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Noviny pro občany města Liberce  Vychází v nákladu 50 000 kusů  ZDARMA—

 X. 2018

ŘEŠENÍ VE 
VOJANOVĚ UL.

Město požádalo o vyhlášení 
bezdoplatkové zóny. Je to 
poslední nástroj jak řešit 
problémovou lokalitu.

MARNÉ SNAHY o nápravu situace 
sociálními pracovníky i policií ve 
Vojanově ulici vyústily v zastavení 
vyplácení doplatků na bydlení zdej-
ším obyvatelům... STRANA 18

V neděli 7. října se běžel premiérový 1. ročník závodu Liberec Nature Run. Šlo o devátou a poslední akci série RunCzech v roce 2018. Letos 
ji tvoří celkem devět závodů v šesti městech České republiky. V Liberci běželo na dvou (12 km a 22 km) tratích 2000 běžců a rodinný běh 
čítal 500 závodníků. Foto Jana Kodymová

DVA A PŮL TISÍCE BĚŽCŮDVA A PŮL TISÍCE BĚŽCŮ

NOVÉ VEDENÍ města bude teprve 
voleno na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva (termín bude znám po 
19. říjnu – viz dále). Do té doby má 
Liberec primátora, náměstky i funkční 
radu města, tak jako před volbami.

Primátor (T. Bytthyány) i  nadále 

plní své povinnosti bez jakéhokoli 
omezení, tedy v plném rozsahu. Své 
povinnosti stejně tak plní i statutární 
náměstek (J. Korytář) a ostatní členo-
vé vedení města.

Plně funkční a se stejnými pravo-
mocemi jako před volbami je rovněž 

rada města. Samozřejmě do doby, než 
bude zastupiteli zvolena rada nová.

Nové pravomoci rada města nepře-
bírá, a nemůže tak například rozho-
dovat o prodeji nemovitého majetku 
nebo schvalovat či měnit obecně 
závazné vyhlášky.  POKR. NA STR. 2

Kdo nyní vede město Liberec?
Od potvrzených výsledků voleb má Liberec nové zastupitelstvo. Mandát dosavadních 
zastupitelů skončil 5. října, ale nová rada města ještě zvolena není. Dle složitosti koaličních 
vyjednávání může tento stav trvat několik týdnů. Kdo tedy teď vlastně město řídí? 
Pavel Chmelík

VOLBY 
Liberec má nové zastupitelstvo. 
Nejvíce míst obsadili Starostové 
pro Liberecký kraj, získali 32,1 %  
hlasů.

ZA SLK s 16 zastupiteli následuje 
ANO 2011 (21,36 %, 11 zs.), Změna 
pro Liberec (13,27 %, 6 zs.), ODS 
(8,38  %, 4 zs.) a Liberec otevřený 
lidem (5,27 %) se dvěma zastupiteli. 
Další kandidující strany a uskupení 
se do libereckého zastupitelstva 
na další 4 roky nedostaly. Přehled 
nových zastupitelů na  STR. 12 A 13



2 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ říjen 2018 AKTUÁLNĚ

EDITORIAL
Milí Liberečané,
máme za sebou komunální volby, které rozhodly 

o tom, kdo dostane šanci vést město v nadcháze-
jícím volebním období. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat všem voličům, kteří nezůstali doma 
a dorazili k hlasovacím schránkám. Ať už jste volili jakkoli, svým hlasem 
jste dali jasně najevo, že vám budoucnost našeho města není lhostejná, 
a to je to nejdůležitější.

Blahopřeji vítězům a přeji hodně štěstí a úspěšné vládnutí. A moc děkuji 
všem, kteří hnutí, za které jsem kandidoval, podpořili. Děkuji svým kole-
gům zastupitelům a v neposlední řadě velmi děkuji všem zaměstnancům 
statutárního města a úředníkům magistrátu za jejich skvělou práci. Nebylo 
to mnohdy jednoduché, ale společně jsme odvedli kus dobré práce.

Občané zvolili nových 39 členů zastupitelstva a nyní je na jednotlivých 
zastupitelských klubech, aby dokázaly vytvořit smysluplnou koalici a nové 
vedení města. V době, kdy jako primátor Liberce píšu tyto řádky, není ještě 
definitivní, jak bude vypadat nové politické vedení města a kdo skončí 
v opozici. Vedou se povolební vyjednávání a doufám, že výsledek přinese 
silnou, a především fungující koalici. Osobně jsem si vyzkoušel, jaké to je, 
když koalice nefunguje, a rozhodně není o co stát.

Kromě komunálních voleb máme za sebou také referendum, kterého 
se zúčastnilo necelých 15 % oprávněných voličů, a tudíž je neplatné. Jako 
stávající primátor města vám za to musím poděkovat, protože navrhované 
věci by nepřinesly nic jiného než další obrovské zadlužení města a nové 
vedení Liberce by dostalo velmi nepříjemný závazek. Jsem rád, že v tomto 
případě zvítězil zdravý rozum a že noví představitelé města budou začínat 
s čistým stolem.

Volby samozřejmě neznamenaly, že jsme přestali pracovat. Dosavadní 
vedení města zatím funguje dál a v současné době dolaďujeme přípravy 
oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu, které 
připadne na neděli 28. října. Jako každý rok se v tento den můžete těšit 
na Den otevřených dveří historické radnice a na vzpomínkový happening 
u pomníku T. G. Masaryka před Severočeským muzeem. V rámci letošního 
jubilea navíc vysadíme Strom republiky a příznivci dobré hudby se mohou 
těšit na slavnostní koncert v Divadle F. X. Šaldy. Po vzoru letošních oslav 
Dne osvobození jsme pro vás znovu připravili české vlajky, které si až do 
vyčerpání zásob můžete zdarma vyzvednout v našem městském informač-
ním centru. Věřím, že i tentokrát se po nich doslova zapráší.

Závěrem bych rád poděkoval i vám, čtenářům mých editorialů a celého 
Zpravodaje. Děkuji vám všem za čtyři roky čtení, rád jsem pro město 
pracoval a budu se těšit třeba někdy v budoucnu na viděnou.

Ať se Liberci daří! 
 Váš Tibor Batthyány

ZIMNÍ ÚDRŽBA 2018/2019
chodníky I. kat. důležitosti do 6 hodin po spadu sněhu

chodníky II a schody II. kat. důležitosti do 12 hodin po spadu sněhu

parkoviště do 24 hodin po spadu sněhu

veřejná prostranství program A do 6 hodin po spadu sněhu

veřejná prostranství program B do 12 hodin po spadu sněhu

přechody do 12 hodin po spadu sněhu

zastávky MHD do 12–24 hodin po spadu sněhu

ÚKLIDEM JSOU pověřeny stejně 
jako v minulých letech Technické 
služby města Liberce. Z plánu napří-
klad vyplývá, že nastavené časové 
limity pro dokončení zimní údržby 
komunikací jsou oproti legislativně 
platným limitům o polovinu kratší.

„Jako každý rok, tak i letos byly do 
plánu nově zařazeny úseky komu-
nikací, o jejichž úklid žádali sami 
občané. Jedná se například o ulice 
Hroznová, Křížkovského, Lučanská, 
K Rybníku. I v případě chodníků 
reagujeme na požadavky občanů a 
operační plán jsme rozšířili o chod-
níky v ulicích Horská a Hrubínova,“ 

vyjmenoval náměstek primátora 
Tomáš Kysela.

V nastávajícím zimním období 
bude město udržovat celkem 407 
kilometrů vozovek, 166 kilome-
trů chodníků, 322 přechodů pro 
chodce, 3532 schodů a 345 zastá-
vek MHD. Pro zimní údržbu mecha-
nizacím nedostupných chodníků 
využívá město také pracovníků 
Komunitních prací Liberec, kteří 
odklízejí sníh ručně.

Vyhláška uvádí pořadí komunikací 
dle důležitosti I.–III. s časovým plánem 
úklidu 4, 12 a 48 hodin. Město ale plán 
nastavilo na časy poloviční. 

„PENÍZE JSME využili na nákup 18 
zásahových přileb, 12 zásahových 
obleků, 30 zásahových kukel, čtyř 
speciálních obleků pro práci na vodě, 
opravu cisteren z Vesce a Vratislavic 
a na nákup materiálu pro jednotku 

předurčenou pro civilní ochranu,“ 
uvedl primátor Tibor Batthyány  
s tím, že zásahové přilby, obleky  
a kukly budou rozděleny mezi všech 
osm jednotek dobrovolných hasičů 
zřizovaných městem. 

« Kdo nyní vede město
DOKONČENÍ ZE STRANY 1.

Do ustavujícího zasedání zastu-
pitelů nemůže primátor a náměstci 
rezignovat, protože plnění uvede-
ných povinností jim nařizuje zákon. 
Nové zastupitelstvo současné vedení 
města nemůže ani odvolat či měnit 
jednotlivé členy rady.

Ministerstvo vnitra v této souvis-
losti městům a obcím doporučuje, 
aby jejich rady a vedení „své aktivity 
soustředily pouze na činnosti nezbyt-
né a  na rozhodnutí, jež nesnesou 
odkladu tak, aby závažnější rozhod-
nutí již činily nově zvolené obecní 
orgány“. 

Kdy můžeme očekávat ustavující 
zasedání zastupitelů?

Následující den po oficiálním 
vyhlášení výsledků voleb začne běžet 
desetidenní lhůta pro jejich případné 
zpochybnění, v této době může tedy 

kdokoli podat ke krajskému soudu 
svou stížnost na průběh voleb, jinak 
řečeno návrh na neplatnost voleb.

Výsledky byly oficiálně zveřejněny 
v úterý 9. října. Od středy 10. října tak 
začala ubíhat desetidenní lhůta, v níž 
bude možné zpochybnit platnost 
výsledků voleb. Posledním termínem 
pro podání stížnosti tak bude pátek 
19. října.

Podle zákona o obcích je dosluhu-
jící primátor povinen svolat ustavující 
zastupitelstvo do 15 dnů po uplynutí 
termínu pro podání stížnosti – ovšem 
jen v případě, že nikdo nezpochybnil 
průběh voleb.

Jestliže jsou podány návrhy na 
neplatnost voleb, musí hlava obce 
vyčkat, až nabyde právní moci rozhod-
nutí soudu. Poté je povinna do 15 dnů 
svolat ustavující zasedání zastupitel-
stva. 

Rychlejší než zákon
Liberečtí radní schválili Operační plán zimní údržby 
komunikací, který zajišťuje zejména úklid sněhu z chodníků, 
vozovek, schodišť, veřejných prostranství, přechodů či 
zastávek v nadcházejících měsících.
Jan Král

Vybavení pro hasiče
Celkem 492 tisíc korun získalo město z Dotačního fondu 
Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární 
ochrany obcí Libereckého kraje. Dalších 480 tisíc korun 
poskytlo statutární město Liberec jako svůj podíl.
Redakce
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HŘIŠTĚ NA PLÁŽOVÝ VOLEJBAL, 
atletickou dráhu, dvě asfaltová hřiště 
je možné využít pro nohejbal, volej-
bal, basketbal či malou kopanou 
a  jiné sporty. To vše mohou zcela 
zdarma využívat milovníci sportu 
ve sportovním areálu Svojsíkova. 
Zpřístupněna veřejnosti jsou všech-
na sportoviště v areálu mimo hřiště 
s umělým trávníkem a fotbalového 
hřiště.

Výše uvedená sportoviště jsou 
vybavena základním sportovním 
náčiním, jako jsou sítě, branky, koše 
a podobně. Míče a další sportovní 
náčiní si musí každý donést samo-
statně, nelze je zde zapůjčit. V areálu 

je jeden betonový stůl na stolní tenis 
a  výcvikový horolezecký trenažér. 
Ten je v provozu pouze pod dohle-
dem akreditovaného instruktora.

Osoby do 15 let mohou do areálu 
pouze v doprovodu dospělé osoby. 
V areálu je nutné dodržovat pravidla 
podle provozního řádu, který je hned 
u vchodu. Při vstupu je nutné předlo-
žit doklad totožnosti.

Návštěvu areálu si zájemci mohou 
rezervovat na tel. č.: 601 582 643 (jde 
zejména o kurty na kolektivní sporty).

Provozní doba areálu je ve všední 
dny od 16.00, o víkendech od 8.00. 
Brána se uzavírá ve 20.00, v období 
květen až září ve 21.00. 

Sportovní areál ve Svojsíkově 
ulici je otevřen pro veřejnost
Liberečané mohou opět využívat armádní sportovní 
areál u dolních kasáren ve Svojsíkově ulici. Statutární 
město Liberec uzavřelo smlouvu o souběžném užívání 
s Ministerstvem obrany ČR do roku 2026.
Jana Kodymová

AKTUÁLNĚ

REFERENDUM BYLO vyhlášeno 
v termínu voleb na poslední chvíli, 
neboť přípravný výbor předložil 
pouze 5 469 platných podpisů, při-
čemž minimální počet pro vyhlá-
šení referenda je v případě Liberce 
necelých osm tisíc. Přesto o vyhlá-
šení referenda a  jeho termínu na 
5. a 6. 10. rozhodl krajský soud.

Výbor referenda v čele se zmoc-
něncem Přípravného výboru pro 
konání místního referenda Janem 
Korytářem původně dodal magist-
rátu 8 652 podpisů. Úředníci v sou-
ladu se zákonem o místním referen-
du pečlivě návrh posoudili a  došli 
k závěru, že z celkového počtu 8 652 
odevzdaných podpisů bylo 3 183 
chybných.

„Přípravný výbor nedosáhl potřeb-
ného počtu 7 977  podpisů opráv-
něných osob, a proto se obrátil se 
na Krajský soud v Ústí nad Labem – 
pobočka Liberec, aby návrh posoudil. 
Soud pak v pátek 14. září vydal usne-
sení o vyhlášení místního referenda 
v termínu konání voleb do zastupi-
telstev obcí. V 18.30 hodin toho dne 
jsme tuto zprávu obdrželi prostřed-
nictvím datové schránky statutárního 
města Liberec. Fakticky jsme s ním 
ale byli seznámeni až další pracovní 
den, tedy v  pondělí 17.  září  2018,“ 
uvedl tajemník libereckého magist-
rátu Martin Čech.

Na realizaci a organizační zajištění 
konání místního referenda tak zbýva-
lo 19 dní. Celkem bylo potřeba zajistit 
prostor pro 87 okrskových komisí, 
hlasovací lístky, hlasovací urny, 
plenty a další materiál. Personálně 
obsadit komise pro referendum 
celkem 360 lidmi do komisí, z čehož 
270 lidí měl zajistit přípravný výbor. 
Ve skutečnosti však delegoval pouze 
72 osob, přičemž jeden člověk opět 
nesplňoval zákonné předpoklady.
Zbytek členů komisí musel pokrýt 
magistrát, stejně tak i další pracov-
níky do zázemí referenda (podpůrný 
tým).

„Několik málo dní na konci září a na 
začátku října prověřilo připravenost 
a sílu zaměstnanců Magistrátu města 
Liberec, kdy zorganizovat chod 
komunálních voleb je velmi nároč-
ný logistický úkol, a  zkombinovat 

ho s realizací místního referenda za 
necelé 3 týdny je úkol téměř nad lid-
skými možnostmi. Díky nezměrnému 
úsilí našich pracovníků se to podaři-
lo a patří jim velký dík,“ komentuje 
poněkud dramatické dny na radnici 
před termínem voleb a  referenda 
tajemník magistrátu.

Město Liberec muselo vynaložit 
jen na konání referenda cca 2 miliony 
korun z městského rozpočtu.

Lidé se v hlasování mohli vyjád-
řit k následujícím otázkám:

1. Souhlasíte s  tím, aby město 
upravilo tarif hromadné dopravy tak, 
aby děti do 15 let a senioři nad 65 let 
měli MHD nejpozději od 1. 1. 2019 
zdarma?

2. Souhlasíte s  tím, aby město 
Liberec učinilo veškeré možné kroky 
k regulaci hazardu tak, aby v Liberci 
bylo do konce roku 2019 maximálně 
7 míst s tzv. živou hrou?

3. Souhlasíte s  tím, aby město 
do konce roku 2018 koupilo liberec-
ký zámek a přilehlý zámecký park za 
cenu max. 96,5 mil. Kč?

4. Souhlasíte s  tím, aby město 
obnovilo bývalý lesní amfiteátr 
v Lidových sadech?

5. Souhlasíte s  tím, aby město 
vykoupilo od  Povodí Labe hráz 
u  Veseckého rybníku, tzv. Tajchu, 
a připravilo projekt citlivé revitalizace 
jeho okolí?

Na všechny otázky většina hlasu-
jících odpověděla kladně, nicméně 
z důvodu velmi nízké účasti je refe-
rendum neplatné a pro nové zastu-
pitelstvo nezávazné. 

Referendum je neplatné
Referendum, které proběhlo v Liberci současně s komu-
nálními volbami, je neplatné. Svůj názor vyjádřilo jen 
14,85 % voličů. Aby bylo referendum závazné, musela by 
být účast minimálně 35 %.
Redakce

Jste vlastníkem kulturní památky v  Městské památkové zóně (MPZ) 
v Liberci a máte zájem o příspěvek na její obnovu?

Na základě výzvy Ministerstva kultury ČR je možné čerpat finanční prostředky 
z Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských 
památkových zón (MPZ) na obnovu kulturních památek. Pokud jako vlastníci 
kulturní památky nacházející se na území MPZ Liberec máte zájem o získání 
příspěvku z tohoto dotačního programu, zašlete vyplněnou žádost o zařazení 
do Programu regenerace na rok 2019, a to nejpozději do 5. 11. 2018.

Prosíme o doručení žádosti prostřednictvím podatelny města nebo poštou na 
adresu: Statutární město Liberec – odbor strategického rozvoje a dotací, kon-
taktní osoba: Ing. Jana Cimbálová, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec.

Všechny potřebné dokumenty najdete na webu města liberec.cz nebo přímo 
zde: 1url.cz/@dotace_pamatky

Info na tel.: 485 243 188, e-mail: cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz 

VLASTNÍCI PAMÁTEK MOHOU ŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK
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Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin, 
ve čtvrtek do 19 hodin. Každý čtvrtek vstup zdarma. foto: Oblastní galerie Liberecwww.ogl.cz  |

Již tradičně se 17. listopadu sejdou v Domě řemesel vý-
tvarníci a  hudebníci, aby v  malebném prostředí histo-
rického miniskanzenu předvedli, co dovedou a s láskou 
předají dalším generacím.

Můžete se těšit na divadélko a hudební představení. Ne-
bude chybět výtvarná soutěž, dílničky pro malé i velké, 
mýdlárna, svíčkárna… První nedočkavci se zde scházejí 
již ráno od 9 hodin. 

DEN ŘEMESEL V KRYŠTOFOVĚ ÚDOLÍ 17. LISTOPADU

NESEĎTE DOMA
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28.
1918–2018

ř í jna

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC  
A KOMUNITNÍ STŘEDISKO KONTAKT  LIBEREC

SLAVÍ

 100. výročí 
vzniku 

samostatného Československa
9.00  Slavnostní vysazení Stromu republiky
    Park Clam-Gallasů, Komenského ulice, Liberec. 
    S požehnáním arciděkana Radka Jurnečky.

10.00   Den otevřených dveří historické radnice *
    nám. Dr. E. Beneše, Liberec.

15.00  Vzpomínkový happening u pomníku T. G. Masaryka
    Masarykova ulice, u Severočeského muzea, Liberec.
    Slovo člena Sdružení historiků ČR Jiřího Bartoše Sturze.
    Vystoupí pěvecký sbor Matylda a Tylda.

17.00  Slavnostní koncert v Divadle F. X. Šaldy Liberec 
    Orchestr Divadla F. X. Šaldy zahraje Symfonii č. 9 Z Nového světa 
    Antonína Dvořáka. Dále účinkují: liberecké pěvecké sbory Severáček 
    a Rosex, baletní škola Malex a nadaný houslista Daniel Matejča.   
    Vstupné 100 Kč.

*Prohlídky historické radnice 10.00–14.00
Věž a balkon, obřadní síň, kancelář primátora, kanceláře náměstků.
Prohlídku radnice doplní ukázky varhanní hudby v obřadní síni.
Výstup na věž s průvodcem každou hodinu od 10 do 14 hodin.
Poslední výstup ve 13.00. Časové vstupenky na věž lze rezervovat na  
www.evstupenka.cz a vyzvednout v Městském informačním centru  
Liberec  do 25. 10. 2018 nebo ve vestibulu radnice v den konání akce.

nedě le

WWW.LIBEREC.CZ
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Filmový^Liberec

Po stopách filmu

^ ^
 ^

^ ^
^

^ ^
 ^

^ ^
^

^ ^
 ^

^ ^

Komentovaná prohlídka  
radnice, při které vám  
ukážeme filmové proměny 
radničních interiérů  
a dozvíte se zajímavosti  
z filmového zákulisí.

Vstupenky je nutné předem rezervovat 
na www.evstupenka.cz nebo v Městském 
informačním centru v Liberci,  
info@visitliberec.eu, tel.: 485 101 709.
Cena vstupného: 50 Kč dospělí,  
zlevněné 25 Kč.

www.visitliberec.eu
www.facebook.com/liberecfilmoffice

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

AKCE

10
11

listopad
13

TO NEJLEPŠÍ  
Z VLÁDI HRONA

Show

říjen
25

MŮŽEM I S MUŽEM
Divadlo

26
ELECTRO SWING 
Show

31
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
Koncert

15
NEJLEPŠÍ TREKY V PERU
Přednáška

16
EDDIE STOILOW  
- WORLD TOUR 2018

Koncert

Největší škola taekwondo v ČR Ge-Baek Hosin Sool otevírá v Liberci od 
října novou skupinu. Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění 
taekwondo.

Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových umění, jimiž jsou 
zdvořilost, čestnost, vytrvalost a  sebeovládání. Školu vedeme pod dozorem 
korejského velmistra Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme 
i další korejská bojová umění taekkyon a hoppae sool.

Přihlásit se můžete kdykoliv během celého roku, jen u nás získáte zkoušky na 
vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma.

Zacvičte si s  námi v  ZŠ Aloisina výšina 642 pod vedením Michala Kindla, 
tel.: +420 607 636 091.  www.tkd.cz

TAEKWONDO NOVĚ V LIBERCI
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V HLAVNÍCH ZÁVODECH se v pásmu 
80m umístil na 3. místě a v pásmu 2m 
přivezl do Liberce titul mistra světa. 
Zároveň si přivezl z  obou závodů 
zlatou medaili v družstvech. Mistrov-
ství světa bylo pro Českou republiku 
velmi úspěšné i v ostatních katego-
riích, proto se v  hodnocení národů 
umístila na druhém místě za Ruskem.

Kroužek radio orientačního běhu 
zájemci najdou v  DDM Větrník. Je 
určen těm, kteří se zajímají o orientační 
běh v terénu, navíc využívá zaměřovací 
techniku, která vyhledává jednotlivé 
elektronické kontroly. Členové krouž-
ku se učí základům elektrotechniky  
a orientačního běhu. V průběhu roku 
se mohou zúčastnit různých soutěží 
v ČR i v zahraničí. Přijďte si tento tech-

nický sport do Větrníku vyzkoušet.
Tomáš David není jediným odcho-

vancem DDM Větrník, který dosáhl 
úspěchů na mezinárodním poli. Za tři-
cetiletou historii oddílu jeho členové 
přivezli z mistrovství Evropy 4 medaile 
z individuálních disciplín a 6 medailí za 
družstva a z mistrovství světa dokonce 
8 medailí za jednotlivce a 10 medailí 
za družstva.

I když činnost v DDM začala 17. září, 
přesto je možno se přihlašovat do 
našich kroužků, ve kterých jsou volná 
místa. Nabídku si můžete prohlédnout 
na našich webových stránkách www.
ddmliberec.cz. Můžete se také těšit na 
naše akce pro celé rodiny, o kterých 
aktuálně informujeme na našem webu 
a také na Facebooku. 

SOUTĚŽ SE odehrávala v  největší 
aule Technické univerzity v  Liberci. 
Devítičlenná porota plná zvučných 
jmen a hvězdných osobností ze světa 
módního návrhářství a stylingu v čele 
s prof. Liběnou Rochovou měla za úkol 
zhodnotit 55 kolekcí v 5 kategoriích. 
Pro základní školy byla vyhlášena 
kategorie Tvoříme nejen z textilu a pro 
školy střední kategorie Hravá dokona-
lost ve spolupráci s Nadací Preciosa, 
Ne, nejsem štíhlá, Člověk jako součást 
přírody a Sen.

Skleněné sošky, které byly určeny 
vítězům jednotlivých kategorií, vytvo-
řili žáci Střední školy řemesel a služeb 
v  Jablonci nad Nisou. Tyto sošky si 
v  kategorii Tvoříme nejen z  textilu 
odnesli žáci Základní školy K. J. Erbena 
a MŠ Korálka Miletín, v kategorii Hravá 
dokonalost žáci SUPŠ Karlovy Vary, 
v kategorii Ne, nejsem štíhlá žáci SŠ 
designu a řemesel Kladno, v kategorii 
Člověk jako součást přírody žáci VOŠTŘ 
a SUŠTŘ v Praze 1 a v kategorii Sen žáci 
SŠ Strážnice.

Součástí soutěže byla vyhlášena 
kreslicí kategorie pro žáky základních 
škol. Téměř 100 kreseb bylo v  den 
konání soutěže vystaveno v předsálí 
auly. Na závěr studenti katedry desig-

nu Fakulty textilní TUL předvedli svou 
tvorbu v nesoutěžní přehlídce Baka-
laureáty.

Velmi pozitivně vyznělo zapo-
jení jedné z  porotkyň, 1. vicemiss 
Libereckého kraje 2018 Anety Pavla-
tové, do charitativního projektu pro 
Dětský domov v  Semilech. Aneta 
Pavlatová zasedla v porotě v šatech, 
které ozdobily děti z domova otisky 
svých dlaní. A tyto děti byly pozvány 
do Liberce, aby si užily atmosféru sou-
těže a její program.

Akce byla otevřena zdarma veřej-
nosti a  zúčastněných soutěžících, 
pedagogů a diváků bylo více než 300.

Akce byla podpořena z  Fondu 
vzdělávání Statutárního města Liberec 
a z rozpočtu Libereckého kraje. 

Mistr světa
V jihokorejském Sokčcho se ve dnech 2.–8. září 2018 
uskutečnilo mistrovství světa juniorů a dospělých 
v radiovém orientačním běhu. Do českého reprezentačního 
družstva se v kategorii juniorů probojoval i student 
gymnázia Tomáš David z libereckého oddílu ROB a kroužku 
ROB v DDM Větrník.
Tomáš Herder  www.ddmliberec.cz

Oděv a textil
Úterý 18. září bylo pro žáky Střední průmyslové školy 
textilní v Liberci velmi neobvyklé. Jako spoluorganizátoři 
5. ročníku soutěže pro žáky základních a středních škol 
v textilní a oděvní tvorbě Oděv a textil, Liberec 2018 měli 
plné ruce práce. Museli zajistit maximální komfort pro 18 
zúčastněných škol z celého Česko-Slovenska a předvést 
své umění v připravených textilních workshopech, které 
probíhaly v předsálí auly.
Jana Kočí 

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

Ten, kdo třídí odpady, je kamarád přírody.
Ví, jak lidem škodí skládka, myslí na les, na zvířátka,
na čistý vzduch, na vodu, na zdraví a pohodu.  Jana Pospíšilová, ředitelka mateřské školy

Změnili jsme naši školku, 
změníme svět
i kolem nás
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„SNAŽÍME SE návštěvníkům nabíd-
nout pokaždé něco nového a letos 
se budeme zabývat 3D tiskárnami, 
modely reliéfu a drony. Ukážeme, jak 
se používají v regulérní vědě i na úřa-
dech a projdeme si základní pravidla 
jejich užívání. Dron si totiž v součas-
nosti může pořídit každý, ale na rozdíl 
třeba od tabletu hrozí, že vzniknou 
ztráty na majetku nebo etická újma,“ 
odhaluje zaměření stanovišť Technic-
ké univerzity v Liberci proděkan Jiří 
Šmída a dodává: „Představíme také 
naše nové interaktivní pískoviště, 
které dokáže žákům pomoci pochopit 
něco tak abstraktního, jako je výškopis 
nebo vrstevnice.“

Mimo stanovišť TUL si, mimo jiné, 
bude možné na akci vyzkoušet také 
práci operačního důstojníka Hasičské-
ho záchranného sboru Libereckého 
kraje a  podívat se, kde aktuálně 
hasiči zasahují. Odborníci z Magistrá-
tu města Liberce zase návštěvníkům 
vysvětlí, co je to územní plánování 
a k čemu je dobré se o územní plán své 
obce zajímat. Při putování po mapě 
Libereckého kraje se formou různých 
úkolů, připravených krajským úřadem, 
zájemci naučí pracovat s mapou, a to 
nejen digitální, ale i papírovou.

Chybět nebudou ani doprovodné 
akce. Zájemci si v rámci mapathonu 
budou moci vyzkoušet mapovat tzv. 
„bílá místa na mapě“, tedy dosud 
nezaznamenaná území. Co vše musí 

odborníci z  Mapy.cz udělat pro to, 
abychom si jejich online mapu mohli 
prohlížet, nám sami poví na přednášce 
Jak vznikají Mapy.cz (13. 11. od 18.00) 
a můžete se těšit také na výtvarnou 
soutěž pro základní a střední školy.

Akce GIS byla ve světě poprvé 
uspořádána v roce 1999 a právě na 
14. listopad připadá mezinárodní den 
geografických informačních systémů. 
Liberecké dny GIS si za 18 let vybu-
dovaly pověst akce s vysokou vzdělá-
vací hodnotou, což dokazuje i letošní 
zájem účastníků. Každým rokem se 
dní GIS zúčastní na 700 žáků, studen-
tů a pedagogů, za 18 let jsou to tedy 
tisíce.

Unikátní je také počet institucí, 
které se na akci podílí, mezi nimi 
například Hasičský záchranný sbor 
Libereckého kraje, Magistrát města 
Liberec, Krajský úřad Libereckého 
kraje nebo Gymnázium F. X. Šaldy 
a  SOŠ Liberec: „Všechny instituce 
jsou na první pohled různorodé, 
od hasičů přes magistrát a krajský 
úřad až po školy. Ale ve skutečnosti 
mají jedno společné – používají ve 
své práci geografii. A geografické 
informační systémy jsou taková 
královská disciplína geograf ie, 
která používá počítač k tomu, aby 
mapy mohly vznikat rychleji, lépe, 
a  tedy efektivně,“ uzavírá Šmída. 
Více informací o  akci na www.
dnygis.cz. 

SKUPINKY, ALE i jednotlivci, pose-
dávají buď u stolů, nebo na koberci, 
někdo vyšel na chodbu k  regálu 
plnému knih a  vybírá encyklope-
dii, další si u koše ořezává pastelku 
a jiní dva debatují s nůžkami v ruce 
nad čtvrtkou. Takhle vypadá běžné 
vyučování ve třídách montessori na 
ZŠ 5. května v Liberci, kde letos v září 
přivítali prvňáčky už popáté. První 
stupeň je tak kompletní, příští rok 
budou ty nejstarší děti postupovat už 
na druhý stupeň, do šesté třídy.

Tomu, kdo je zvyklý na staré dobré 
pořádky, může tento obraz zvednout 
tlak. Děti učitelce tykají? A o hodině 
se volně procházejí? Ba co víc, mluví 
nahlas a bez vyzvání!

„Když člověk může na věci přichá-
zet sám a pracovat přitom rukama 
a hlavou, naučí se tak daleko více, než 
když jen naslouchá. Různí lidé potře-
bují různě dlouhou dobu na osvojení 
nových dovedností a vědomostí, a ne 
všichni dosahují stejných výsledků. 

Každému také vyhovují jiné podmín-
ky,“ vysvětluje živost ve školní třídě 
Martina Minsterová, jedna ze zaklada-
telek montessori mateřské školy Život 
hrou a iniciátorek vzniku školních tříd 
s montessori vzdělávacím programem 
v Liberci.

„Montessori třídy používají jiné 
učební pomůcky, odlišný způsob 
práce a  komunikace mezi dětmi 
a dospělými, ale cíl zůstává stejný jako 
v ostatních běžných třídách – rozvíjet 
plnohodnotné osobnosti, které pro-
spějí naší společnosti,“ říká ředitelka 
ZŠ 5. května Iveta Rejnartová, bez jejíž 
podpory by třídy nevznikly. Od doby, 
kdy sem před pěti lety přišlo osmnáct 
školáčků, se toho hodně změnilo, a to 
nejen počet dětí, pedagogů a zaří-
zených tříd. Každé pololetí probíhá 
ve znamení velkého tématu, teď jde 
o  stoleté výročí republiky. Děti se 
ponoří do historie svých rodin a uvi-
díme, jestli dojdou až k roku vzniku 
naší republiky. 

Sto let na mapách s GIS Day 2018
Pavilon G Technické univerzity v Liberci v polovině listopadu 
opět ožije. 12.–14. 11. 2018 se koná již 18. ročník Dnů 
geografických informačních systémů – GIS Day 2018. Akce je 
určena především pro žáky základních, středních a vysokých 
škol, vítá však i širokou veřejnost a vstup je zdarma.
Technická univerzita v Liberci

Montessori v Liberci 
už v pěti třídách
„Verčo, pracujeme na referátu a došly nám barevné papíry. 
Kde najdeme další?“ obrací se drobný chlapeček na učitelku 
ve třídě, kde je hodně rušno.
Eva Dušková

LIBEREC.CZ/DEVADESATKA
PODZIMNÍ VYDÁNÍ

MAGAZÍN ZÁKLADNÍCH ŠKOL
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MAPU NÁM na objednávku zpracova-
li přímo klienti neziskových organizací 
D.R.A.K., o. s., a Tyfloservis, kteří se 
sami potýkají s uvedenými hendikepy, 
a dokážou tedy snadno identifikovat 
problémy, jež zdraví lidé mnohdy 
nevnímají.

Pocitová mapa se zaměřila na 
celkem sedm vstupních lokalit – cen-
trum města (ulice Pražská, Moskev-
ská, Revoluční, náměstí Šaldovo, okolí 
radnice), vlakové nádraží a navazující 
třídu 1. máje, Šaldovo náměstí a směr 
ke Krajské nemocnici Liberec, Fügne-
rovu ulici a směr k Úřadu práce ČR, 
náměstí Dr. E. Beneše a směr k ZOO 
Liberec, oblast Ševčíkova až Krejčí-
ho s domy s pečovatelskou službou 
a ulici 28. října.

Z  jednotlivých problémů se pak 
soustředila na sjízdnost chodníků, 
chybějící nájezdy, na dostupnost 
přechodů pro chodce, propady komu-
nikací, problematická místa v dlažbě 
(chybějící dlažební kostky a výmoly) 
i na bezbariérovost veřejných budov.

Shromážděná data včetně dopro-
vodných fotografií problematických 
míst jsme již předali odboru správy 
veřejného majetku, aby je v  rámci 

svých plánovaných oprav a zadáva-
ných veřejných zakázek postupně 
odstraňoval. Na tuto vstupní fázi poci-
tové mapy naváže už příští rok fáze 
druhá, v níž plánujeme prozkoumat 
stav v  jednotlivých městských čtvr-
tích, a  to zejména u exponovaných 
veřejných budov. 

Pocitová mapa odhalila 
bariéry v centru města
Rezort školství a sociálních věcí již má k dispozici tzv. 
pocitovou mapu bariér, která odhalila veškerá problémová 
místa pro vozíčkáře, občany se sníženou schopností pohybu 
a orientace i rodiče s kočárky v širším centru města.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

svatomartinsky trh 2018  21x29 zpravodaj.indd   1 4.10.2018   9:35:21
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

VEŘEJNÝ PROSTOR

 

 

ANKETA: Největší problémy města Liberce – hlasujte! 
Označte dva problémy, které je podle Vás třeba přednostně řešit. 

Veřejné fórum, které proběhlo v Liberci 25. 9. 2018, dalo občanům možnost ovlivnit budoucnost města. Ze setkání vzešla řada podnětů a Vy máte nyní 
možnost dát dva hlasy těm, které považujete za nejzávažnější. Deset z nich, které získají nejvíce hlasů, bude předáno k řešení zástupcům vedení města. 

□ Rekonstrukce amfiteátru        □ Zlepšení fungování stavebního úřadu  
□ Zkrátit dobu uzavírek (návaznost prací, kratší termíny)   □ Zvýšit počet hodin tělesné výchovy ve školách  
□ Vyřešit situaci s bezdomovci a nepřizpůsobivými v centru    □ Navýšení kapacit bytového fondu SML  
□ Revitalizace liberecké přehrady       □ Obnova libereckých výstavních trhů (nové výstavy/akce zaměřené na region)  
□ Rekonstrukce městského bazénu       □ Řešit návaznost cyklostezek  
□ Větší systémová podpora nadaných dětí      □ Podpora venkovních volnočasových aktivit dětí  

 

Anketní lístky zašlete do 9. 11. 2018 na adresu:  
Odbor strategického rozvoje a dotací - VF2018, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo odevzdejte osobně s uvedením stejné adresy na 
Podatelně budovy historické radnice. Hlasovat můžete také na FB Zdravé město Liberec a webových stránkách www.liberec.cz. 
                                                                          
    

VisitLiberec.eu
TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI

KAM ZA ZÁBAVOU?
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PROJEKT 4 města zachraňují přes hra-
nice je jedním z těch, které dávají smysl. 
„Patří za to poděkování mnoha lidem 
včetně představitelů minulého vedení 
města (do r. 2014, pozn. red.), kteří stáli 
u jeho zrodu. Jednotka dobrovolných 
hasičů z Krásné Studánky patří k našim 
nejvytíženějším jednotkám a jsem rád, 
že má konečně k dispozici odpovídající 
zázemí. Navíc je velkým plusem, že dob-
rovolní hasiči si svou novou zbrojnici 
v podstatě ušili na míru,“ konstatoval 
primátor v narážce na to, že autorem 
architektonického návrhu je architekt 
Vojtěch Šrut, který je současně členem 
sboru.

„Už když jsem poprvé viděl vizualiza-
ci, tak jsem řekl, že tuhle zbrojnici prostě 
musíme mít. A výsledek skutečně stojí 
za to,“ dodal primátor.

S nápadem na přestavbu zbrojnice 
přišel před několika lety velitel výjez-
dové jednotky Josef Hazi, který říká, že 
stará a nová budova vůbec nesnesou 
srovnání. „Původní hasičárna byla stará 
téměř sedmdesát let a byla naprosto 
nevyhovující, zatímco ta nová je ve 
všech ohledech budovou 21. století. Už 
nemusíme řešit teplou vodu ani topení, 
které jsme si dříve zajišťovali i pomocí 
přímotopů, a konečně máme více místa 
kolem techniky, takže při výjezdech 
nemusíme hromadně nasedat venku. 
Obecně máme k  dispozici zázemí, 
o jakém jsme si dříve mohli nechat jen 
zdát, a bez problémů tu můžeme distri-
buovat i humanitární pomoc,“ komen-
toval velitel JSDHO Krásná Studánka 
Josef Hazi.

Dobrovolní hasiči z Krásné Studánky 
sídlí na půli cesty mezi Libercem a Ras-
penavou, odkud vyjíždějí profesionální 
hasiči. „Znamená to, že zvyšujeme bez-
pečnostní komfort obyvatel okrajových 
částí Liberce a obcí směrem na Frýdlant, 
což byl ostatně náš cíl,“ doplnil k moder-
nizaci hasičské zbrojnice Josef Hazi.

Novostavba je jednopodlažním 
objektem s  malou dvoupodlažní 
vestavbou. V  přední části budovy 
vznikla garáž pro tři hasičské automo-
bily, zatímco v zadní části mají hasiči 
zasedací místnost včetně zázemí, šatny 
a sociálního zařízení. Ve druhém podlaží 
je umístěna velitelská místnost, tech-

nická místnost a otevřená galerie nad 
společenskou místností. Nová zbrojni-
ce je bezbariérově přístupná v přízemí, 
kde jsou umístěny hlavní části provozu 
přístupné pro veřejnost. Stavba byla 
zahájena loni v  listopadu, zhotovite-
lem byla firma Tomivos, s.r.o., z Mníšku. 
Cena stavebních prací včetně interiéro-
vého vybavení vyšla na 13,7 milionů Kč 
včetně DPH.

Město Liberec, zastoupené v rámci 
projektu Jednotkou sboru dobrovol-
ných hasičů Krásná Studánka, získá díky 
projektu také rychlý zásahový vůz, spe-
ciální dopravní automobil a přívěs se 
člunem pro práci na vodě.

Lead partnerem projektu 4 města 
zachraňují přes hranice je statutární 
město Liberec, dalšími partnery jsou 
město Hrádek nad Nisou a německá 
města Žitava a  Herrnhut. Projekt je 
spolufinancován 85 % z Programu spo-
lupráce Česká republika – Svobodný 
stát Sasko 2014–2020 a 5 % ze státního 
rozpočtu České republiky (čeští partne-
ři). Zbylé výdaje hradí každý partner ze 
svého rozpočtu. Celkové náklady pro-
jektu dle Smlouvy o poskytnutí dotace 
činí 2 754 513 eur. 

Hasičárna z Krásné Studánky patří k nejmodernějším
Dobrovolní hasiči z Krásné Studánky se při příležitosti 120 let od svého založení těší z nové hasičské zbrojnice. Moderní 
objekt vznikl díky úspěšnému projektu „4 města zachraňují přes hranice“, jehož lead partnerem je statutární město Liberec.
Jan Vrabec
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JAK VÍME z  minulého článku, za 
řádnou přípravu a provádění každé 
stavby odpovídá dokonce pod 
pokutou stavebník. U těch větších až 
velkých staveb stavební zákon však 
vyžaduje, že jejich návrh zajistí auto-
rizovaný odborník – projektant.

Výstup přípravy stavby tak má 
svou fyzickou podobu – dokumen-
taci stavby, která pak slouží jako 
podklad správního řízení stavebního 
úřadu. Z této premisy pak pramení 
zásadní a obvyklá chyba stavebníka, 
tj. pověra, že dokumentace, říkejme 
projekt stavby, je dělán pro uspokoje-
ní stavebního úřadu, respektive úřed-
níků. Takový přístup zpravidla vede 
ke zbytečným výdajům stavebníka 
při následné realizaci stavby a nežá-
doucí korekci záměru stavebníka 
v jeho neprospěch. Tato chyba pak 
bývá umocněna činností lidí, mnohdy 
nadneseně nazývané „inženýring“, 

která často žije zejména z pověr 
o frontách na stavebních úřadech 
a nudné a zdlouhavé byrokracii 
při řízeních stavebního úřadu.

Ve skutečnosti však ona čin-
nost často spočívá jen v přenáše-
ní papírů z místa na místo, aniž 
by se řešil jejich obsah (což je 
ten skutečný inženýring). Pokud 
stavebník rezignuje na důsledný 
dohled nad svými smluvními 
partnery (projektant, kterého 
musí mít, a  poskytovatel inže-
nýringu, kterého mít nemusí), je 
častým důsledkem této rezigna-
ce prodražení stavby při realizaci 
a zejména vede ke zbytečnému 
prodlužování správních řízení 
stavebního úřadu.

V této souvislosti je třeba zdů-
raznit, že úlohou stavebních úřadů 
není v žádném případě zajistit opti-
mální bezproblémové podmínky 

pro stavebníka, ale ani pro sousedy. 
Jeho úlohou je v rámci zákona zajistit 
podmínky pro vznik bezpečné stavby, 

která nesmí nad zákonnou 
míru omezovat veřejné zájmy 
chráněné tzv. zvláštními 
právními předpisy, a při tom 
zohlednit v přiměřené míře 
práva „sousedů“.

Nalézt optimální varian- 
tu stavebníkova záměru je 
úkolem v  prvé řadě pro-
jektanta, jehož projektové 
řešení pouze pomáhá obhájit 
ve správním řízení zástupce 
stavebníka (často formou 
„inženýringu“). Přestože 
stavební zákon velmi preci-
zuje povinnosti projektantů, 
nemá stavební úřad žádné 
kompetence k  sankciono-
vání jejich neplnění či jejich 
vymáhání. Proto náš stavební 

úřad v zájmu stavebníků dlouhodo-
bě spolupracuje s oblastní kanceláří 
ČKAIT v Liberci. 

PRIMÁTOR Tibor Batthyany podpo-
roval možnost spolupráce a výměny 
zkušeností obou měst od chvíle, 
kdy převzal roli zastupitele zodpo-
vědného za územní plán. Následně 
se zúčastnil konference o územním 
plánování, kde principy plánování 
Salzburgu přednášel dlouholetý 
zaměstnanec Salzburského institutu 
pro prostorové plánování Dipl. Ing. 
Dr. techn. Christoph Braumann. Ch. 
Braumann se také následně stal 
jedním ze dvou zahraničních členů 
Rady architektů města Liberec a zajis-
til pozvání a  kompletní program 
libereckého primátora a dvou členů 
liberecké RA v Salzburgu.

Liberecká expedice se setkala se 
zakladatelem salzburské rady architek-
tů Franzem Nagelem. Salzburg Modell 
se stal základním pilířem dnes již tradič-
ního, zákonem podporovaného porad-
ního orgánu německy mluvících měst 
v Rakousku, Německu a Švýcarsku.

Druhý den město Salzburg zorga-
nizovalo pěší prohlídku s detailním 
výkladem městských projektů ve 
čtvrti Lehen – sociální bydlení Stadt- 
werk Lehen, dům pro seniory Park- 
LIFE: geförd., betreute Wohn., Pflege-
heim či městskou knihovnu, včetně 
zásahů do městského detailu. Nefor-
mální setkání se salzburským staros-
tou Heinzem Schadenem v Mirabell 
Schloss, s  výhledem z  okna přes 
Miabellgarten na Salzburský hrad, 
prokázalo odlišné pravomoci českých 
a rakouských starostů měst i přístup 
k  plánování a  poradním orgánům 

jako je právě Rada architektů.
Na odpoledním programu byla 

účast na samotném jednání salzburské 
RA, která byla velice náročná jak množ-
stvím projektů, tak jejich rozsahem 
a trvala do pozdních večerních hodin.

Zástupci Liberce získali cenné 
poznatky jak ze samotného setkání, 
tak z výsledků projednávání projektů 
Radou architektů na každém kroku 
v celém městě. V Salzburgu dnes stojí 
více stavebních jeřábů než v Praze. 
Cena městského nájemního bydlení 
se pohybuje okolo 5 euro za 1 m2 
a architektura těchto budov je sice 

striktně omezená limitní cenou, avšak 
i přesto vyhrává lokální architekto-
nické přehlídky. Kvalitu veřejného 
prostoru není nutno komentovat.

Za zmínku stojí projekt, kdy město 
dává šanci mladým architektům v sou-
těžích, aby následně jeden takový pro-
jekt realizovalo, tak jako zmíněný dům 
pro seniory a mladé rodiny ParkLIFE. 
Vysoce kvalitní a  velice častá je 
i výstavba v centru města, kde se nyní 
staví a rekonstruuje i plavecký bazén. 
Nelze nezmínit kvalitní nástavby his-
torických domů a kvalitu městského 
detailu. V porovnání s českou praxí 
zaujme na první pohled vysoká kva-
lita reklamy a principy její regulace na 
všech domech v centru města.

Je proto nutné věřit, že výměna 
informací a získané poznatky mohou 
být pro Liberec příkladem a spolu-
práce mezi městy Liberec a Salzburg 
v územním plánování a stavbě města 
bude v budoucnosti pokračovat. 

V. Dokumentace stavby pro řízení stavebního úřadu
V tomto dílu se budeme věnovat pověrám o frontách na stavebních úřadech a vymýšlení nesmyslů a zbytečných papírů 
„zvrhlými“ úředníky stavebních úřadů.
Jaroslav Urban, vedoucí oddělení státního stavebního dozoru

STAVEBNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Liberečtí na zkušené v Salzburgu
Liberec a Salzburg mají historicky i geograficky jistý společný základ. V roce 1920 měly navíc obě města stejný počet 
obyvatel. Letecký pohled na města vypovídá o mnohých podobnostech. Současný detailní vhled do obou měst však vykáže 
až příliš diametrální rozdíly. A ty nejsou způsobené tím, že Salzburg založili již Římané.
arch. Josef Smutný, předseda Rady architektů

Cesta od myšlenky
k realizaci stavby

DNEŠNÍ STAV

Komplex ParkLIFE v Salzburgu
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC  2018–2022
Přehled libereckých zastupitelů, kteří byli zvoleni ve volbách 5. a 6. října 2018. 
Zastupitelé jsou řazeni podle volebního výsledku politických stran a podle obdržených hlasů.

Mgr. Jiří Šolc
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj 
Volební výsledek: 10 837 hlasů SLK

SLK
Lukáš Pohanka
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 11 028 hlasů

SLK
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 10 825 hlasů

SLK
Ing. Jarmila Levko
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 10 674 hlasů

SLK
Mgr. Jan Berki, Ph.D.
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 10 508 hlasů

SLK
PhDr. Mgr. Ivan Langr
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 10 498 hlasů

SLK
RNDr. Michal Hron
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 10 216 hlasů

SLK
Zdeněk Chmelík
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 10 016 hlasů

SLK
Hana Zemanová
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 9 959 hlasů

SLK
Bc. Jiří Zavoral
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 9 850 hlasů

ANO 2011
Ing. Jiří Němeček, CSc.
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 7 485 hlasů

ANO 2011
MUDr. Zdeněk Šembera
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 7 212 hlasů

SLK
Ing. Robert Korselt
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 9 866 hlasů

SLK
Jiří Bartoloměj Sturz
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 9 861 hlasů

SLK
Robert Prade
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 10 037 hlasů

SLK
Ing. Květa Vinklátová
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 10 194 hlasů

SLK
MVDr. David Nejedlo
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 10 660 hlasů

SLK
Mgr. Jan Marek
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 10 161 hlasů
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ODS
Mgr. Petr Židek, MPA
Volební strana: Občanská demokratická strana
Volební výsledek: 2 983 hlasů

ODS
MVDr. Martin Kolafa
Volební strana: Občanská demokratická strana
Volební výsledek: 2 921 hlasů

ODS
Petra Břeňová
Volební strana: Občanská demokratická strana
Volební výsledek: 2 868 hlasů

ODS
Ing. Tomáš Hampl
Volební strana: Občanská demokratická strana
Volební výsledek: 2 850 hlasů

ANO 2011
Marek Vávra
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 7 131 hlasů

ANO 2011
Bc. Martina Teplá
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 6 900 hlasů

ANO 2011
Ing. Radka Loučková Kotasová
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 6 789 hlasů

ANO 2011
Ing. Zbyněk Karban
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 6 779 hlasů

ANO 2011
Mgr. Šárka Prachařová
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 6 737 hlasů

ANO 2011
Ing. Jaroslav Šrajer
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 6 658 hlasů

ANO 2011
Vítězslav Kvapil
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 6 605 hlasů

ZMĚNA
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Volební strana: Změna pro Liberec
Volební výsledek: 5 009 hlasů

LOL!
Bc. Zuzana Kocumová 
Volební strana: Liberec otevřený lidem
Volební výsledek: 2 827 hlasů

LOL!
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.  
Volební strana: Liberec otevřený lidem
Volební výsledek: 2 820 hlasů

ZMĚNA
Mgr. Jan Korytář
Volební strana: Změna pro Liberec
Volební výsledek: 4 836 hlasů

ZMĚNA
Ing. Karolína Hrbková  
Volební strana: Změna pro Liberec
Volební výsledek: 4 720 hlasů

ZMĚNA
Mgr. Ondřej Petrovský  
Volební strana: Změna pro Liberec
Volební výsledek: 4 472 hlasů

ANO 2011
Ing. Mgr. Petr Zdráhala
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 6 718 hlasů

ANO 2011
Mgr. Renáta Balašová
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 6 865 hlasů

ZASTUPITELSTVO

ZMĚNA
Pavla Haidlová
Volební strana: Změna pro Liberec
Volební výsledek: 4 326 hlasů

ZMĚNA
Ing. Marie Pavlová
Volební strana: Změna pro Liberec
Volební výsledek: 4 197 hlasů
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FORMOU HER bylo pří-
chozím dětem i  dospě-
lým vysvětlováno, proč je 
důležité odpad třídit, jak 
se s vytříděným odpadem 
dále nakládá a  co z  něho 
lze znovu vyrobit. Pro děti 
byla připravena celá škála 
her a soutěží, ze kterých si 
mohly odnést nějakou tu 
drobnost domů. Stejně tak 
byly připraveny zábavné atrakce, 
kterým figuroval skákací hrad, velká 
nafukovací skluzavka nebo skákací 
čajová konvice.

Mnoho příznivců si získaly spe- 
ciálně vytvořené „popelkáry“, neboli 
jednoduchá šlapací vozítka vyrobe-
ná z vyřazených popelnic, nebo třeba 
malování na obličej.

Školní soutěž byla zaměřena na sice 
objemově malý odpad, ale o to speci-
fičtější a především kompletně využi-
telný. Ano, řeč je o malých bateriích. 

Děti z mateřských a základních škol 
měly za úkol nějakou takovou baterii 
donést, za což jim náležela odměna 
v podobě praktických tašek na třídění 
odpadu v domácnosti. Že počet tašek 
rychle ubýval jen značí velké množství 
vysbíraných baterií.

Ačkoliv byla návštěvnost proti 
prvnímu ročníku menší, přesto si 
do parku našlo cestu přes 400 účast-
níků. Potvrdilo se, že o tyto akce je 
stále zájem, mají smysl  a  bude se 
v nich i nadále pokračovat. 

Dětský odpadový den
Ve středu 12. září se pod záštitou odboru ekologie 
a veřejného prostoru uskutečnil v pořadí druhý ročník 
velkého Dětského odpadového dne v centrálním parku nad 
Tržním náměstím.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

PŘESTOŽE KONCEPCE ploch je již 
pevně stanovena, žádáme občany 
uvedené lokality o  prostudování 
předložených podkladů a zaslání 
případných drobných připomínek 
k  návrhu na e-mailovou adresu: 
revitalizacejermanicka@magistrat.
liberec.cz.

Při zasílání připomínek prosím 
uvádějte co nejpřesnější popis 
změn, které navrhujete (např. 
u workoutové věže přidat o  jednu 
až dvě lavičky navíc apod.). Do 

e-mailu prosím uveďte jméno, 
příjmení a adresu trvalého bydli-
ště, v  případě nevyplnění těchto 
údajů nebude k  vašim nárokům 
přihlíženo vzhledem k nemožnosti 
ověření vašeho vztahu k  lokalitě. 
Více informací najdete na www.
liberec.cz pod odborem ekologie 
a veřejného prostoru.

Vyjádřit se k  finálnímu návrhu 
můžete do 31. 10. 2018. 

Veřejná zeleň 
v Jeřmanické ulici
Představujeme finální návrh revitalizace veřejné zeleně 
v Jeřmanické ulici, který vznikl na základě zaslaných 
požadavků obyvatel a požadavků vznesených na 
veřejném projednání.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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NA JEDNÁNÍ Rady se nedostavil 
zástupce projektanta dokumentace 
pro územní řízení (DÚR) a na vyzvání 
část problematiky popsal zástupce 
města Jaroslav Schejbal. Z důvodu 
nejasných informací o samotném pro-
cesu vzniku projektové dokumentace 
a  stavebním zásahu do stávajícího 
objektu RA doporučila revizi projek-
tové dokumentace a vlastního zadání, 
vyžádala doložení architektonické 
studie, která sloužila jako podklad 
pro DÚR, a vyžádala nové projednání 
za účasti autora DÚR. RA se obává, že 
předložená projektová dokumentace 
nevykazuje kvalitu, kterou by měla 
vykazovat, a že není dostatečně kon-
zultována jak se zadavatelem – tedy 
městem, tak se správou bazénu a další 
skupinou odborníků a  specialistů, 
včetně původního autora bazénu.

Na základě intervence primátora 
města Tibora Batthyányho proběhlo 
následné projednání RA 26. září přímo 
v budově bazénu po kompletní pro-
hlídce celého areálu a jeho techno-
logií. Rada architektů konstatuje, že 
dlouholeté přehlížení problémů, stár-
nutí technologií a konstrukcí v nároč-
ném prostředí staví jinak velice kvalit-
ní Městský plavecký bazén v Liberci 
do situace havarijního stavu.

RA z důvodu významu městského 
bazénu pro celou libereckou veřej-
nost, ale především pro liberecké 
školy a sportovce, vyzývá zastupitele 
města Liberec k  razantnímu řešení 
problému, aby výsledek budoucího 
řešení vycházel z  architektonicky 
i technologicky kvalitního projektu, 
který bude zárukou kvalitní archi-
tektury a vysoce užitného prostředí 

stávající významné liberecké stavby.
Je zcela evidentní, že vizuálně kva-

litní prostor, užitnost a čistota bazénu 
i bazénové vody, dosažené původním 
kvalitním stavebně-technologickým 
řešením za podpory nedávné rekon-
strukce, je výsledkem správy bazénu 
a silou vůle všech technologií a kon-
strukcí.

Problém uzavření bazénu na delší 
dobu přichází a  je lépe mít tento 
proces pod kontrolou včetně náhrad-
ních řešení než řešit tuto situaci v kri-
zovém řízení po nezbytném uzavření 
z jakéhokoli důvodu. Důvody k uza-
vření bazénu s návštěvností prakticky 
1 000 návštěvníků denně se kumulují. 
Skryté problémy nemusíme v tomto 
případě nazývat mýticky trojským 
koněm, ale zcela reálně Trojskou 
lávkou.

Liberecký bazén je vizitkou města 
stejně jako ostatní veřejné budovy či 
veřejný prostor. Základním úkolem 
správy města je nenechat dojít stav 
bazénu do kritického momentu, 
zachovat a podpořit stávající kvalitu 
architektury a provozního systému, 
provést revizi projektové dokumen-
tace a urgentně zahájit kvalitní pro-
jektový proces konzultovaný týmem 
odborníků a správy bazénu, hledat 
a najít náhradní řešení pro období 
uzavření bazénu a etapizovat násled-
nou realizaci. 

Poradní skupinu odborníků, která 
za město bude konzultovat a připo-
mínkovat projektovou dokumentaci, 
považuje RA za nezbytnou. Otevřená 
prezentace celého procesu je základ-
ním kamenem úspěšného veřejného 
projektu. 

Rada architektů k situaci městského plaveckého bazénu
Radě architektů byl na projednání 5. září předložen návrh na stavební úpravy stávající budovy a přístavbu nového 25m 
bazénu. RA konstatovala, že se jedná o významný městský projekt, a to nejen na základě výše rozpočtu veřejné investice, 
ale především investice do významného architektonického objektu a nenahraditelného typu občanského vybavení města.
arch. Josef Smutný, předseda Rady architektů

BAZÉN LIBEREC

ZNÁMÝ LIBERECKÝ architekt, který 
zná své dílo do posledního detailu, 
je poradcem pracovní skupiny pro 
modernizaci bazénu, kterou před 
dvěma lety sestavil primátor města 
Tibor Batthyány.

„Těší mě, že se pan architekt Švan-
cer chce podílet na budoucí podobě 
bazénu a jeho osud mu není lhostejný. 
Jeho zkušenosti jsou pro nás velkým 
přínosem. Konzultuje s pracovní sku-
pinou důležité kroky přípravy projek-
tové dokumentace. Dá se říct, že je 
naším poradcem. Zaujalo ho, že naším 
cílem není přestavět bazén na nějaký 
aquapark, ale uchovat jeho původní 
smysl, tedy sportovně relaxační areál, 
a zachovat charakter stavby, ať už jde 
o červenou barvu, prosklené plochy 
a  další architektonické prvky,“ říká 
primátor Tibor Batthyány.

Pavel Švancer ocenil, že město usi-
luje o záchranu bazénu a že ho chce 
zachovat na stejném místě. „Oba jsme 
se shodli na tom, že si nedokážeme 
představit takový bazén jako občan-
skou vybavenost kdekoli jinde než 
tam, kde stojí. S údivem sledoval, jak 
někteří politici navrhují stavbu jinde 

a jinak,“ doplnil primátor.
Plavecký stadion byl 

v  době svého vzniku 
odborníky vysoce hodno-
cen. Stal se jednou z nej-
zdařilejších realizací soudo-
bé architektury ve městě. 
Význam objektu potvrzují i ocenění, 
která Pavel Švancer získal – cena mezi-

národního bienále Interarch v Sofii 
z roku 1987 a Cena Josefa Havlíčka 

v roce 1988. Při stavbě se Švan-
cer neomezil na samotnou 
budovu, ale řešil ji současně 
s  přilehlou plochou Tržního 
náměstí, kterou pojal jako 
odpočinkový prostor.

Budova bazénu je hodnot-
nou ukázkou pozdně moder-
nistické sportovní stavby, 
spojující v  sobě technicistní 
tendence s emotivním pojetím 
architektury, a právem tak patří 
k nejhodnotnějším a nejzajíma-
vějším stavbám svého druhu na 
území České republiky.

Pavel Švancer je absol-
ventem Fakulty architektury 

a pozemního stavitelství na 
pražské ČVUT, pracoval také 
v ateliéru u Karla Hubáčka. 
Vedle četných oceňovaných 
realizací v Liberci je také spo-
luautorem přestavby textilní 
továrny Hedva na zábavní 
centrum. Mezi jeho další díla 
patří například památník 
v Ležákách, pavilon šelem 

v liberecké zoologické zahradě nebo 
Dům kultury v Litoměřicích. 

Opravu bazénu připravuje Liberec s jeho původním autorem
Při přípravě celkové rekonstrukce plaveckého bazénu spolupracuje město Liberec s architektem Pavlem Švancerem. Právě 
podle jeho návrhu byl bazén v roce 1984 na Tržním náměstí postaven.
Jan Král

Architekt Pavel Švancer s primátorem
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„JAN ŠOLC, známý liberecký patriot 
a demokrat tělem i duší, je bezesporu 
jednou z nejvýznamnějších a neju-
znávanějších osobností našeho 
města. Svůj život zasvětil pedago-
gické činnosti a boji za demokracii 
a lidská práva a ne náhodou byl po 
několik let jedním z nejbližších spolu-
pracovníků prezidenta Václava Havla. 
Je mi velkou ctí, že jsem mohl panu 
Šolcovi při příležitosti jeho letošního 
významného životního jubilea udělit 
čestné občanství, které je v  těch 
nejsprávnějších rukou. A  nemohlo 
k  tomu dojít příhodněji než právě 
v  letošním osmičkovém roce, kdy 
si připomínáme kulatá výročí 
28. října 1918 a 21. srpna 1968,“ uvedl 
primátor Tibor Batthyány.

S  návrhem na udělení čestného 
občanství Janu Šolcovi přišel náměs-
tek primátora pro školství, sociální 
věci a kulturu Ivan Langr. „Jan Šolc 
je pro mě jedním z  autentických 
mušketýrů českého humanismu, 
pěstující tradiční hodnoty Masaryko-
vých idejí slušnosti a cti a Čapkova 
člověčenství. Jeho hlavní parketou 
a životním posláním je pedagogická 
činnost. Kontakt s mladými lidmi ho 
přímo nabíjí, je pro něj životodárný, 
když mu pomáhá přestát všechny 
lidské bolesti a  neduhy. Přínos je 
to ale oboustranný  – Jan má totiž 
jedinečný dar znamenitě formulo-
vat myšlenky, přirozeně zaujmout 
svým stylem vyprávění či výkladem, 
pobízet své posluchače k aktivnímu 
přemýšlení a  obratem reflektovat 
jejich další otázky. Právě to zpravidla 
odlišuje dobré učitele od těch špat-

ných a zanícené publikum od toho 
znuděného. Život Jana Šolce byl 
nesmírně bohatý na doslova přelo-
mové dějinné i osobní události, a tak 
v dospělosti byl či musel být takřka 
vším. S Libercem prožil napětí osma-
šedesátého i  devětaosmdesátého, 
a pokud jde o jeho lásku k našemu 
městu, nemám o její upřímnosti sebe-
menších pochyb,“ řekl náměstek Ivan 
Langr.

Sám Jan Šolc si ocenění ze strany 
města velice cení. „Pro demokrata 
a  občanského aktivistu je udělení 
čestného občanství města vůbec 
největší poctou. Udílí vám ho totiž 
zastupitelský sbor města, za všechny 
občany, za lidi, kteří vás za těch 73 
let už znají. Přijímám takové uznání 

s  pokorou, poněvadž, jak se říká, 
‚každý známe vlastní bídu‘. Když mi ve 
dvanácti letech v roce 1951 odsoudili 
komunisté – ne lidový soud, protože 
návrh rozsudku přivezl prokurátor 
v aktovce ze sekretariátu KSČ – tátu 
na 13 let za velezradu, ocitli jsme se 
s mámou jako občané třetího řádu 
v těžké situaci. Máma ale po letech 
řekla, že jak se k nám zachovali Libere-
čané, to by se hned tak někde nestalo. 
Vyjadřuji za to městu po letech podě-
kování. Nezbývá mi teď nic jiného než 
se chovat vzorně a příkladně… pít 
méně vína a fajfku kouřit jen doma,“ 
komentoval své ocenění historicky 
sedmnáctý čestný občan města Liber-
ce. 

V síni slávy stanul uznávaný pedagog a demokrat Jan Šolc
Primátor Tibor Batthyány uvedl v úterý 18. září do liberecké síně slávy Jana Šolce, bývalého československého politika, 
uznávaného demokrata, vysokoškolského pedagoga, občanského aktivistu a někdejšího poradce prezidenta Václava Havla. 
PhDr. Jan Šolc, který v listopadu oslaví jubilejní 80. narozeniny, se stal historicky sedmnáctým čestným občanem Liberce. 
Ocenění získal za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie a lidských práv.
Jan Vrabec

Jan Šolc se narodil 25. listopadu 1938 v Praze, ale už v květnu 1945 
se s rodiči přestěhoval do Liberce. V roce 1957 absolvoval jedenáctiletou 
střední školu v Liberci, během šedesátých let pak dálkově vystudoval 
obor čeština a pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. Chtěl podpořit kurz Alexandera Dubčeka, a tak vstoupil do KSČ. 
V dubnu 1969, kdy se Dubček vrátil z Moskvy jako zlomený člověk, se však 
rozhodl stranickou legitimaci vrátit. Následoval třídní trest, prohlášení 
za antisovětský a antisocialistický živel, nedobrovolný odchod ze školství 
a dvacetiletá kariéra betonáře a montéra.

V listopadu 1989 byl Jan Šolc částečně v Liberci a částečně v Praze. 
Stal se mluvčím Občanského fóra (OF). 28. prosince 1989 zasedl v rámci 
procesu kooptací do Federálního shromáždění po sametové revoluci jako 
bezpartijní poslanec, respektive poslanec za OF, do české části Sněmovny 
národů. Mandát za OF obhájil ve volbách roku 1990, přičemž v roce 1991 
přešel po rozkladu Občanského fóra do poslaneckého klubu Občanského 
hnutí. Ve Federálním shromáždění setrval do voleb roku 1992. Stal se 
předsedou Branného podvýboru obou komor Federálního shromáždění.

V roce 1992 působil v parlamentu národů NATO. V letech 1996–1999 
pracoval v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla jako ředitel 
odboru vnitřní politiky. Zároveň patřil do úzkého okruhu lidí, kteří prezi-
denta Václava Havla doprovázeli na různé události.

Od založení do roku 2014 působil ve správní radě nadace Vize 97, v roce 
1999 byl spoluzakladatelem Etického fóra České republiky. Do února roku 
2014 externě vyučoval etiku a rétoriku na Technické univerzitě v Liberci. 
Jan Šolc je také laureátem ocenění Osobnost Libereckého kraje (2011).

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

Roli zastupitelů města jsme brali vážně
Martina Rosenbergová, zastupitelka bez politické příslušnosti do 5. 10. 2018

Vážení voliči, příznivci, občané,
nejprve bych vám ráda jménem kandi-

dátky Liberec plus + poděkovala za hlasy, 
které jsme od vás dostali.

Nestačily na získání mandátu, a nesta-
neme se tedy členy zastupitelstva. To ale 
neznamená, že nebudeme velmi pozorně 

sledovat dění na radnici, a pokud nebude-
me souhlasit s některými kroky, bude nás 
zase slyšet. Svou roli zastupitelů města 
jsme brali vážně a vážili jsme si jí. Snažili 
jsme se prosazovat věci prospěšné a dařilo 
se nám to. Ale volební osud rozdal karty 
jinak, než jsme si přáli. I to je politika.

Ráda bych upřímně popřála vítězům, 
tedy Starostům pro Liberec. Musím potvr-
dit, že si své vítězství opravdu poctivě 
odpracovali a právem jim patří. Snad se jim 
podaří postavit silnou, ale hlavně stabilní 
koalici, která ukončí současnou stagnaci 
a zapracuje na rozvoji města. Potřebuje to 

město, potřebujeme to 
i my, Liberečané.

Dovolte mi popřát 
vám všem, občanům 
našeho krásného města, 
mnoho dobrého do dal-
ších dnů. 

FÓRUM 

M. Rosenbergová

Inzerce

Ad Likto – Reakce na článek v červnovém Libereckém zpravodaji
Marie Pavlová, Změna pro Liberec

Termické odlakování tak, jak probíhá 
ve společnosti Likto, s.r.o., periodicky 
silně znečišťuje okolní životní prostře-
dí. Lidé nemohou větrat ani pobývat na 
svých zahradách. Doporučit lidem, ať 
se tedy odstěhují, je výrazem nejvyšší 
možné arogance. Jestliže jednatel spo-
lečnosti tvrdí, že z komína vychází pouze 
teplý vzduch, tak lže.

Na místě jsem viděla kouřit z komína 
černý, hustý dým, na místě v provozov-
ně společnosti mne během půl hodiny 
začalo pálit v ústech a v krku.

Termické odlakování probíhá prostřed-
nictvím nízkoenergetického termického 
rozkladu organických látek – znečištění 
barvou, spalinami, oleji.

Jednatel firmy pan René Chrástecký 
tvrdí, že společnost Likto, s.r.o., má plat-

nou certifikaci na termické odlakování. 
Ne, nemá!

Nemá žádnou veřejně dohledatelnou 
platnou certifikaci.

Certifikace NQA na služby pro prů-
myslové podniky v oblasti čištění ploch 
a technologií, nakládání s odpady včetně 
nebezpečných, recyklaci plastů a zámeč-
nictví byla platná od roku 2004 do roku 
2016.

Na veřejném internetu jsou dohle-
datelné údaje společnosti Likto, s.r.o., 
mrtvé, až na popis činností, které jsou: 
průmyslové úklidové služby, poradenství 
pro zamořené ovzduší a poradenství pro 
znečištění vody.

V úplném výpisu z veřejného obchod-
ního rejstříku jsem zjistila, že většina 
původně zapsaných činností společnosti 

byla v roce 2014 z rejstříku vymazána. 
Ani zde činnost termické odlakování 
nebyla.

S platností od 23. 6. 2018 tam zůstalo 
pouze: výroba, obchod a služby – silniční 
motorová doprava – podnikání v oblasti 
nakládání s nebezpečnými odpady – 
zámečnictví, nástrojářství, vodoinstala-
térství a topenářství. Termické spalování 
nikde k nalezení.

Navíc, jak je možné s vědomím sta-
vebního úřadu provozovat termické 
odlakování, aniž by provozovatel požádal 
o změnu užívání původní stavby, kde byly 
provozy Kolory?

Když jsem na nebezpečný provoz 
společnosti Likto, s.r.o., písemně upo-
zornila stavební úřad a chtěla vidět 
povolení změny užívání stavby, tak jsem 

dostala pouze obšírný 
výklad, jak a na co 
se mohu ptát, bez 
konkrétní odpovědi, 
navíc s upozorněním, 
že pokud vím o zdraví 
nebezpečném provozu, tak by bylo na 
místě podat neprodlený podnět staveb-
nímu úřadu namísto nahlížení do spisů.

Neuvěřitelné? V Liberci ano.
Obyvatelé nejen Vesce, ale i Doubí 

mají důvod a právo se bránit.
Na problému pracuji dál, i když mi 

společnost Likto, s.r.o., prostřednictvím 
advokáta zaslala předžalobní výzvu, 
abych zanechala, podle nich lživého, 
znevažování výše uvedené společnosti, 
jinak mne bude žalovat.

Jen ať tak učiní! 

Marie Pavlová

RODINNÉ

MIKULÁŠSKÉ NÁVŠTEVY, 

FIREMNÍ NADÍLKY,

AKCE PRO MESTA.

TEL. 777 640 202

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

Přijmeme brigádníky a umělce, zábavná práce 

v kostýmech od 26. listopadu každého roku.

Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, 
postupně odpovídáme. Dotazy posílejte na e ‑mailovou adresu 
zpravodaj@magistrat.liberec.cz. 
Pokud si své dopisy a dotazy nepřejete uveřejnit, posílejte je prosím na příslušné 
odbory magistrátu.

PŘIŠLO DO REDAKCE

PODĚKOVÁNÍ DO NEMOCNICE
Velké poděkování patří léka-

řům a  zvláště sestřičkám z  odd. 
Traumacentrum Liberec, kde jsem 
po úraze páteře ležela v  době od 
23. 7.–1. 8. 2018 a byla jsem úplně 
odkázaná na pomoc personálu. A to 
za jejich profesionální a lidský přístup 
k nemocným, ochotu a rychlost. Také 
stravování je na vysoké úrovni.

Tento vzkaz patří i poslancům, kteří 
si myslí, že je zdravotnický personál 
dostatečně zaplacený. Určitě není 
a ti, kteří mají pochyby, by si to měli 
alespoň na den zkusit.

Přeji mnoho úspěchů kolektivu 
traumacentra a hodně spokojených 
pacientů.

 Marie Šourková
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Problematická Vojanova ulice
- v této oblasti, silně sociálně zatížené třemi vzájemně sousedícími domy se 
sociálním vyloučením, je dlouhodobě intenzivně degradován sociální soulad 
mezi sociálně slabými a ekonomicky stabilními obyvateli,

- jde o lokalitu tzv. migrujícího sociálního vyloučení; tj. jde o transferní místo se 
střídáním obyvatel, což fakticky znemožňuje stabilizaci prostředí,

- poměry v oblasti reálně hrozí přerůst v možný konflikt; k minimálně jednomu 
fyzickému napadení už tu ostatně došlo, verbální útoky jsou pak zcela běžné,

- technický stav nejméně dvou ze zmiňovaných objektů je silně diskutabilní, 
v inkriminovaném domě 138 v poslední době netekla voda kvůli dluhům, což je 
z hygienického a epidemiologického hlediska velmi problematické,

- do oblasti je často žádána městská policie, aby vynutila dodržování veřejného 
pořádku. Pokaždé ale jde jen o velmi dočasné uklidnění situace,

- je zjevné, že řádná výchova dětí, které v objektu 138 také přebývají, je zmíněnými 
okolnostmi víc než dotčena, ve čtyřech rodinách je ostatně vykonávána sociálně-
-právní ochrana dětí,

- svůj díl viny nese i majitel objektu.

MĚSTO LIBEREC totiž uzavřelo 
smlouvu s Potravinovou bankou (PB) 
a bude moci od ní nově prostřednic-
tvím svých terénních pracovníků ode-
bírat potravinové balíčky a rozdávat je 
jednorázově bezdomovcům na území 
města. Stejně jako to už dělají i jiné 
sociální služby.

Potravinová banka, kterou statutár-
ní město Liberec podporuje už několik 
let dotační částkou 300 tisíc korun, 
vydala loni v kraji 41 tun potravin za 
zhruba 3 miliony korun. Strukturou 
šlo o 900 kusů potravinových balíč-
ků a 60 tisíc porcí připravené stravy. 
Banka nemůže ze svého statutu roz-
dávat balíčky přímo jednotlivcům, 
ale jen klientům sociálních služeb 
prostřednictvím organizací/institucí. 

Loni takto Liberecká PB spolupraco-
vala s 21 z nich.

Důvod, proč město Liberec 
o  smluvní závazek stálo, je přitom 
dvojí – přes veškerou šíři sociálních 
služeb je totiž kapacita terénních 
programů stále nedostatečná; sou-
běžně se řada lidí bez domova zcela 
programově vyhýbá institucionální 
pomoci, tedy odmítá návštěvu azylu 
či denního centra.

Takové klienty považujeme za 
nejzranitelnější a nechceme je v 21. 
století nechat napospas hladu či 
neadekvátní stravě. Samozřejmě tím 
také získáváme určitý prostor někte-
rého z bezdomovců k sociální službě 
„přitáhnout“, a pomoci mu odpoutat 
se ode dna. 

OD DUBNA 2019 nabídne zařízení 
10 lůžek pro ženy a 3 bytové jednotky 
pro rodiny s dětmi. Ve všech přípa-
dech půjde o klienty v akutní bytové 
nouzi, tedy s hrozbou ztráty střechy 
nad hlavou. Azylový dům bude provo-
zovat obecně prospěšná společnost 
Návrat, která má přes 20 let zkuše-
nost se stejným zařízením pro muže 
v centru města.

„Velké stotisícové město musí umět 
nabídnout aspoň krátkodobě střechu 
nad hlavou těm, kteří se ocitnou na 
ulici. Až dosud jsme byli schopni 
pokrýt jen cílovou skupinu muži. Nový 
azylový dům dá tuto šanci i ženám, 
jejichž nejbližším útočištěm je zatím 
Jablonec, a také rodinám s dětmi. Pro 
ně podobné zařízení zatím neexistu-
je v celém Libereckém kraji. Celková 
kapacita domu bude 22 lůžek, z toho 
10 pro ženy a zbytek ve třech domác-
nostech pro rodiny s dětmi,“ vysvětlil 
náměstek primátora pro školství, so- 
ciální věci a kulturu Ivan Langr.

Azylový dům vyroste v  bývalé 
mateřské škole ve Věkově ulici. Dvou-
patrová vila byla postavena v  roce 
1912, od roku 2012 byla zcela prázd-
ná a městu se na ni ani nepodařilo 
najít kupce. V roce 2016 proto rezort 
školství a sociálních věcí navrhnul její 
využití pro sociální služby. „To místo 
je přímo ideální, protože se nachází 
v tradiční komunitní čtvrti s poměrně 
silnou duchovní spiritualitou. Takže 
nepochybuji o  tom, že klienti zde 
budou vlídně přijati a hladce začle-
něni mezi ostatní,“ uvedl náměstek 
Ivan Langr.

„Troufám si tvrdit, že klienty domu 
ve Věkově na ulici nerozeznáte od 
jiných občanů. Budou to zkrátka 
normální lidé, kteří se jen dostali do 
nepříznivé životní situace, a úkolem 
veřejné správy a sociálních služeb je 
jim pomoci ji překonat. Služba bude 
zároveň sloužit jako nástroj bytové 
politiky města, jako 1. stupeň pro-
stupného bydlení,“ dodal Langr. 

Potraviny pro bezdomovce
Letošní zimu přečkají lidé bez přístřeší v Liberci o něco lépe 
než v předcházejících letech.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

Azylový dům pokryje chybějící 
služby pro ženy a rodiny
Nově budovaný azylový dům ve Věkově ulici pokryje 
sociální služby, které v Liberci, potažmo v Libereckém kraji 
dlouhodobě zcela chybí.
Jan Král

Bude v Liberci první bezdoplatková zóna?
Město Liberec požádalo magistrát města o vyhlášení první zóny bez doplatku na bydlení dle zákona o pomoci 
v hmotné nouzi, a to pro objekt Vojanova 138. Proč jsme k takové žádosti vůbec sáhli a jaké to bude mít důsledky?
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

V PRVNÍ ŘADĚ musím říci, že zónu 
chápu jako poslední možné řešení 
v mimořádné situaci, kdy z různých 
důvodů – především pak kvůli napros-
té nespolupráci klientů  – selhávají 
tradiční nástroje sociální intervence 
(začleňování). Ve Vojanově 138 jsme 
se právě do takového bodu zlomu 
dostali, přestože na místo docházejí 
pracovníci odboru sociální péče, 
odboru školství a  sociálních věcí, 
neziskových organizací a nově i asi-
stenti prevence kriminality. Marně. 
Takže i úřad práce zde sám už poza-
stavil vyplácení doplatků a  město 
chce tento stav jen zafixovat.

Už v  roce 2015 jsem se poprvé 
setkal i s informací, že v místě dochází 
k více než neakceptovatelným prakti-
kám, ponižujícím lidskou důstojnost 
jako takovou. Přestože mi takové 
podezření nepřímo potvrdilo více 
lidí i ze sociálních služeb či soused-

ství, nemohu je pro jakékoli chybějící 
důkazy otevřeně popsat. Vyhlášení 
zóny je ale z mého pohledu i šancí, 
jak s takovou věcí bojovat, nikoli ji 

donekonečna přehlížet. Toho by si 
měl být vědom každý, kdo se s výše 
naznačenou informací už setkal.

Bezdoplatková zóna je posledním 

nástrojem, jaký město Liberec má 
v ruce. Nejde o řešení všespásné, ale 
naopak v mnohém rizikové, protože 
bez dalších kroků může vyloučení 
jen přesunout do jiné lokality. I proto 
chceme s  obyvateli domu nadále 
pracovat a  minimálně části z  nich 
se pokusit za předem jasně daných 
podmínek zajistit náhradní bydlení/ 
ubytování třeba prostřednictvím pro-
jektu Housing First. Zejména z jejich 
strany ale musíme zaznamenat jasně 
patrnou změnu přístupu. 
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V LÁZNÍCH BUDE také probíhat před- 
aukční výstava, kde si bude možné 
díla prohlédnout. Ta bude zahájena 
vernisáží ve čtvrtek 1. listopadu v 17.30 
a potrvá do 9. listopadu do 12 hodin.

Celkem 180 uměleckých předmětů 
od 120 předních výtvarníků si můžete 
prohlédnout v reprezentativních pro-
storách Oblastní galerie Liberec. Svá 
díla do aukce věnovali zdarma všichni 
autoři, např. Anderle, Kanyza, Rapin, 
Exnar, Zárybnický, Pačinek a mnoho 
dalších. Nadace Euronisa jim vyjadřuje 
velký dík!

Díla si můžete prohlédnout na 
www.euronisa.cz a v aukčním katalo-
gu, který si případní zájemci mohou 
objednat na čísle 734 717 604.

Benefiční aukce Nadace Euronisa 
vynesly od roku 1997 již více než 14,5 
milionu korun a  patří k  tradičním 
regionálním akcím. Nákupem umě-
leckého díla můžete udělat radost 
nejen sobě, ale třeba obdarovat i své 
blízké originálním vánočním dárkem, 
a zároveň tak pomůžete lidem v nouzi 
či s nějakým hendikepem v Euroregio- 
nu Nisa.

Křesťanská Nadace Euronisa vznik-
la v roce 1995 z podnětu libereckého 

sboru Jednoty bratrské. Od svého 
založení rozdělila potřebným téměř 
34,5 milionu korun a podpořila z nich 
1 630 projektů 320 organizací. Finanč-
ní prostředky nadace získává nejen 
z výnosů nadačního jmění, ale i z darů 
firem a jednotlivců či z benefičních 
akcí. Další aktivitou je veřejná sbírka 
„Pozvedněte slabé!“, jejímž patro-
nem je herec Jiří Lábus. Na podporu 
potřebným v loňském roce nadace 
rozdělila mezi 18 organizací přesně 
1,5 mil. korun. 

AKTIVNÍ LIDÉ na Liberecku mohou 
získat finanční podporu na proměnu 
svého okolí. Výzva je určena těm, kteří 
mají nápad na oživení svého okolí 
a rádi by ho s pomocí svých sousedů 
realizovali. „Nebráníme se žádnému 
nápadu, který přispěje ke zlepšení 
vztahů mezi lidmi a zvelebení místa, 
kde žijí. Může jít o pořádání soused-
ských slavností, vybudování komunit-
ní zahrady nebo komunitního centra, 
oživení veřejného prostoru či opravy 
drobných památek a  chátrajících 
staveb,“ shrnuje programová mana-
žerka z Nadace Via Michaela Rázgová. 
V roce 2017 bylo v programu pod-
pořeno 44 projektů z různých částí 
republiky, letos jich zatím uspělo 25.

Nadace vybraným projektům 
nabízí finanční příspěvek na pokrytí 
nezbytných nákladů, mentorskou 
podporu a možnost setkávat se a vzá-
jemně inspirovat s dalšími aktivními 
lidmi z celé republiky.

Na Liberecku získaly v předešlých 
letech podporu od Nadace Via komu-
nitní zahrada v Liberci, spolek Artpro-
Prostor pořádající bleší trhy v prosto-
ru bývalých secesních lázní v Jablonci 
nad Nisou, liberecké Tatrhy, které 
oživují opuštěná zákoutí pořádáním 
bleších trhů s workshopy a umělec-
kými vystoupeními, nebo proměna 
Zauhlovačky ve Vratislavicích nad 
Nisou v kulturní centrum.

„Aktivních lidí, kteří mají chuť zlep-
šit něco ve svém okolí, rok od roku 
přibývá. Právě díky nim zapomenu-
tá místa oživují sousedské slavnosti 
a tam, kde se ještě nedávno nekonaly 
žádné akce, se najednou místní setká-
vají při sezonních oslavách, koncer-
tech nebo trzích. Ty, kdo podobné 
akce iniciují a přispívají ke zlepšení 
života ve svém sousedství, chceme 
v jejich aktivitách podpořit,“ dodává 
Michaela Rázgová. Podmínkou pro 
přihlášení je, aby projekt mohl fun-
govat dlouhodobě a zapojili se do něj 
vlastními silami lidé, kteří v místě žijí.

Program Živá komunita je financo-
ván z darů Nadace Jablotron, společ-
nosti NET4GAS a individuálních dárců.

Podmínky získání grantu ve výši 
80 000 Kč, další podpory a více infor-
mací naleznete na www.nadacevia.
cz/ziva-komunita. 

Chystá se populární aukce 
umění Nadace Euronisa
V sobotu 10. listopadu 2018 ve 14 hodin Nadace Euronisa 
opět zahájí benefiční aukci výtvarných děl v oblastní galerii.
Jana Jánová

Získejte podporu pro 
akci ve vaší ulici
Oživení zanedbaných míst, sousedské slavnosti, opravy 
drobných památek, výsadby alejí. Projekty, kterými 
obyvatelé ulic, čtvrtí a obcí změní místo, kde žijí, podpoří 
Nadace Via ve spolupráci s Nadací Jablotron.
Jana Kosová

ZAMĚSTNÁNÍ BEZ HRANIC
Sdružení TULIPAN, z.s., pořádá nábor do II. běhu projektu Zaměstnání bez hranic, 

jehož cílem je podpora zaměstnanosti a uplatnitelnosti osob s kumulací hendikepů 
na Liberecku. Vstoupit do projektu může nezaměstnaná osoba, která splňuje min. 
dva body ze tří:

1. Být osobou zdravotně postiženou (OZP) nebo osobou zdravotně znevýhodněnou 
(OZZ).

2. Mít max. základní vzdělání.
3. Věk 50–64 let.

Noví účastníci projektu se mohou těšit na tyto aktivity:
- sestavení individuálního plánu rozvoje každého účastníka,
- motivační kluby – terapeutické aktivity (canisterapie, arteterapie, muzikoterapie 

aj.), praktické nácviky na pracovní pohovor, sestavení životopisu, motivačního dopisu, 
zvýšení orientace na trhu práce, individuální nácviky PC dovedností aj.,

- rozvoj základních pracovních kompetencí – čtenářská a finanční gramotnost, 
pracovněprávní vztahy, ochrana spotřebitele, rozvoj komunikačních dovedností aj.,

- rekvalifikační kurzy.

Samozřejmostí je i příspěvek na dopravu na projektové aktivity. Možnost konzultace 
s psychologem, sociálním pracovníkem nebo dluhovým poradcem.

Zaměstnavatelům projekt nabízí možnost čerpat projektový příspěvek na mzdu a na 
mentora, pokud zaměstnají účastníka projektu Zaměstnání bez hranic.

Případní zájemci o projekt se mohou hlásit na tel. č. 775 802 272 nebo na adrese 
Kostelní 9/7, 460 01 Liberec 2 (objekt Komunitního centra Tulipan). 

Inzerce
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PAMÁTEČNÍ LÍPU  – strom 
republiky – budeme vysazovat 
28. října na den 100. výročí zalo-
žení ČSR, Zprávu o stavu města 
ale můžete číst už nyní na www.
liberec.cz/langr.

Když jsem si ten úkol před-
sevzal, vůbec jsem netušil, jak 
obtížná to bude práce i rozho-
dování, co do takového doku-
mentu zmínit a co nikoli. Nevíte 
totiž, jaké čtenářstvo bude 
dokument vlastně číst, v jaké 
době a jestli vůbec. Výsledkem 
je soubor snad čtenářsky zají-
mavých statistických dat a také 
několika doprovodných nefor-
málních komentářů či hypote-
tických otázek, aby text nebyl 
jen příliš suchým referátem. Ale 
je mi jasné, že co autor, to jiné 
úplně pojetí.

Budoucí čtenáři se tak mj. dozvědí, 
jak si na tom momentálně Liberec stojí 
s populací v porovnání s jinými velkými 
městy, aktuálním stavem klimatu, sprá-
vou města a jeho rozpočtovými mož-
nostmi, průmyslem i nezaměstnaností 
či službami v oblasti vzdělávání, kultuře, 
sportu, veřejné dopravě i svozu odpadů. 
Nemohl jsem samozřejmě zapomenout 
ani na letošní výročí, pro Liberec tak 
důležitá i  intimní – příchod Liebiegů 

před 200 lety i půlstoletí od okupace 
vojsky Sovětského svazu. Protože obojí 
Liberec významně proměnilo, ať už na 
vzhledu či významu, nebo na duchu.

Společně se zprávou chceme do 
schránky vložit i kopii původní listiny 
z 18. května 1946, sadu českých mincí, 
které jsou aktuálně v oběhu, a prav-
děpodobně i čerstvé noviny. Chcete-li 
se slavnostní události také zúčastnit, 
přijďte 28. října v 9.00 do parku Clam-
-Gallasů. 

JEDEN Z TĚCHTO stromků už roste 
i  v  Liberci. Přímo před synagogou 
vysadili mladou třešeň zástupci 
nadace, knihovny, Libereckého kraje 
a města Liberec.

„S Výborem dobré vůle – Nadací 
Olgy Havlové jsme v minulých letech 
úzce spolupracovali na pořádání 
preventivních přednášek o  zdraví 
i o různých typech onemocnění. Když 

se Výbor dobré vůle na nás obrátil 
s  myšlenkou zasadit u  knihovny 
mladý stromek, souhlasili jsme,“ říká 
ředitelka Krajské vědecké knihovny, 
Blanka Konvalinková.

Připomínáme, že stavbu liberecké 
knihovny, které se také říká Stavba 
smíření, v době jejího vzniku podpořil 
bývalý prezident Václav Havel, který ji 
také několikrát osobně navštívil. 

Zpráva o stavu Liberce
Krátce po květnovém nálezu skleněné schránky s historickou 
listinou z roku 1946 pod torzem bývalého stromu svobody 
v parku Clam-Gallasů jsem se rozhodl sepsat Zprávu o stavu 
města v roce 2018 a vložit ji do kořenů nově vysazeného 
stromu.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

U knihovny roste strom na 
památku Olgy Havlové
Krajská vědecká knihovna v Liberci se připojila k projektu 
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který si vzal za cíl 
vysadit letos po republice 85 stromů, a uctít tak její odkaz.
Jan Král

HAVLOVA MÉNĚ známá hra z roku 
1988 s typickou groteskností a přitom 
s velkou úctou k faktům, jimiž je přímo 
nabita, zachycuje předvečer vzniku 
republiky, a to na příběhu budoucí-
ho ministra financí Aloise Rašína. Ten 
po telefonátu s vídeňskými kolegy 
usoudí, že Rakousko je na kolenou 
a že nastal čas vyhlásit samostatnost. 
V  průběhu večera i  noci přemýšlí 
nad nutnými kroky i jejich pořadím, 
a především koncipuje první zákon 
nového státu.

V režii šéfa činohry Šimona Domi-
nika se v  hlavních rolích představí 
Martin Polách jako akční revolucio-
nář Rašín a Štěpánka Prýmková jako 
jeho oddaná a obětavá žena. Spolu 
s  ostatními účinkujícími nabídnou 
odlehčený průlet událostmi bezpro-
středně předcházejícími vzniku Čes-
koslovenska a ukážou, na jaké detaily 
museli naši „otcové zakladatelé“ před 
oněmi přesně sto lety myslet.

V neděli 28. října od 19.00 v Malém 
divadle, vstupné jedna koruna. 

Alois Rašín v Malém divadle
Sté výročí vzniku republiky připomene činohra Divadla F. X. Šaldy inscenovaným čtením hry Václava Havla Zítra to 
spustíme. A to přímo v památný den 28. října.
Divadlo F. X. Šaldy 28. října
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I LIBEREC SE kamarádí. S nizozem-
ským Amersfoortem a  bavorským 
Augsburgem. A  když máte kapelu 
a nastane příznivá konstelace okol-
ností a  aktivních osob na obou 
radnicích, může se stát, že ta kapela 
obdrží nabídku na výměnný zájezd 
do partnerského města.

To se stalo i  naší kapele  – Hush. 
Tehdy nás většina členů byla ještě 
libereckých a v roce 2005 se naskytla 
možnost jet zahrát do partnerského 
Amersfoortu v Nizozemsku. Tři kon-
certy v krásném městě plném cihlo-
vých domů a uvolněné kosmopolitní 
atmosféry. A protože jsme asi dost 
nezlobili, přišla za dva roky opětovná 
možnost zahrát, nyní však v němec-
kém Augsburgu. Byl nás tehdy plný 
autobus, většinou muzikanti různých 
žánrových vyznání a podobná cháska. 
A zájezd to byl povedený.

V  Augsburgu byla toho roku na 
společném programu i místní kapela 
Hörstreich. Stylově trochu postpun-
kově divočejší než naše hudba, ale 
byl to také anglicky zpívající kvartet 
s podobným nápřahem. Tehdy jsme 
si padli vzájemně do oka. Potřetí 
už se nám vyrazit za čáru s erárním 
autobusem nepodařilo, a tak jsme to 
vzali do vlastních rukou. Hörstreich 
jsme pozvali k nám. A tak obě kapely 
v  roce 2007 zahrály na festivalu 
Benátská noc. Pro Hörstreich to byl 
velký zážitek a asi i největší akce, na 
jaké kdy zahráli. Společné akce nám 
zachutnaly. Od těch dob si to kapely 
navzájem pravidelně vracejí. Jeden 
rok míří Hush do Augsburgu, v tom 
následujícím pak německý band 
k nám do ČR.

Hush tak vystoupili před několika 
lety v  Německu např. na skvělém 

Grenzenloss festivalu či v augsburgské 
Kraadhalle, kam nás Hörstreich pozvali 
v roce 2015 na křest svého skvělého 
alba Legs without brains. Ať už v SRN 
nebo v ČR, jedná se vždy o hektický 
letní víkend, který zahrnuje 2–3 spo-
lečné koncerty, většinou na místních 
festivalech pod širým nebem. Často je 
to tak rychlé, že ani nezbyde prostor na 
utužování bratrství.

Program je vždycky plný přejezdů, 
stavění aparatury, zvukovek a čekání 
na vystoupení v rámci fesťáků. Hush 
mají v  Augsburgu už své „stálé“ 

fanoušky, stejně jako Hörstreich mají 
příznivce u nás v Čechách. Konverza-
ce o muzice a všem dalším důležitém 
probíhá vesměs v angličtině, ale za 
těch x let už jsme kluky naučili obstoj-
ně říct česky „Na zdraví!“ (snažíme se 
to často „pilovat“) a na oplátku je my 
občas pobavíme slušně vystavěnou 
německou frází, za jakou by se nemu-
sel stydět ani pořad Alles Gute.

Nevíme, jak fungují výměnné zájez-
dy do partnerských měst dnes, ale náš 
česko-německý rockový kamarádšoft 
drží a léty i skvěle zraje. 

Hush & Hörstreich – bigbítový freundschaft
Většina větších měst má nějakou tu partnerskou obec v zahraničí. V řadě případů to 
neposkytuje nějaké velké a viditelné plusy, ale minimálně musí být pro každého starostu 
nebo primátora rajcovní mít u vjezdu do své obce ceduli se znaky partnerských měst.
Jan Kubánek

HUSH

HÖRSTREICH

Neváhejte,
nominujte!

KULTURNÍ
POČIN
ROKU

Zaujalo vás nějaké divadelní před-
stavení, výtvarné dílo, výstava či jiná 

expozice, literární počin, umělecká 
performance, rekonstrukce drobných 

historických památek, živé veřejné 
vystoupení či mediální počin v tomto 

roce v Liberci?

Podrobnosti
pro přihlášení
naleznete na

www.liberec.cz/oscr
www.liberec.cz/kulturnipocin

Hrají: P. Zedníček, J. Paulová, 
D. Suchařipa, L. Hampl a další
Předprodej vstupenek:
Městské informační centrum 
Liberec, Lidové sady Liberec 
a online www.evstupenka.cz.

28. 10. 2018
19.00 HODIN
LIDOVÉ SADY LIBEREC

PRO TEBE COKOLIV

KOMEDIE

ONE MAN SHOW
Předprodej vstupenek:
Městské informační centrum 
Liberec, Lidové sady Liberec 
a online www.evstupenka.cz.

8. 11. 2018
19.00 HODIN
LIDOVÉ SADY LIBEREC

CESTOU NECESTOU

S MIROSLAVEM 

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

ÚTERÝ

16. 10.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne  
s harmonikou

ÚTERÝ

16. 10.
18.00 hod.
Lidové sady

Seniorský bál 
vstupenky v CKS

STŘEDA

17. 10.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Únor 1948
přednáška k významnému výročí 

STŘEDA

24. 10.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Vznik Československa v Liberci                 
a provincie Deutschböhmen

přednáška k významnému výročí 

PÁTEK

26. 10.
10.00 hod.

Bílá klubovna, 
5. patro

Richard Strauss - CAPRICCIO
Povídání o opeře  

v Divadelní kavárně

STŘEDA

31. 10.
15.00 hod.

Bílá klubovna, 
5. patro

Přednáška se zdravotní 
tématikou

STŘEDA

31. 10.
18.00 hod.
Lidové sady

Jožka Černý  
s cimbálovou muzikou

ÚTERÝ

06. 11.
09.00 hod.
Lidové sady Liberecká šipka

STŘEDA

14. 11.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Pražské jaro 68/69 
přednáška k významnému výročí

Klub šikovných rukou - každé liché pondělí od 10.30 hod.
Herní odpoledne - každý čtvrtek od 13.00 hod.
Relaxační cvičení - každý pátek od 08.00, 09.00 a 10.00 hod. Ručník s sebou!
Cvičení na židlích - každý pátek od 11.00 hod.
Hudební odpoledne s harmonikou
Tradiční posezení s živou hudbou

SENIORŮM

VisitLiberec.eu
TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI

MARIE SVOBODOVÁ se narodila 
22. 9. 1918 a mládí prožila ve Starém 
Sedle u orlické přehrady. Do Liberce se 
přestěhovala až v důchodovém věku. 
Předtím bydlela v  Ústí nad Labem 
a v Praze. Napřed pracovala v čoko-
ládovně, během války v nemocniční 
pojišťovně a poté dlouhé roky působi-
la na personálním oddělení. Dnes nej-
raději háčkuje a barevnými zvonečky 
obdarovává svoji rodinu. A má přitom 
plné ruce práce, vždyť na oslavě se 
sešlo příbuzných rovných padesát.

Vyprávěla, jak ji v  Praze zastih-
lo Pražské povstání, jak pomáhala 
stavět barikády a jak bylo riskantní 

procházet ulicemi s připnutou českou 
trikolorou. Prozradila dokonce rodin-
né tajemství, a sice že je šlechtického 
původu, údajně z rodu Schwarzen-
bergů, kteří právě na Orlíku pobýva-
li. Rodina Schwarzenbergů se kdysi 
dokonce postarala o  opravu jejich 
vyhořelého domu.

Životní osudy Marie Svobodové 
zaujaly i Českou televizi, která připra-
vuje dokument k 100. výročí vzniku 
samostatného Československa. 
V bytě v ulici Krejčího tak paní Svo-
bodová přijala před nedávnem celý 
štáb s režisérkou Theodorou Remun-
dovou. 

Oslavila stovku a životní 
příběh svěřila televizi
Liberec má další stoletou občanku. Stala se jí Marie 
Svobodová, které přišel 24. září k nejkulatějšímu jubileu 
pogratulovat náměstek primátora Ivan Langr a zástupkyně 
městské komise pro občanské obřady a záležitosti.
Jan Král
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LIBEREC, NG Plaza, Palachova 1404

21. září 2018 otevíráme 
prodejnu v novém designu  

Vyberte si z velkého výběru do vaši kuchyně a domácnosti

www.skijested.cz

Staň se jedním z nás, proplatíme ti 
instruktorský kurz a získáš bonusový skipas 

do všech areálů TMR.

CHCI PRÁCI

PRACUJ VE SKIAREÁLU 

JEŠTĚD!

Foto © TMR a.s.

Přeprava 
pro seniory 
a zdravotně 
znevýhodněné

Objednání:

 773 773 778
pondělí – pátek

8:00 – 17:00 hod.

www.ksk-liberec.cz

výtisků
každý měsíc

50 000
liberec.cz/zpravodaj
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Distribuci Libereckého zpravoda-
je do  každé rodiny v  Liberci zajišťuje 
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud 
Zpravodaj neobdržíte do své schránky, 
obracejte se, prosíme, přímo na Českou 
poštu, tel.: 954 246 016. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá-
tu a v městském informačním centru.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
LIBERECKÉHO ZPRAVODAJE 

JE 29. ŘÍJNA

Vydává statutární město Liberec, 
nám. Dr.  Edvarda Beneše 1, 460 59 
Liberec. IČO 262978.
Povoleno: MK ČR E 11813.
Redakční rada: Tibor Batthyá-
ny, Tomáš Kysela, Jiří Čeček, Květa 
Vinklátová, Dana  Lysáková, Zora 
Machartová, Ondřej Červinka, Petr 
Neuhäuser, Pavel Chmelík. Šéfredak-
tor: Pavel Chmelík (tel. 731 681 090, 
chmelik.pavel@magistrat.liberec.cz).
Tisk: Mafra, a. s.
Redakce si vyhrazuje právo krátit a upra-
vovat příspěvky po stylistické stránce.
Náklad 50 000 kusů.
Vychází: 16. 10. 2018.

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

V  LETOŠNÍM ROCE se uskutečnil 
projekt, kdy obyčejné krajské pře-
bory nahradilo tzv. Utkání tří krajů 
– Královéhradeckého, Pardubického 
a Libereckého, a tak jsme byli svědky 
kvalitní atletiky i na krajské úrovni. 
I  přes občasná zranění některých 
z opor jsme tuto soutěž ovládli, stali 
se mistry Libereckého kraje a postou-
pili na mistrovství Čech, utkání, které 
rozhoduje o účastnících mistrovství 
republiky.

Na mistrovství Čech, které se letos 
pořádalo 15. 9. v Jablonci nad Nisou, 
se setkávají jednotliví mistři, případ-
ně stříbrná družstva z úspěšnějších 
krajů. Jde o závod, který ukáže, jestli 
kromě velkého počtu závodníků máte 
i tým, který je schopný podávat kva-
litní výkony. Naším cílem bylo umístit 
se do pátého místa, a zajistit si tak 
postup na mistrovství republiky. Po 
polovině soutěže jsme vedli, a tak se 
naše cíle kousek posunuly – „Musíme 
získat medaili!“.

Celý závod se zkomplikoval, když 
několik našich opor nebodovalo kvůli 

obnoveným zraněním z  průběhu 
sezony. Nicméně po skvělém výkonu 
„Tomáše“ Nguyena, který si odbyl 
svou premiéru v  trojskoku a skočil 
12,08 m, díky našemu staršímu žáku 
Davidu Šlapákovi, který doběhl třetí 
na trati 1 500 m, a získal tak pro nás 8 
bodů, a výkonu našich skvělých štafet 
na 4 x 100 m a 4 x 400 m jsme vývoj 
otočili ve svůj prospěch, a získali tak 
bronzové medaile za dvěma pražský-
mi kluby.

Na mistrovství České republiky, 

které se konalo v pátek 28. 9. v Opavě, 
jsme jeli s očekáváním velkého úspě-
chu. Bohužel bez zmíněného Davida 
Šlapáka, který na MČR staršího žactva 
vyhrál běh na 3000 m a jel reprezen-
tovat Českou republiku na mezistátní 
utkání. Bylo nám jasné, že tento velký 
liberecký talent nám bude velmi 
chybět a bohužel i další závodníci, 
kteří nemohli jet z různých důvodů.

Začátek závodu se nám opět velmi 
vydařil, a to zejména našemu kladiváři 
Petru Lankovi, hostujícím chodcům 

z AC Rumburk a Martinu Florianovi, 
který je taktéž hostujícím závodníkem 
z AC TJ Jičín. Ostatní velké kluby se 
ale bohužel začaly tlačit přes nás díky 
své početnosti. I přes obrovské úsilí, 
které naši závodníci vynaložili, naše 
bodové zisky stačily pouze na 5. místo 
se ztrátou pouhých 3,5 bodu na čtvrté 
místo, které obsadila Slavia Praha.

Páté místo se někomu nemusí zdát 
jako příliš velký úspěch. My jako klub 
své umístění hodnotíme jako obrov-
ský úspěch, jelikož jsme dokázali rov-
nocenně soupeřit s největšími kluby 
v republice a naši svěřenci předvedli 
kvalitní výkony, jaké si takový velký 
závod zaslouží. 

Úspěchy libereckých atletů
Sezona 2018 byla pro libereckou atletiku a především pro její mládež ve znamení úspěchů. Tak početné a kvalitní družstvo 
dorostenců jako tento rok se nepodařilo v AC Slovanu Liberec sestavit již velmi dlouhou dobu. Proto nám už na začátku 
sezony bylo jasné, že máme šanci obstát i v té největší konkurenci.
Matěj Chvála

OC Liberec
nám. Soukenné 669/2a
460 01  Liberec

Otevírací doba: 
Po - Ne: 9:00 - 20:00 hod.

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.                                                                                  Platí do vyprodání zásob.

Při registraci do věrnostního 
programu BANQUET CLUB

získáte slevu na další nákupy ve výši 3%
(tato sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží). 

Slevy se nedají sčítat.

Cenová nabídka platí od 15. 9. do 29. 10. 2018

kávovar 
Vhodný pro použití na 
plynových, elektrických 
a sklokeramických 
deskách.

Gril Raclette
Díky elektrickému
grilu si můžete užít
grilování po celý
rok. Pro 8 osob.
A07527

konvice skleněná
BLAZE
1,7 l s LED podsvícení 
850-2200W, otočná o 360st.
A15853 bílá
A15852 černá

konvice
CONNIE 1l  

8 x

666,-
původně: 1299,-

223,-
od 99 90

SLEVA
-48 %

JADE
A14523  3 šálky 129,-
A14524  6 šálků 169,-
A14525  9 šálků 229,-

NOIRA
A14526  3 šálky 149,-
A14527  6 šálků 189,-
A14528  9 šálků 249,-

konvice 
nerezová
FINNO
1850-2200W, 
otočná 
1,7 l
A15849

plastová
konvice 1,2 l
MATEO
1000W
A15838  šedobílá
A15839  hnědobílá

konvice
skleněná
SHADY
1,5 l s LED pod., 
1850-2200W, 
otočná o 360st.,
A15852

399,-
původně: 599,-

SLEVA
-42 %

199,-333,-
původně: 599,-

SLEVA
-44 %

BRIA
A14520  3 šálky 119,-
A14521  6 šálků 149,-
A14522  9 šálků 199,-

od 199,-
SLEVA
-40 %

SUPER
CENA

359,-
původně: 599,-

konvice
Tiago 1l
A15856  350 ml 99,90
A15857  600 ml 179,-
A15858  1000 ml 189,-

Inzerce


