Liberecká náplavka
Dolní centrum Liberce čekají velké proměny. V okolí
krajského úřadu vznikne
náplavka.
 Str. 3

Na Ještěd se vrátí skokani

Naivní divadlo slaví

Skokanské můstky na Ještědu
opět ožijí. S jejich
modernizací pomůže
stát i kraj.	Str. 10

V listopadu vrcholí jubilejní rok Naivního divadla.
Na konci měsíce divadlo
oslaví úctyhodné 70. naroStr. 20
zeniny. 
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Noviny pro občany města Liberec

Krátkézprávy

Vychází v nákladu 50 000 kusů | zdarma

Hasičská přehlídka

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

Ve Větrné uličce bude
hotovo do konce roku
Na konci října proběhl kontrolní den v rekonstruované
historické Větrné ulici.  „Spolu
s Kanceláří architektury města Liberec teď řešíme finální
podobu povrchu s historickou
dlažbou, odvodnění a umístění
zelených prvků a laviček. Do
budoucna chceme ve Větrné
ulici nechat nainstalovat také
nové informační tabule pro
turisty,“ konstatoval primátor
Jaroslav Zámečník.

Velké hasičské oslavy se odehrály 17. října v Barvířské ulici. K příležitosti oslav 110. výročí otevření hasičské zbrojnice v Liberci
byly předány medaile, skládali slib noví příslušníci hasičského sboru (na fotografii), byla odhalena pamětní deska a došlo i na
křest publikace s názvem 110 let v Barvířské.
Foto Pavel Chmelík

Velké ruské kolo na náměstí
Liberecký advent u radnice má letos bohatý program a také novinku – velké ruské kolo. Do
výšky radničních hodin se zájemci svezou za stovku, menší děti zdarma.
Jana Kodymová
Stavební práce v nejnavštěvovanější liberecké uličce začaly
v červenci a přes prázdniny se
na několik týdnů zastavily kvůli
opravě střechy Valdštejnských
domků, kdy SPŠ stavební měla
v ulici postavené lešení. Finální
povrch budou pokládat Technické služby města Liberce
a hotovo by mělo být ještě
letos.

Symbolem letošních Vánoc se
stane jedle z pozemku v Šimáčkově
ulici. Také letošní strom bude zkrácen na 14 metrů kvůli dostatečné
statice a odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Na náměstí bude jedle
dopravena 19. listopadu a slavnostní rozsvícení proběhne v neděli 24. listopadu v 16.15 hodin.
Vánoční jedle bude náměstí u radnice zdobit do 7. ledna roku 2020.
Ozdobena bude téměř osmdesáti

Jaroslav Zámečník
primátor

„Nově se můžete těšit na
doslova obří atrakci v podobě pětadvacetimetrového ruského kola, které
se bude tyčit až do úrovně
radničních hodin!“

výtvory libereckých základních
i mateřských škol, na špici stromu
bude zářit Ochranovská hvězda (70
cm) a 20 menších jich bude umístěno na vánočním stromě.
Vánoční trh začneme stavět
v pondělí 25. 11., aby se v sobotu
30. 11. v 16 hodin otevřel adventní
trh se 36 prodejními stánky a občerstvením. Tržnice končí v neděli
23. prosince 2019.
Pokračování na straně 2.
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>>Velké ruské kolo…
Dokončení ze strany 1.

Vážení Liberečané,
v říjnovém úvodníku jsem avizoval, že až budete držet v ruce toto
vydání Libereckého zpravodaje, bude už ulice Dr. Milady Horákové
průjezdná v obou směrech. Těší mě, že tomu tak skutečně je. Třetí etapa rekonstrukce trvala déle, než jsme všichni čekali. Původně
plánované tři čtvrtiny roku se nakonec protáhly na rok a půl, protože
v některých částech ulice se musely měnit cca 110 let staré části kanalizace a vodovodů a síťaři při kopání narazili na skálu. Nicméně
závěrečnou část stavebních prací, kterou mělo v režii město a která
spočívala v pokládce nového povrchu, stihl Strabag dokončit dle harmonogramu a silnice už je nyní průjezdná bez omezení.
Dále bych vám chtěl připomenout, že jsme od 1. listopadu premiérově spustili participativní rozpočet. Jde o novou možnost, jak můžete vy sami aktivně zasáhnout do dění v našem městě. V rozpočtu
jsme vyčlenili 5 milionů korun a nyní je na vás, abyste vymysleli, co
se za tyto peníze v Liberci v následujících dvou letech vylepší nebo
změní. Své nápady, které následně posoudíme, nám můžete zasílat
až do konce listopadu. Podrobnosti k participativnímu rozpočtu najdete uvnitř listu.
Na závěr vás všechny srdečně zvu na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se na náměstí Dr. Edvarda Beneše uskuteční už
v neděli 24. listopadu. V sobotu 30. listopadu pak před radnicí odstartujeme oblíbené adventní trhy. Nově se můžete těšit na doslova obří
atrakci v podobě pětadvacetimetrového ruského kola, které se bude
tyčit až do úrovně radničních hodin!
Přeji vám pohodový začátek adventu a pokojnou předvánoční náladu.

V předvánočním čase bude na
nádvoří historické budovy radnice
už počtrnácté umístěn oblíbený
Strom přání, na který mohou děti
i dospělí zavěsit kartičku se svým
přáním nebo vzkazem Ježíškovi.
Ze všech lístků, jimiž bude stromek ozdoben, vylosuje na začátku
ledna 2020 vedení města přibližně
třicet šťastlivců, kterým město jejich přání splní.
Nádvoří radnice bude přístupné v termínu od 1. do 22. prosince 2019 v úřední době magistrátu,
tedy v pondělí a ve středu od 8.00
do 17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek
od 8.00 do 16.00 hodin, v pátek od
8.00 do 14.00 hodin, ale také v sobotu 7., 14. a 21. prosince od 8.00
do 14.00 hodin a v neděli 1., 8., 15.

a 22. prosince od 12.00 do 16.00
hodin.
Od pondělí 25. 11. do pondělí
30. 12. bude na chodbách prvního
a druhého patra historické radnice
k vidění už dvacátý ročník výstavy
tvořivých prací dětí z libereckých
mateřských škol. Vánoce očima
dětí zaznamenávají každý rok hojnou účast a historické radnici dětské výtvory moc sluší. Přijďte se
sami přesvědčit.
Skleněný betlém z Křišťálového
údolí bude k vidění po celou dobu
konání adventní tržnice.
Novinkou letošního adventu je
25 metrů vysoké, 22 metrů dlouhé a 11 metrů široké ruské kolo.
Umístěno bude v rohu náměstí
u vstupu do Moskevské ulice. Jízda
bude stát 100 Kč, děti do 100 cm
pojedou s rodiči zdarma.

Dispečink zimní údržby TSML
604 295 474 (vozovky I. a II. kategorie aj.)

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



Jaroslav Zámečník,
primátor města Liberec

Otevřené dveře primátora
Každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým primátorem
Jaroslavem Zámečníkem možnost navštívit jej v kanceláři
ve druhém patře historické budovy radnice.
Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín.
Aktuální termín je 26. listopadu mezi 13. a 16. hodinou.

Projednávání
rozpočtu 2020
Projednání návrhu
rozpočtu města
s veřejností
a zastupiteli

^L

Úterý 3. prosince
Od 17 hodin
Radnice
zasedací místnost č. 11
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Lidem se líbí zbrojnice Uzavírky a dopravní omezení

Hasičská zbrojnice v Krásné Studánce a školní jídelna
a kuchyně na ZŠ Švermova uspěly v soutěži Stavba roku
Libereckého kraje 2019.

Jan Vrabec
Nová hasičská zbrojnice
v Krásné Studánce podle návrhu architekta Vojtěcha Šruta
zvítězila v kategorii Cena veřejnosti. V téže kategorii bodovala
i rekonstruovaná jídelna a kuchyně na ZŠ Švermova, která
skončila na 3. místě. Projekt navrhl ateliér David. Ceny převzal
za město vedoucí Kanceláře
primátora Jiří Mejsnar.
Hlavní Cenu Karla Hubáčka

získala stavba Mateřské školy
Nová Ruda ve Vratislavicích nad
Nisou podle architektonického
návrhu Petra Stolína. Cenu převzal starosta Vratislavic Lukáš
Pohanka.
Kompletní výsledky naleznete na: stavbaroku.lk/historie/2019.
Do letošního ročníku se přihlásilo rekordních 49 projektů,
z toho 42 staveb, jedna stavebně-inovační realizace a 6 studentských projektů.

Tržní náměstí, Ruská, Pastýřská.
11/2019–03/2020
Oprava zatrubnění Jizerského potoka v délce
289 metrů – v rámci přípravy parkoviště P+R
v Pastýřské ulici.
Klostermannova. Do 11/2019
Bude opraven povrch komunikace
v úseku Masarykova – Baarova, zbývající
část dle povětrnostních podmínek na
jaře 2020.
Londýnská, Hokešova, U Jeslí,
Příkrá. Do 11/2019
Uzavírka z důvodu rekonstrukce plynovodu,
kanalizace, vodovodu, vedení nízkého napětí
a veřejného osvětlení, oprava povrchu
komunikace Londýnské ulice – ve spolupráci
s ŘSD.
B. Němcové. 11/2019
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu,
kanalizace a následná oprava komunikace
a chodníků, včetně veřejného osvětlení.
Větrná. 11/2019
Rekonstrukce vodovodu a plynovodu, nový
povrch komunikace a chodníků.
Dr. Horákové – úsek U Potůčku –
Mostecká. 11/2019
Práce na kanalizaci a vodovodu probí‑
hají od srpna 2018 (zpožděno z důvodu
výskytu skalního podloží v nové trase),
od července bude navazovat oprava povr‑

chu komunikace, chodníků, veřejného
osvětlení a semaforů po rekonstrukci IS
v úseku od ulice U Potůčku až po ulici
Mosteckou.
U Domoviny. 10–11/2019
Oprava komunikace a veřejného osvět‑
lení. Zbývající část + ul. U Černého
dolu dle povětrnostních podmínek
03–06/2020.
Irkutská. 10–11/2019
Oprava komunikace.
Baltská. 08–11/2019
Zřízení nového chodníku, úprava parkovacích
míst, veřejné osvětlení.
Náměstí Míru. 08–11/2019
Úpravy chodníků a přechodů, veřejné
osvětlení.
Polní. 08–11/2019
Nový chodník, úprava zastávky MHD.
Křižovatka Česká – Jeřmanická –
Dlouhá. 08–11/2019
Úprava křižovatky a autobusové zastávky
včetně veřejného osvětlení.
Dobiášova. 08–11/2019
Úprava přechodů a autobusových
zastávek.
Písecká – Krumlovská – Prachatická.
09–11/2019
Úpravy chodníků a veřejného osvětlení.

Liberecká náplavka

Odstranění parovodních trubek teplárny z koryta Nisy je počátek dlouhodobě připravovaného projektu revitalizace okolí
budovy krajského úřadu. Ten přinese Liberačanům mimo jiné
i novou lávku přes Lužickou Nisu včetně očekávané náplavky.
Redakce
Zrušení starých parovodů je
součástí projektu revitalizace teplárenské sítě v Liberci GreenNet za
300 milionů korun.
Obnovou části liberecké náplavky v dolním centru města a propojením městského projektu s připravovanou revitalizací prostorů
kolem Krajského úřadu v Liberci
(přípravu a realizaci zajišťuje Liberecký kraj) dojde k synergii a výhodnosti po ekonomické stránce
ve spojení obou částí a k vytvoření
velmi kvalitního rozsáhlého veřejného prostoru s obrovským estetic-

kým, relaxačním a reprezentativním potenciálem v centru města,
s názvem Liberecká náplavka.
Celkově bude upraveno kolem
20 000 m2 zpevněných a parkových
ploch a bude vystavěn parkovací
dům. Na městských pozemcích se
zvýší kapacita parkování v centru
bezmála o 35 nových parkovacích
stání. Vybudují se dvě nové lávky,
které zvýší prostupnost území,
a vznikne nové dětské hřiště. Prostor doplní kompletně nový městský mobiliář a nové veřejné osvětlení. Součástí změn budou i nové
zastávky tramvaje.
Uskutečnění uceleného pro-

jektu Liberecké náplavky podpoří
vznik celoměstsky významného
veřejného prostoru, který reaguje na už započaté práce Greenet,
a pomůže tak vytvořit a doplnit
urbanistickou koncepci prostupujících zelených pásů městem a budovanou mezinárodní cyklostezku
Odra–Nisa. Součástí obou projektů bude řešení protipovodňových

úprav v dolním centru města
a Rybníček by již neměl být oblíbeným centrem bezdomovců.
Rada města vybrala na začátku
listopadu dodavatele na projektovou
dokumentaci Liberecká náplavka.
Tím je společnost re:architekti studio,
s.r.o. Cena za předprojektové práce
a průzkumy, soupis prací a dodávek
je ve výši 1 985 000 Kč bez DPH.
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Pěkný vánoční dárek
nebo skvělá zábava

Chcete potešit své blízké nebo zaměstance, ale nejste si jisti,
že váš výběr bude správný? Od září máte na portále
www.evstupenka.cz možnost nákupu dárkových šeků.

Novinku spustila městská společnost Elset a je určena všem, kteří
vyhledávají kulturní akce v regionu.
„Pokud chcete někomu k narozeninám, svátku nebo třeba k Vánocům
darovat kulturní zážitek a máte
strach, že se netrefíte do jeho vkusu,
můžete mu věnovat dárkový poukaz,“ sdělil Michal Buzek, ředitel Elsetu. Dárkové poukazy vydává Elset
v nominální hodnotě 500 a 1000 Kč
a jsou dostupné přímo na portálu
evstupenka.cz. Obdarovaný je pak
může využít na jakékoli představení, koncert či akci, která se prodává
na eVstupence.
Dárkové poukazy ale nejsou jen
rozšířením služeb vstupenkového
portálu. „Naším záměrem bylo kromě rozšíření služeb pro naše stávající uživatele i vytvoření nového
nástroje podpory kultury v regionu,“ sdělil Buzek. Dárkové poukazy
totiž začal Elset nabízet místním firmám a organizacím jako doplnění
nabídky zaměstnaneckých benefitů. Poskytnutí poukazů na kulturu
je pro firmy výhodné i z hlediska

odvodů, představuje pro firmy
úsporu. „Pokud chtějí zaměstnavatelé svým zaměstnacům přilepšit
a zároveň i podpořit jejich kulturní
rozvoj a motivaci, mohou tak učinit
právě prostřednictvím Dárkového
poukazu eVstupenky,“ podotkl ředitel Elsetu.
Dárkové poukazy libereckého
vstupenkového portálu zaujaly
i náměstka primátora Ivana Langra,
v jehož gesci je mimo jiné i kultura:
„Jsem rád za jakoukoli podporu liberecké kultury a cokoliv, co přiblíží akce pořádané v našem regionu
dalším návštěvníkům, vítám a budu
moc rád, pokud tato nabídka zaujme co nejvíce zaměstnavatelů nejen v Liberci.“ Dárkové poukazy si
zájemci mohou objednávat přímo
u provozovatele eVstupenky, společnosti Elset. „Podobu poukazů
i jejich nominální hodnotu jsme
samozřejmě schopni přizpůsobit
požadavkům firem, které si od nás
poukazy pro své zaměstnance odeberou,“ doplnil Michal Buzek.
Více na: www.evstupenka.cz
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My všichni školou povinní
Krátkézprávy

Záložka do knihy spojuje školy

Nocování s Ozoboty
V pátek 25. října se 8. B Základní školy nám. Míru rozhodla přenocovat ve škole.
Nejprve jsme se posílili výbornou pizzou a pak jsme se dali
do programování. Vzhledem
k tomu, že se nám do školy
podařilo získat malé programovací kamarády Ozoboty,
byla by škoda si práci s nimi
nevyzkoušet. Opatřili jsme si
fixy a už jsme našim malým
Ozobotům chystali cestičky.
Vyzkoušeli jsme si, co je potřeba udělat, aby nás poslouchali
a plnili naše přání. Občas se
nám nedařilo, a tak jsme si
s nimi užili i spoustu legrace.
Večer se Ozoboti vrátili zpět
do krabiček a my mohli ještě
zhlédnout z pohodlí svých
spacáků film na dobrou noc.
Nevím, jak
oni v krabičkách, ale my
jsme moc
spát nechtěli,
a tak noc byla
dlouhá. Ráno
jsme posnídali výborné koláče od maminek
a hurááá domů.

Tomáš Herder
Zástupci oddílu radiového orientačního
běhu při DDM Větrník se na začátku září
účastnili mistrovství
Evropy ve slovinské
Rogle. Běhalo se ve
výšce 1 500 m, terén
byl hodně podmáčený s minimem cest
a také počasí bylo Tomáš David
velmi proměnlivé. Junior Tomáš David se po loňském
úspěchu na mistrovství světa v Jižní Koreji umístil ve dvou hlavních
závodech shodně na 3. místě, což
mu v družstvech vyneslo nejprve

Monika Hegrová, Michaela Pourová,
ZŠ Broumovská
S nadšením a velkým očekáváním jsme se zapojili do 10. ročníku česko-slovenského projektu,
jenž organizuje Knihovna Jiřího
Mahena v Brně a Slovenska pedagogicka knižnica v Bratislavě. Akce
zaměřená na propojení škol, žáků

přihlášených tříd prostřednictvím
vyrobené záložky nese pro letošek
název List za listem – baví mě číst.
Děti ze šestých tříd pracovaly nejen s vlastními knížkami, ale jako
námět posloužily i knihy, jež jsou
součástí hodin literatury a čtenářských dílen. V rámci hodin výtvarné výchovy pak žáci vyrobili různými výtvarnými technikami záložky

do knih, které zdobí motivy např.
z Malého prince, Klubu Tygrů nebo
Deníku malého poseroutky.
Děti nadchla pro práci i představa, že jejich záložka bude dárkem
jinému dítěti. Přiložili jsme proto
k našim výtvorům také dopisy od
dětí pro navázání bližšího kontaktu s naší přidělenou partnerskou
školou ZŠ s MŠ Mlynky.

Zprávy z větrníku

bronzovou a ve druhém závodu dokonce
medaili zlatou. V kategorii veteránů se
závodů účastnil i vedoucí našeho oddílu
Jaromír Baxa, který
svým umístěním přispěl k bronzové medaili v družstvech.
Druhou
sobotu
v říjnu proběhla naše tradiční rodinná akce Malá a velká Ťapka.
Díky příznivému počasí byla akce
podpořena téměř 700 účastníky,
na které v podzimním lese čekaly

mnohé zajímavé úkoly zaměřené
na sport, zručnost i zamyšlení.
Poděkování zaslouží účastníci
a také velcí a malí pomocníci,
bez kterých by Ťapka nemohla
proběhnout. Těšíme se na setkání s vámi na jarním Pohádkovém
lese.
Dovolujeme si vás pozvat na
Vánoční jarmark regionálních
tvůrců, který se bude konat ve V-klubu (ulice 5. května 36) dne
28. listopadu od 13.00 do 17.30
hod. Přijďte si nakoupit drobné
dárky pro své nejbližší a ochutnat
vánoční nealkoholický punč. Pro

děti bude připravena vánoční dílnička. Akce je určena široké veřejnosti, vstupné dobrovolné.
Žákům 8. a 9. tříd můžeme nabídnout dějepisné semináře, které
probíhají interaktivní formou s dobovými materiály a videoprojekcemi. Tématy jsou vznik Československa, okupace Československa
v roce 1968 a Sametová revoluce.
Semináře budou probíhat v našem
V-klubu. Hlásit se můžete u Lucie
Čermákové na tel. č. 602 477 287
nebo na emailu vklub@ddmliberec.cz. Více informací najdete na
www.vklub-ddmliberec.cz.
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Krátkézprávy
Stříbrný certifikát

Kontakt pro děti

Týmu z MŠ Beruška se podařilo o další krok postoupit
v programu Skutečně zdravá
škola a získali jsme stříbrný
certifikát. Velice si toho vážíme, neboť se podílíme na
zásadních změnách v oblasti
kvality a udržitelnosti školního
stravování a vzdělávání o něm.

Pravidelné zájmové volnočasové aktivity KS Kontakt Liberec
mohou zdarma využívat děti
z nízkopříjmově vymezených
rodin nebo rodin ohrožených
sociálně patologickými jevy.
Seznam aktivit a více informací získají zájemci na tel.
731 643 358, 485 244 985.

Brigáda na pomoc lesům

V rámci environmentálního vzdělávání a osvěty zaměřené na
ochranu přírody a životního prostředí zahájila škola ZŠ nám.
Míru užší spolupráci s Lesy České republiky.
Barbora Melicharová
Vzhledem k tomu, že jedním ze
způsobů, jak utvářet u dětí vztah
k lesu, je zapojit je do péče o les,
domluvili jsme se s Lesy ČR, že
budeme chodit na pravidelné brigády.
První z nich se uskutečnila v sobotu 19. října v okolí Dračího vrchu v Kateřinkách. Účast předčila
naše očekávání: sešlo se přes 60
dětí, rodičů, prarodičů a pedago-

gů. Za krásného podzimního počasí jsme zbavili les přebytečného
klestí po těžbě dřeva napadeného
kůrovcem na ploše 2 ha. Připravili
jsme tak plochu pro sázení nových
stromků, osvobodili již rostoucí semenáčky a pomohli ke snížení rozvoje kůrovcové kalamity v místní
oblasti Jizerských hor. Pan Kučera,
s kterým spolupracujeme, nám kůrovce a jeho larvy také ukázal a seznámil nás s podrobnostmi z jeho
životního cyklu.

Sloučení MŠ a ZŠ v Ostašově vyřeší letitý problém
Liberecká čtvrť Ostašov bude mít nově sloučenou mateřskou a základní školu. Tento krok by měl vyřešit dlouho napjatou situaci v mateřské škole, která po tříleté odmlce znovu vyhřezla letos v září.
Ivan Langr,
náměstek primátora pro kulturu,
školství, sociální věci a cestovní ruch
Nejkřiklavějším projevem neuspokojivého stavu je alarmující
fluktuace pedagogických a nepedagogických pracovníků (od roku
2012 jich z mateřské školy odešlo
na čtyřicet); v důsledku čehož
jsem se bez většího váhání rozhodl navrhnout změnu na místě
ředitelky mateřské školy.
Takové střídání zaměstnanců,
v libereckém školství naprosto nebývalé a ojedinělé, a s tím související nespokojenost zhruba dvou
třetin rodičů (signatářů petice
za odvolání ředitelky), má totiž
z mého pohledu tyto elementární
konsekvence:
podrývá základní výchovné

a vzdělávací cíle mateřské školy
(opakované zapracovávání nových učitelek atd.),
vystavuje děti objektivnímu
a neakceptovatelnému tlaku jak ze
strany zaměstnanců, tak i ze strany rodičů,
narušuje každoročně budované nezbytné sociální vazby mezi
dětmi a zaměstnanci (především
učitelkami),
devalvuje klima pedagogického sboru,
snižuje důvěru velké části rodičů v mateřskou školu a její
schopnost připravit děti na bezproblémový přechod k základnímu vzdělávání.
Je navíc zřejmé, že v tak napjatém a neatraktivním klimatu
se mateřské škole nemůže dařit

získávat kvalitní a plně kvalifikované zaměstnance, jaké děti pro
výchovu a vzdělávání nezbytně
potřebují.
V navrženém a zastupitelstvem
schváleném řešení vidím několik
podstatných výhod, jichž bychom
jiným způsobem (konkurz na ředitelku MŠ) nemohli dosáhnout:
nové vedení mateřské školy přijde
zcela zvenčí, tedy nezatížené nedobrými interpersonálními vztahy v mateřské škole. ZŠ Křižanská
navíc patří mezi nejlepší liberecké základní školy, od roku 2016
dokonce participuje jako jedna
ze sedmi modelových škol v ČR
na projektu Pomáháme školám
k úspěchu (The Kellner Family
Foundation), a může tak za externí
finanční podpory i propracovaného know-how důsledně pracovat

na své vizi, rozvojových plánech
osobnosti pedagogů a kvalitní
a efektivní výuce. Základní škola
navíc chápe sloučení s mateřskou
školou jako přirozenou výzvu poskytovat kvalitní předškolní i základní vzdělávání s minimálními
adaptačními potížemi dětí/žáků
(většina dětí z MŠ přechází do 1.
třídy ZŠ Křižanská), s komunitním
přesahem a s vysokou mírou dobrého školního klimatu.
Předpokládám tedy, že nové vedení sloučené organizace ve velmi
krátké době zklidní situaci v mateřské škole jak mezi zaměstnanci,
tak mezi rodiči, stabilizuje kvalitní pedagogický sbor MŠ a povede
pracoviště mateřské školy v duchu
výše zmíněných rozvojových vizí.
A v tom má vedení ZŠ i mou velkou důvěru.
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MATTEL PÁRTY
pro kluky i holky

Od listopadu si můžete své
předvánoční nákupy užít
opravdu v klidu.
Zatímco vy budete
nakupovat, vaše děti
se budou skvěle bavit
v našem Mattel koutku.

od

1. 11.
do

22. 12

.

www.forumliberec.cz
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Z města a radnice
Tržní náměstí a Nová Pastýřská
Jedním z prvních počinů vznikající kanceláře architektury města bylo před létem uspořádání veřejného plánování pro obnovu
Tržního náměstí.

37

Vizualizace pohledu do Nové Pastýřské směrem k budovám policie od Tržního
náměstí (vyznačeno červeně na obrázku vpravo)

Marie Procházková,
kancelář architektury města
Motivem byla snaha ovlivnit podobu důležitého uzlu na život podporující, příjemný, přehledný, bezbariérový prostor s dostatkem stromů,
s vodním prvkem, bezpečně sdílený
všemi druhy dopravy. Pěší, cyklo,

městské hromadné, parkování rezidentů i projíždějících automobilů.
Právě forma organizace průjezdu
náměstím do Nové Pastýřské vyvolávala u rezidentů největší obavy.
Díky participaci jsme mohli vytvořit
kvalitní zadání pro soutěžící týmy
a vypsat výběrové řízení na souběžné
zpracování urbanisticko-architekto-

Žlutě je vyznačeno řešené území Tržního náměstí

nického návrhu na podobu náměstí.
Z časových důvodů byla zvolena tato
forma, oslovení tří zkušených kanceláří, a v prosinci očekáváme výsledky
jejich práce.
Původní projekt Nové Pastýřské
s rozšířenou kapacitou parkování pro
autobusy a parkoviště před policií se
povedlo změnit na městskou třídu se

Nové přechody na Dobiášově ulici
Práce začnou vytyčením sítí a drobnými úpravami ve druhé polovině listopadu. Hlavní stavební práce se zásahy, které ovlivní průjezdnost komunikace, budou pokračovat na jaře 2020.
Jana Kodymová
Na Dobiášově ulici vzniknou přechody pro pěší. Potrvají
sedm týdnů. Rada města vybrala
zhotovitele, kterým je společnost Nisa Credit, s.r.o., s nabídkovou cenou 2 246 624 Kč bez
DPH. Účelem stavby je zvýšení
bezpečnosti zejména chodců
zklidněním dopravy a zpřehledněním dopravní situace v řešené
lokalitě.
Konkrétně je navrženo celkové
zúžení komunikace s kombinací
úprav přechodů pro pěší – v prvním

případě u křižovatky s provedením
středového bezpečnostního ostrůvku, ve druhém případě zúžení
komunikace na šířku 6,5 metru.
Zároveň dojde k úpravě chodníků

a tras pro pěší, kde vzhledem k šířkovým úpravám
komunikace půjde o jejich
rozšíření na úkor zúžení komunikace a jejích jízdních
pruhů.
V rámci stavby dojde také
k obnově a úpravě osvětlení.
Podél komunikace budou
stávající svítidla nahrazena
novými LED svítidly, odpovídajícími aktuálním požadavkům.
U přechodů pro chodce a u schodů
po obou stranách vchodu do tunelového podchodu tím pak bude
zvýšena hladina osvětlení.

stromy, podélným parkováním, cyklopruhy a citlivě řešenou plochu stání
pro auta se zelení. Do zadání „Nové
pastýřské“ se povedlo vrátit i možnost dostavby bloku na městských
pozemcích, protože zástavba a živý
parter do ulice patří. Díky zmenšenému profilu komunikace tak město za
realizaci třetinu nákladů ušetří.

Krátkézprávy
Na Puškinově 30 km/h
Na základě opakovaného
hromadného podnětu obyvatel
Puškinovy ulice a přilehlého
okolí bude město Liberec řešit
zvýšenou bezpečnost chodců
této lokality, a to zpomalením
automobilové dopravy, instalací informativního radaru a vybudováním části chodníku.
Dojde ke snížení dovolené rychlosti na 30 km/h na vybraném
úseku, osazení informativního
radaru a stavebním úpravám
dílčích problematických míst.
Úpravy vyjdou město na 2,75
mil. Kč.
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Krátkézprávy
Londýnská průjezdná
od 1. prosince
Nepříjemná uzavírka Londýnské
ulice by měla skončit do konce
listopadu.

Rekonstrukce části Londýnské
ulice, kde Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s vlastníky sítí
provádí výměnu plynovodu,
kanalizace a vodovodu, se blíží
ke konci. Řidičům se Londýnská
otevře 1. prosince. Tím však
práce nekončí, ŘSD bude v rekonstrukci pokračovat příští rok
v létě a úpravy se dočká i světelná křižovatka.
Město Liberec spolu s vlastníky
sítí zatím postupně dokončuje
rekonstrukce přilehlých ulic
U Jeslí, Příkrá. Hokešova ulice
(spojnice mezi Londýnskou)
je již dokončena, dostala nový
asfalt a veřejné osvětlení.

Participativní rozpočet
První konzultační setkání k participativnímu rozpočtu se uskutečnilo 6. listopadu. Občané
diskutovali s architekty o obnově sochy sv. Jana Nepomuckého
v Ruprechticích a o opravě
hřiště na Králově Háji.
Příští konzultace se koná v historické zasedací místnosti
v 1. patře Nového magistrátu ve
středu 20. 11. od 15.30 do
17.00. Více na www.participativni-rozpocet.cz/liberec.
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Na Ještěd se vrátí skokani
Skokanské můstky na Ještědu opět ožijí. Napřed ale musejí projít modernizací.
Jan Král
Město Liberec zažádá stát o dotaci na modernizaci skokanských
můstků na Ještědu za 30 milionů
korun. Potřebné je zejména vybudování nových ledových nájezdových stop a výstavba větrných bariér. Bez těchto úprav totiž nebude
možné uspořádat v Liberci Světový
pohár ve skocích na lyžích v roce
2021. Městští zastupitelé schválili
na říjnovém zasedání spoluúčast
města na modernizaci můstků
v maximální výši 7,5 milionu Kč.
Stejnou částkou přispěje Liberecký
kraj. Zbylých 15 milionů by mělo
přidat právě Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.
Primátor
Jaroslav
Zámečník bude nyní jednat s vedením
Libereckého kraje o případném navýšení krajského příspěvku, aby se
podíl města ještě snížil. Současně
otevře jednání o převedení areálu buď na Liberecký kraj, nebo na
Svaz lyžařů ČR. V současnosti patří
areál skokanských můstků městu.
„Zastupitelstvo mě pověřilo,
abych do ledna jednal se zástupci TMR Ještěd, Svazem lyžařů
ČR, Libereckého kraje a České re-

publiky o budoucím provozování
skokanských můstků a organizování závodů, aby zrekonstruované
můstky konečně sloužily svému
účelu, a ne jak tomu bylo v posledních deseti letech,“ uvedl primátor
s tím, že město už obdrželo stanovisko Svazu lyžařů ČR, ASO Dukly
Liberec a společnosti TMR Ještěd
k organizování budoucích závodů.
Modernizace můstků je nezbytnou technickou podmínkou Mezinárodní lyžařské federace (FIS)
pro konání Světového poháru ve
skoku na lyžích v roce 2021. Byla by
to první velká sportovní událost na
Ještědu po dlouhých letech. „Nová
ledová nájezdová stopa můstků

Veřejné
fórum 2019
10 největších
problémů města
Liberec
20. listopadu 2019 v 17 hodin,
KAVÁRNA POŠTA
nám. Dr. E. Beneše 584/24,
Liberec

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Zdravé město^Liberec

spolu se zábranami proti větru
bude sloužit jak pro tréninkovou
přípravu, tak pro závodní činnost
ve všech výkonnostních úrovních
a jsou nezbytné pro pořádání mezinárodních závodů světové úrovně,“ sdělil Svaz lyžařů ČR.
Skokanské můstky v letošním
roce už jednou opravou prošly.
Díky tomu opět získaly certifikaci
FIS, která je rovněž nutná pro pořádání českých i mezinárodních závodů. Rekonstrukci za zhruba půl
milionu korun financoval nájemce
lyžařského areálu, společnost TMR
Ještěd. Jednalo se o opravy nejnutnějších technických závad, jež byly
příčinou ztráty certifikace.

10
Jak se žije
v našem městě?
Přijď te to říct!
Město Liberec zve obyvatele k debatě
u tematických kulatých stolů.
Diskutovat s vámi přijdou politici a vedoucí
pracovníci statutárního města Liberec.
10 největších problémů bude předáno
vedení města k řešení.

Občerstvení zdarma
Doprovodný program
Losování o ceny
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Příprava technických služeb na zimu

Listopad znamená pro Technické služby města Liberce, a. s., oficiální začátek zimního období. Během října došlo k přestavbě
některých mechanismů, školení zaměstnanců a dispečerů, případně se dokončuje závoz posypových materiálů.

a ostatní plochy, funguje denně
od 3.00–20.00 hod. Přijímání telefonických podnětů od občanů
bude možné vždy jen v pracovní dny od 7.00–15.30. V případě
dalších potřeb je nově k dispozici
e-mail dispecer@tsml.cz.
Podrobné informace o zimní
údržbě komunikací včetně mapového portálu naleznete na webových stránkách www.liberec.cz.

Tereza Špičková, TSML, a. s.
TSML v zimě udržují více než
407 km silnic, uklízí 165 km chodníků, čistí 65 000 m2 parkovišť,
12 000 m2 veřejných prostranství,
udržuje téměř 345 zastávek a 322
přechodů pro chodce, které jsou
ve vlastnictví Statutárního města
Liberce.
Pro zimní období 2019/2020 je
připraveno přes 70 ks vlastní mechanizace různého typu a zaměření a přes 30 ks externí mechanizace, která pro nás zajišťuje převážně
údržbu komunikací III. tříd. Pro
letošní zimu jsme předzásobeni
přibližně 5 000 t soli a 2 000 t drtě.
Navážení materiálu podle potřeby
probíhá i v průběhu zimy.
Zimní údržba probíhá na základě operačního plánu zimní údržby, který se každoročně sestavuje
ve spolupráci se statutárním městem Liberec. Plán zimní údržby
obsahuje seznam jednotlivých tras
úklidu vozovek, technologii zimní

Časové limity úklidu

A Komunikace I. třídy – 2 hod.
údržby a pořadí důležitosti komunikací, dle které musí být zabezpečena sjízdnost komunikací. Tento
plán pravidelně v rámci možností rozšiřujeme na základě nově
vzniklých komunikacích a dále dle
požadavků občanů města.
Město Liberec (oproti Zákonu
o pozemních komunikacích) má
stanoveny poloviční časové limity
pro dokončení zimní údržby na

komunikacích. Časový limit je počítán od ukončení spadu sněhu či
mrznoucího deště.
O zimní údržbu a celkovou koordinaci zaměstnanců se stará
tým zkušených dispečerů. Dispečink č. 1 (tel.: 604 295 474) funguje nepřetržitě 24 hodin denně,
7 dní v týdnu. Dispečink č. 2 (tel.:
604 295 429), který se specializuje
na komunikace III. tříd, chodníky

(dle legislativy 4 hod.)

B

Komunikace II. třídy – 6 hod.
(dle legislativy 12 hod.)

C Komunikace III. třídy – 24 hod.
(dle legislativy 48 hod.)

A Chodníky I. kategorie
– 6 hod.

B Chodníky II. kategorie
– 6 hod.

Ulice Dr. Horákové je plně průjezdná
Ulice Dr. Milady Horákové je po dokončení třetí etapy rekonstrukce konečně oboustranně průjezdná. V současné době už
probíhají jen poslední dodělávky chodníků a osvětlení. Hotovo má být v polovině listopadu. V prosinci pak bude v opraveném
úseku osazena unikátní autobusová zastávka se zelenou střechou.
Jan Vrabec
„Chtěl bych občanům poděkovat
za trpělivost, protože rekonstrukce
se oproti původním plánům protáhla o tři čtvrtě roku. Dlouhodobé
zúžení bylo pro řidiče samozřejmě
komplikací, ale původně hrozilo
kompletní uzavření silnice a jsme
rádi, že jsme našli možnost, jak po
celou dobu výstavby zachovat v rekonstruovaném úseku alespoň kyvadlový provoz řízený semafory,“ konstatoval primátor Jaroslav Zámečník.
Třetí etapa rekonstrukce ulice
Dr. Milady Horákové v úseku 420
metrů od ulice U Potůčku až po odbočovací ulici Mosteckou začala na
jaře 2018 rekonstrukcí plynovodu.
Po plynařích přišli na řadu vodaři

a výměna místy až 110 let staré kanalizace a vodovodu. Při pokládce
nové kanalizace ale stavbaři narazili na více než sto metrů dlouhé
skalní podloží a celý úsek se musel
nově frézovat. Odstřel skály totiž nepřipadal v úvahu. V důsledku toho
dodavatel (Ještědská stavební společnost) loni v listopadu požádal
o prodloužení termínu dokončení
prací z 31. 12. 2018 na 30. června 2019.
„Práce se stihly v termínu, byť
mnozí obyvatelé upozorňovali na
to, že ne každý den se na staveništi
pracovalo. Dodavatel se odvolával
mj. na technologické přestávky. Nicméně byli jsme rádi, že na konci července bylo staveniště předáno zpět,“
líčí primátor.

V červenci se ještě dodělávaly
některé kanalizační a vodovodní
přípojky na jednotlivé objekty podél komunikace a město vysoutěžilo
dodavatele pokládky nového povrchu komunikace, chodníků, 18 nových stožárů s LED osvětlením, nové
autobusové zastávky a cyklopruhů.
Zakázku v hodnotě 19,5 milionu Kč

získala firma STRABAG, která nastoupila 5. srpna a podle stanoveného harmonogramu 1. listopadu
zprovoznila silnici v obou směrech.
Aktuálně v ulici Dr. Milady Horákové probíhají už jen poslední
dodělávky chodníků, vodorovného dopravního značení a stožárů s úspornými LED osvětleními.
V prosinci bude v opraveném úseku
osazena autobusová zastávka, a to
poprvé v Liberci se zelenou střechou
od firmy MM Cité.
„Opravu dalšího úseku ulice Dr.
Milady Horákové v příštím roce
nepředpokládáme, i když dříve či
později bude nutné vyměnit starou
kanalizaci a vodovody v úseku až po
Poštovní náměstí,“ uzavřel primátor
Jaroslav Zámečník.

12

Zpravodaj^Liberec

Listopad 2019

Na dva tisíce českých bojovníků
proti nacismu…

berci ve spolupráci s Československou obcí legionářskou Jednotou
Liberec proto hodlá v rámci své
„Databáze regionálních osobností“ dokumentovat a odborně zpracovat příběhy těchto lidí, které by
byly následně k dispozici nejenom
na webových stránkách knihovny,

ale probíhalo by i jejich
pravidelné představování
formou venkovní panelové výstavy při květnových
oslavách Dne vítězství
apod. Chtěli bychom proto
vyzvat obyvatele města Liberce, kteří měli mezi svými
příbuznými výše zmíněné
odbojáře či se s nimi osobně znali, aby nás kontaktovali. Rádi bychom společně
rekonstruovali a prezentovali životní příběhy konkrétních lidí,
na něž bychom neměli zapomínat.
Stejně tak pokud by se chtěli podělit o své vzpomínky nebo materiály
z konce druhé světové války na Liberecku. Předem děkujeme.
Kontaktní e-mail: hnelicka@kvkli.cz, telefon: 702 762 929.

AKCE ZIMA 2019-20

SEZÓNNÍ SKIPAS

Do konce listopadu

3999 Kč

Online na www.skijested.cz
nebo MIC Liberec
Večerní lyžování není zahrnuto v ceně sezónního skipasu.

TM Ještěd Official

4999 Kč

® Ještěd Official

Právě těmito slovy začínal jeden
z článků Stráže severu roku 1947,
jenž informoval o nemalém počtu
příslušníků domácího a zahraničního odboje, kteří se po skončení
druhé světové války navrátili či
nově přišli do Liberce.
Jednalo se o příslušníky československé zahraniční armády, legionáře, italské domobrance, dobrovolce
z let 1918–1919, partyzány, domácí
odbojáře, politické vězně, bývalé
příslušníky Stráže obrany státu, povstalce z května 1945 a mnohé další,
kteří se navzdory smrtelnému nebezpečí rozhodli v temných časech
bránit svobodu své vlasti. Připočteme-li k nim dále německé antifašisty
a ostatní československé odbojáře,

jimž se Liberec stal
domovem v průběhu let následujících,
faktický součet bojovníků za svobodu a demokracii se
nám razantně navýší. Není však potřeba znát přesné číslo, nýbrž konkrétní
příběhy těchto lidí.
Mnohé z nich jsme
znali,
potkávali
a nebo bydleli vedle nich, aniž bychom věděli o jejich zásluhách. Zamyslíme-li se pak nad otázkou, kolik
známe příběhů Liberečanů – odbojářů, stěží jich vyjmenujeme deset.
Přitom malých příběhů velkých dějin je zde na tisíce.
Krajská vědecká knihovna v Li-

Karel Hubáček

Jan Hnělička
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Životní prostředí
Malí skauti čistili lesopark

Lesík ve Fibichově ulici dostává nový ráz. Jako první přispěli k jeho rekultivaci dobrovolníci,
jejichž podstatnou část tvořili malí skauti.

Krátkézprávy
Svoz nádob na
bioodpad
Upozorňujeme obyvatele,
kteří disponují hnědou nádobou na sběr biologicky rozložitelného odpadu, že pravidelný
svoz potrvá do konce měsíce
listopadu. Nový cyklus svozu
započne znovu až příští rok od
dubna. Nádoby se nebudou
odvážet, proto je doporučujeme přes zimu uschovat.
Bioodpad lze jinak celoročně
předávat standardně ve sběrném dvoře společnosti FCC
Liberec v Ampérově ulici nebo
ve sběrném místě společnosti
Kovošrot v ulici Dr. Milady
Horákové.

Oddbor ekologie
a veřejného prostoru
Přírodní prostor mezi ulicemi
Fibichova, Riegrova a Alšova dostává postupně novou tvář. Záměrem
města je z lesíku, který je zároveň
významným krajinným prvkem,
vytvořit průchodný lesopark a odpočinkovou zónu, která bude pomyslně navazovat na Lidové sady,
zoologickou a botanickou zahradu
a další v okolí přírodně cenná místa.

Než se přistoupí k nějakým větším technickým zásahům, byl zahájen výřez náletových dřevin a čištění plochy od nahromaděných
odpadků. V uplynulých týdnech
v rámci tohoto území dostaly k vyčištění prostor dobrovolníci nejprve z řad Nadace Wallace Toronta,
dále skupiny se zájmem o geocaching a nakonec také na 250 členů,
převážně dětí, z místních skautských oddílů!
Celkem se v lesíku vystřídalo již

300 lidí, za kterými je vidět spousta odvedené práce. Zapojení dobrovolníci začali postupně plochu
vyřezávat od drobných dřevin,
přičemž se objevila spousta odpadků včetně podlahových krytin,
pneumatik, starého kola a dalších
rozličných kusů odpadků. Některé
pořezané dřeviny následně posloužily i zvířatům nedaleké zoologické
zahrady. Celkem se odstranilo na
120 m3 náletových dřevin a vysbíralo cca na 7 m3 odpadu. Cca je tak

vyčištěno tři čtvrti z celkové plochy
lesoparku. Místo se tak postupně
stává průchodnějším a otevřenějším.
Celá akce však stále není dokončena a bude se v ní postupně pokračovat. Proto nabádáme obyvatele, kteří se do těchto míst vydají
na procházku, aby dbali na zvýšenou opatrnost. V lokalitě se stále
nachází velké množství odpadků,
stavební suti nebo různých starých
technických prvků.

Restaurování božích muk v Rudolfově
Odbor ekologie
a veřejného prostoru
V roce 2017 oslovil Spolek Rudolfov Jizerské hory statutární
město Liberec se žádostí o opravu
božích muk v Rudolfově. S ohledem na finanční prostředky a priority města bylo financování obnovy křížku dohodnuto spojením
finančních prostředků města,
spolku a obyvatel Rudolfova. Spo-

lek získal na obnovu božích muk
dotaci od Nadace Občanského
fóra v roce 2018, další peníze pak
vybral od občanů Rudolfova, kterým nebyl osud křížku lhostejný
a obnovu zafinancovalo i město
Liberec.
U božích muk zhotovených
roku 1876 Josefem Gahlerem došlo k očištění žulového soklu a doplnění odlomených částí. Litinový
kříž byl zbaven koroze a současně

byly obnoveny postavy zlaceného
Krista a malované Panny Marie.
Opravu božích muk provedla restaurátorka ve spolupráci s odbornou kamenickou firmou během let 2018–2019. Na podzim
roku 2019, kdy se zrestaurovaný
křížek do Rudolfova navrátil, nechal ještě odbor EP k nově obnoveným božím mukám osadit
lavičku, vybízející k odpočinku
a rozjímání.
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Připravit se na nevyhnutelné: Liberec a měnící se klima

Člověkem způsobená změna klimatu je realitou, která nás může znepokojovat, rozčilovat nebo ji můžeme zpochybňovat, nic
z toho ale nezpůsobí její zmizení ani nezmenší dopady, které na naše životy má a bude mít.

to zcela na místě se na ně připravit
včas. Kromě již zmíněného sucha
nebo vln veder představuje změna
klimatu rizika i pro lidské zdraví,
přímo i nepřímo. Tzv. tropické nemoci se postupně posouvají i do
mírného pásu, vlny horka představují riziko zejména pro děti a seniory, častější budou požáry a extrémní projevy počasí včetně povodní,
které zvyšují riziko úrazů a úmrtí
i psychických onemocnění.
Jaké je řešení? Komplexní, nesnadné, ale nikoli nedostupné.
Znovu je nutné zdůraznit, že se při
hledání řešení musíme opírat o vědecká data a relevantní zkušenosti. Řada měst již úspěšně realizuje
adaptační a mitigační opatření a je
na místě se inspirovat – patří sem
třeba Kodaň nebo Vídeň.

se ale zvýšila téměř dvojnásobně,
tedy o 2 °C. V historii planety už takové změny proběhly, ale mnohem
pozvolněji. Současný růst teplot je
svou rychlostí bezprecedentní a je
otázka, jak se život novým výzvám
dokáže přizpůsobit.
V české debatě se někdy může
zdát, že není jasné, zda je příčinou
současných změn klimatu činnost
člověka, nebo zda se jedná o přirozené cykly. Ve skutečnosti je tato
otázka zodpovězená, tj. vědecky
doložená, již několik desítek let: za
rostoucí teplotou planety je lidská
činnost, především spalování fosilních paliv, odlesňování a nešetrné
nakládání s půdou.
Výše uvedené změny s sebou
přinášejí značná rizika již v současnosti a v blízké budoucnosti, je prodk-noviny-nekonecne-lb-sm.pdf
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V říjnu byla ustanovena Rada pro
klima jako odborný poradní orgán
pro vedení města Liberce. Uložila si
několik cílů. Klíčové je identifikovat
rizika, která změna klimatu Liberci
přináší, a navrhnout opatření pro
jejich snížení. Tato opatření se obvykle nazývají adaptační a jejich
cílem je, aby se v Liberci žilo dobře
i nadále, se všemi změnami, které
změna klimatu přináší. Mezi ně patří v našich končinách třeba sucho
nebo častější vlny veder a celkově
teplejší počasí.
Dále chceme identifikovat možnosti, jak snížit negativní dopady
města na klima a životní prostředí
– sem patří šetření energií, využití
alternativních zdrojů energie, pod-

pora šetrné dopravy a podobně.
Těmto opatřením říkáme mitigační. Důležitá je pro nás komunikace
s veřejností. Chceme nabízet informace a inspiraci a shromažďovat
příklady dobré praxe pro město
i jeho jednotlivé obyvatele. Zásadou, které se budeme držet, jsou
vědecky ověřená fakta a praktické
zkušenosti.
Klimatická změna je důsledkem
dobře známých fyzikálních procesů. Příčinou celkového ohřívání
planety je stoupající koncentrace
skleníkových plynů, jako je oxid
uhličitý nebo metan, v atmosféře
Země. Tyto plyny odrážejí nazpět
tepelné záření a teplota povrchu
planety roste. Za dobu měření, tj. od
konce 19. století, v průměru stoupla
o 1,1 °C. Na území České republiky

INE

Anna Kšírová

ČEKÁNÍ U LÉKAŘE
JE MINULOSTÍ
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Od 1.8.2019 oční ordinace
přestaly vydávat poukazy
se slevou na brýle. Nyní
měření zraku a příspěvek
na brýle získáte jednoduše,
přímo v našich očních
optikách.
Online objednání

www.doktorklain.cz
Telefonické objednání

+420 608 247 774

Moskevská 41, Liberec
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Nová a opravená dětská
hřiště v letošním roce
Dětských hřišť a sportovišť na území města Liberec je v současné době bezmála šedesát.
Velká část je starší a celkově jsou hřiště až přetížená; je jich málo. Dochází proto k pravidelným
opravám i kompletním repasím herních prvků, které také trpí nájezdy vandalů.
Odbor ekologie
a veřejného prostoru
Opravy těchto zařízení zajišťují Technické služby města
Liberec nebo jednotliví výrobci
herních prvků. V roce 2019 odbor EP např. nechal kompletně
repasovat herní prvek Loď v parku Prokopa Holého, dále pak
sestavy na DH Dobiášova a DH
Vlnařská. Letního počasí bylo
využito i k nátěru 15 dřevěných
pružinových houpadel po celém městě. S ohledem na značné opotřebení řetězů byly v říjnu vyměněny tyto komponenty
u houpaček na DH Čapkova,
DH Dobiášova, DH u DPS v Rochlici, DH Holubova a DH Vlčí
vrch. Veškeré řetězy nově odbor
EP s ohledem na trvanlivost vyměňuje za nerezové. Dále byly
opraveny lanové prvky u orlího
hnízda a lanového mostu na DH
Puchmajerova. Realizována byla
též oprava lanové dráhy na DH
Čapkova a DH Dobiášova nebo
nátěr skluzné plochy u skluzavky
na DH Aloisina výšina.
V současné době je dokončována výstavba dětských hřišť v ul.
Na Pískovně, ul. Břetislavova, ul.
Sametová a ul. Na Lukách.

Město se též potýká s poměrně
častým řáděním vandalů a dětská
hřiště bohužel nejsou výjimkou.
Vandalové v roce 2019 zlomili vahadlovou houpačku na DH
Budyšínská, fitness prvek u cyklostezky, poničili workoutovu
sestavu u přehrady, prorazili tři
nerezové skluzavky a poničili čtyři pružinová houpadla. Vzhledem
k tomu, že každý herní prvek je
certifikovaný dle českých norem
a opravy mohou provádět pouze
odborně způsobilé osoby, vznikají odboru EP tímto jednáním

škody v řádech desítek až stovek
tisíc korun. V neposlední řadě pak
vandalismus způsobí ochromení
konkrétního hřiště, jelikož většina škod se stává o prázdninách
a zhotovitelé mají v tomto období již naplněné výrobní kapacity,
a nestíhají tak herní prvky opravovat. Vzhledem k výše uvedenému
vyzýváme občany, aby toto jednání netolerovali a hlásili jej městské
policii. Přehled všech hřišť, které
jsou v majetku statutárního města
Liberce, najdete na webu přes mapový portál města Liberce.

Kašparovo taškaření: přes 500 originálních tašek

V sobotu 23. listopadu od 15 hodin zaplní libereckou galerii Lázně více než 500 originálních tašek. Každá je jiná, každá nese vlastní příběh. Jedná se o nádherné kousky, které ušili lidé z celé
ČR. Tašky na nákup, pytlíky na potraviny, vaky, kabelky, batohy.
Petra Hottmarová, Centrum Kašpar
Kampaň „Ušij tašku a zaměstnej
člověka“ má před sebou šestý ročník
a asi nejvíc je zajímavé, kam akce
roste a kdo všechno šije. „První ročník byl o tom, že jsme se sešli s několika málo příznivci a těšili se ze spíše

15

Zpravodaj^Liberec

symbolického výtěžku. Pak ale nastal
zlom. V sekci „TOP tašky“ máme nyní
přední české návrháře a návrhářky,
kteří poskytují své originální kousky.
Loni vlastnoručně uháčkovala tašku
zpěvačka Lucie Bílá. Letos se zapojila Lenka Filipová. A nejvíc nás překvapuje, že šije doslova celé Česko, je

to pro nás neuvěřitelné a zavazující,“
říká Ivana Sulovská.
Centrum Kašpar vznikalo před
patnácti lety a od začátku pomáhalo
lidem, kteří se na trhu práce staví na
vlastní nohy. Pomoc, která se odehrává v Centru Kašpar, má mnoho
úrovní. www.centrum-kaspar.cz.

Úspěšná spolupráce
s vazební věznicí

Odbor ekologie
a veřejného prostoru

V letošním roce se odsouzení
z místní Vazební věznice Liberec výrazně podíleli na úpravě veřejného
prostoru. Od dubna do listopadu
se někteří účastnili 15 celodenních
akcí, kdy prováděli různé ruční
údržbové práce převážně v městské
zeleni. Na jaře tak mohla prokouknout oblast Příkrého vrchu, kde bylo
vyřezáno větší množství náletových
dřevin a odstraněn drobný odpad.
Velkou akcí pak bylo odstraňování původní betonové dlažby a betonových základů po starých sušácích,
které odbor ekologie a veřejného
prostoru nechal v minulosti odstranit kvůli jejich špatnému technickému stavu a nevyužitelnosti v lokalitě
sídliště Jáchymovská. Tímto se postupně získávají další metry volné
zeleně, na kterou je v rámci všeobecné výstavby neustálý tlak, a staré betonové plochy nebudou např.
nadále bránit lepší údržbě zeleně na
těchto pozemcích města. Odsouzení pomocí ručního nářadí dokázali
odstranit na 350 m2 betonových
ploch. V dalším roce by se s touto
akcí mělo pokračovat postupně na
dalších místech sídliště. Poslední
akcí je pak pomoc při postupné revitalizaci lesoparku ve Fibichově ulici,
který se stává průchodnějším a čistším místem.

Desítky odsouzených, kteří se
do těchto prací zapojují nad rámec
svého pracovního zařazení, nejsou finančně honorováni. V rámci
akcí jsou doprovázení odbornými
zaměstnanci, přičemž tyto práce
slouží nejen jako určité zpestření,
ale také jako nástroj budoucího zapojení do běžného života. Spolupráce je pro město výhodná zejména
po finanční stránce. Širší veřejností
jsou pak tyto akce všeobecně kladně
vnímány.
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Názory 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.

Rok po volbách: Čekali jsme víc

Starostové postavili svou kampaň na příběhu, že i v Liberci dokážou to, co se jim povedlo na kraji. Že J. Zámečník s M. Půtou
v zádech povedou město bez hádek a mnohem efektivněji, než jak to předváděli T. Batthyány a J. Korytář…
Jaromír Baxa,
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený
lidem
S touto proklamací drtivě vyhráli
volby a po nich udělali koalici podle
svých představ, když během vyjednávání od začátku vystupovali jako dvojblok společně s ODS. Při plnění předvolebních slibů jim díky tomu nestojí
nic v cestě. Jen oni sami.
Rok se s rokem sešel a je na čase
hodnotit výsledky. Upřímně řečeno, po zkušenostech z vedení města
a kraje jsme čekali mnohem více.
Napověděly už první tři měsíce.
Místo rychlého schválení rozpočtu
a plánu investic jsme se ocitli v rozpočtovém provizoriu a rozpočtový
výhled s nejdůležitějšími investicemi

není dosud na světě. Některé důležité
investice, jako je parkovací dům u nádraží, pomalu padají pod stůl. Pryč je
i slib na rychlé schválení územního
plánu, místo toho jsme se zasekli na
zapracování megalomanských projektů budoucnosti (lanovka na Bedřichov) a v chaotickém vymezování
nových ploch pro průmysl. Mimo
hru naopak zůstal náš návrh umožnit
změny územního plánu pro občany,
kteří chtějí stavět tam, kde to nový
územní plán umožňuje, ale současný
ještě ne. I když právě těmto lidem SLK
před volbami slibovali pomoc.
Pochvalu si zaslouží zřízení kanceláře architekta města a její obsazení lidmi s vizí a rozhledem. I tady ale
příprava zabrala neuvěřitelně dlouhý
čas na to, že v podstatě stačilo oprášit a upravit jeden z dřívějších návrhů

připravený na radu města. Hotovo
mohlo být v lednu a ne až v červnu.
Rozdíl oproti prvnímu roku koalice
Změny a Starostů na kraji snad nemůže být větší. Díky tehdejšímu tahu na
bránu se hned během prvních měsíců
podařilo schválit úsporný rozpočet
a kraji se podařilo postupně splatit
velkou část svých dluhů. Liberecká
koalice po roce teď naopak hledá další neotřelé cesty, jak si vzít další úvěry
a zadlužení města ještě zvýšit.
Na kraji došlo hned po volbách
k bleskovému přehodnocení a úpravě
projektů od minulého vedení, zejména v projektu zateplení nemocnice
v České Lípě nebo záměru na stěhování liberecké nemocnice. Vedení
Liberce se naopak vzdalo dotace na
kompostárnu, projekt parkovacího
domu a autobusového nádraží pře-

dalo kraji a tím možnost vybudování
parkovacího domu u nádraží fakticky
spadla pod stůl, rozhodně v nejbližších letech a za dotační peníze. Že by
se ale našly peníze na slibované zlepšení veřejného prostoru stejně jako
tehdy dokázal kraj nalézt peníze na
opravu silnic, o tom si také můžeme
nechat jen zdát.
Stejně jako dobrou knihu často poznáte už podle skvělé první stránky,
tak u dobrého vedení města/kraje vidíte jasné změny hned v prvním roce.
Hlavní rozdíl oproti minulé koalici je
zatím jen ten, že ubylo koaličních sporů, řešených na veřejnosti. Což je fajn,
ale nikoliv dostačující. Volební období
uplyne jako voda a na stagnaci Liberce se tímto způsobem nezmění vůbec
nic. Nakolik to u voličů přebije mohutná PR kampaň, to teprve poznáme.

Poznámka nakonec

Při říjnovém jednání zastupitelů jsem se rozhodl, že odejdu z vedení našeho města. Rozhodl jsem se tak s vědomím, že se
jedná o něco nevratného a že tímto krokem ztrácím možnost podstatně ovlivnit dění v Liberci.
Jiří Němeček, ANO,
bývalý náměstek
primátora
Při takto zásadních životních rozhodnutích je
rozhodování nesmírně těžké už jenom proto, že jste v tom okamžiku
sami. Sami musíte zvážit důsledky a dopady, které vám případné
rozhodnutí přinese. O to víc ale
čekáte na reakce svého okolí, zdali
vás odsoudí, nebo vaše rozhodnutí pozitivně ohodnotí a porozumí
mu.

Už v průběhu přestávky bouřlivého jednání libereckého zastupitelstva, kde jsem oznámil svou
rezignaci, jsem potkal na večerním
magistrátu řadu kolegů, kteří mně
bez výjimky vyjádřili podporu.
Mnohdy velmi emocionální a dojemnou. Žádný z nich neřekl, že
jsem udělal cokoliv špatně. Naopak
mé rozhodnutí ocenili. Ještě ten
večer jsem dostal řadu SMS a telefonátů se stejným obsahem. Druhý
den se situace nezměnila, volala
a psala mně řada i velmi známých
osobností, od kterých jsem pozitiv-

ní hodnocení nečekal. Oslovila mě
stejným způsobem řada známých,
podnikatelů, politiků, kamarádů,
které jsem potkal na chodníku, na
parkovišti, v obchodech. Všichni se
vyjádřili stejně, kvitovali správnost
mého rozhodnutí.
Nejde zde ale o to, zda jsem se
proti něčemu vymezil, ale o to, že
se všichni, kteří mě oslovili, ztotožnili s určitým postojem.
Co říct nakonec? Odejdu od
„úředníků“, od skvělých lidí, zkušených, ochotných kdykoliv pomoci a k tomu i profesně velmi zdat-

ných. Těm bych chtěl všem vyjádřit
velký obdiv. Mají především velmi
komplikované postavení. Jsou
v kontaktu s návštěvníky magistrátu, z nichž většina jsou normální
občané, ale někteří jsou také nepříjemní a někteří i agresivní. Přesto
se „naši“ úředníci chovají profesionálně, s velkou ochotou každému
pomoci. I z tohoto důvodu bych
jim chtěl vyjádřit svůj obdiv a poděkování za podporu, které se mně
od nich dostalo. Všem, se kterými
jsem měl tu čest pouhý rok pracovat, s velkým respektem děkuji.
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Listopad ‘89 měl svůj velký smysl, važme
si toho, co nám přinesl, braňme to!
Petr Židek, ODS
U
příležitosti třicátého výročí
pádu komunismu
v Československu máme tendence
rekapitulovat a nostalgicky hodnotit celé uplynulé období. Jak už to
bývá, to špatné z doby nesvobody
se snadno stírá v prachu zapomnění, zatímco nezdary nedávné se
vynořují, a mohlo by se proto zdát,
že v listopadu 1989 jsme klíči zvonili pro něco více. Nemyslím si to.
Sami tvoříme zemi, ve které žijeme, a sami jsme těmi, kdo rozhodují o její budoucnosti.
Nezdařilo se možná vše a je před
námi stále mnoho práce, abychom
navázali na vizi prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Je také ale pravda, že je za námi

nejdelší epocha moderní historie
(a možná naší národní historie vůbec), kterou prožíváme v relativní
stabilitě, míru a v takovém blahobytu, o jakém se otcům zakladatelům samostatného státu asi ani
nezdálo. Nezdařilo se vše, ale mnohé ano. Naše země pomalu vzkvétá, a jak věřím, učí se také vážit si
demokracie a všech výhod, které
přináší. My všichni se postupně
učíme také odpovědnosti, kterou
s sebou nese, a také se bránit všemožným zneužitím, kterých není
žádný svobodný systém ušetřen.
Svou vyspělost nicméně prokazuje tím, jak je schopen jim odolávat
a absorbovat z nich poučení. Věřím, že v tomto ohledu jsme uspěli.
Naše demokracie je stále mladá.
Ale první vážné zkoušky má již za
sebou.

Rozvojem prošlo v uplynulých
třiceti letech také naše město. Vím,
že na jeho podobu máme každý svůj
vlastní názor. A že každý bychom
udělali tu něco jinak, tu rychleji,
nebo naopak pomaleji. Podíváme-li se ale na rozvoj Liberce po roce
1989, pak na konci této cesty vidíme město hrdé, rozvíjející se, které
si uchovalo svou výjimečnost a sebevědomí svých obyvatel a které
má stále velký potenciál. Díky za to
patří všem, kdo se o to zasloužili.
V prvé řadě každý jeden z obyvatel
Liberce, protože kde by město bylo
bez „svých“. Všichni politici, občanští aktivisté, spolky, sportovní a jiné
oddíly, investoři a podnikatelé. Ti,
kdo nás chrání, pomáhají, radí nám.
Každý se svým způsobem zapsal do
novodobé historie Liberce, a tak je to
správně. Díky za to. A díky, že všich-

ni vydržíte dalších třicet let. Nevadí,
že máme jiné názory, že se neshodneme. Važme si možnosti svobodně
se přít o naši budoucnost, bojujme
vizemi a myšlenkami, věřme ve svobodný systém, ten braňme, buďme
aktivní občané, kteří plně využívají
svého vrcholně demokratického
práva volby.
Někteří přesto nebudou souhlasit. Budou mít pocit, že Liberec
mohl jít jinou cestou. A možná si
to nebudou jen myslet, ale budou
to říkat. Psát. A je to dobře. Protože jen ve směsi různých názorů se
třídí myšlenky a rodí se pokrok.
A právě ona různorodost názorů
a možnost říkat je nahlas bez rizika
a nebezpečí je tím největším odkazem listopadu 1989. Je tou nejčistší formou svobody. Važme si jí
a chraňme ji i nadále.

Jak se skáče v Liberci

Jednání o penězích na úpravy skokanských můstků ukázalo všem, kdo o tom ještě pochybovali, že o Liberci se už zase nerozhoduje na radnici.
Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec

CO S MŮSTKY
V rámci příprav Mistrovství
světa v lyžování 2009 bylo v ještědském areálu investováno více
než půl miliardy do skokanských
můstků. Jejich využití za uplynulých 10 let bylo minimální. Asi jen
s mírnou nadsázkou lze říct, že
každý skok stál statisíce. Můstky
zaplatil stát prostřednictvím Ministerstva školství, částí přispělo
město Liberec, které je má v majetku. Jako celý ještědský areál je
předloni pronajalo firmě TMR.
Nová pravidla lyžařské federace
vyžadují nyní investice ve výši 30
mil. Kč, aby bylo možné na můstcích pořádat mezinárodní závody.
Stát přislíbil z těchto 30 mil. Kč za-

platit 15 mil., Liberecký kraj přidal
dalších 7,5 mil. Kč a město Liberec
také 7,5 mil. Kč.
Z řady důvodů jsme pro těchto
7,5 milionu za Liberec nehlasovali.
Pro prázdnou libereckou pokladnu je to velká zátěž a vyššími prioritami jsou pro nás třeba dětská
hřiště a městská zeleň. Peníze na
obojí přitom současná liberecká
koalice seškrtala a už hotové projekty uložila k ledu. Můstky provozuje TMR, která se na investici nepodílí. Není jasné, kdo bude platit
budoucí náklady spojené s provozem a případnými závody.
Na můstcích může z celé ČR
skákat jen několik lidí v reprezentačním týmu. Proto považujeme za
logické, aby město tento pro sebe
nepoužitelný majetek předalo někomu, kdo má zájem a kapacitu ho
využívat. Končí doba udržitelnosti
dotace, kterou město na vybudo-

vání můstků dostalo, takže s nimi
bude moci nakládat. Předat by je
mělo i za symbolickou cenu, protože jinak zůstanou stejně jako posledních 10 let jen hodně drahou
zbytečností, se kterou si nevíme
rady.
Navrhli jsme, aby město jednalo
o předání svazu lyžařů nebo Libereckému kraji. Obojí dává smysl,
svaz lyžařů je jediným potenciálním uživatelem můstků a Liberecký kraj se opakovaně hlásí k podpoře obou skokanských areálů
(druhý je v Harrachově). Jak moc
je tento zájem upřímný, je ale nejasné.
CO S VEDENÍM, KTERÉ NEVEDE
Chápeme, že někdo může mít
jiné priority. Nechápeme, že někdo dokáže priority v několika
dnech obrátit vzhůru nohama bez
věrohodného vysvětlení. Takový

veletoč předvedli Starostové, kteří
záměr poslat na můstky 7,5 milionu nejprve zcela odmítli, někteří
dodali ostře nesouhlasná stanoviska i písemně. A o pár dní později
na zastupitelstvu pro tyto peníze
hlasovali. Nezměnilo se nic, co by
stálo za řeč, kromě jedné věci. Investici na Ještědu začal prosazovat
hejtman Martin Půta a Starostové
v Liberci se mu neodvážili odporovat. Veletoč Starostů odmítl jen
náměstek Jiří Němeček, který na
místě složil funkci. Došla mu trpělivost s tím, že vedení Liberce
nerozhoduje za sebe a v zájmu
města, ale v zájmu někoho jiného
s nejasnou motivací.
7,5 milionu Kč Liberec nějak
unese. Vedení, které skáče podle
pokynů zvenčí, jsme tu ale už měli
a vedlo k rekordnímu zadlužení
města za věci, jako jsou skokanské
můstky.
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Vyjádření primátora k rezignaci náměstka Jiřího Němečka

Jiří Němeček (ANO 2011) rezignoval na pozici statutárního náměstka primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou
správu. Zároveň mu zanikl také mandát člena Rady města Liberec. Zůstává nadále zastupitelem. Rezignaci podal Jiří Němeček
v průběhu 9. zasedání zastupitelstva. Zastupitelé vzali jeho rozhodnutí na vědomí.
Jaroslav Zámečník, SLK
Po našem ročním
působení ve vedení
města byla pro mě
rezignace statutárního náměstka Jiřího
Němečka velkým překvapením.
Předně bych mu chtěl poděkovat
jak za jeho celoroční práci, tak i za
spolupráci při povolebním utváření
koalice a programového prohlášení včetně ustanovení všech orgánů
vedení města. Věřím, že jako řadový
zastupitel bude pan Němeček nadále konstruktivním a spolehlivým
partnerem.

Naše koalice je partnerstvím tří
politických subjektů (Starostové
pro Liberec, ANO 2011, ODS). Nyní
je na kolezích z ANO 2011, jakým
způsobem doplní uvolněné místo
náměstka. Funkci statutárního náměstka na základě politických dohod automaticky převzal náměstek
Zbyněk Karban (ANO 2011). Předpokládáme, že volba nového náměstka
pro významný rezort strategického
rozvoje, dotací a majetkové správy
proběhne na příštím zasedání zastupitelstva města, tedy na konci
listopadu. Věřím, že hnutí ANO 2011
vybere ze svých řad osobnost, která
odpovídajícím způsobem naváže na

rozdělanou práci pana Němečka.
Rezignaci pana náměstka předcházelo opakované jednání rady
města a zejména řešení financování
údržby majetku města. Jak už jsme
zvyklí, na určitou částku máme desítky různých potřeb. Jednou z nich
je i financování sportovní infrastruktury.
Rada města původně neschválila
podání žádosti o dotaci na modernizaci skokanských můstků a fotbalového hřiště ve Vesci. Během týdne
Liberecký kraj na moji intervenci navýšil původně schválený příspěvek
5 milionů Kč na 7,5 milionů. Získali
jsme i stanovisko Svazu lyžařů ČR

a společnosti TMR Ještěd k organizování budoucích závodů. To byla nová
situace, která nám umožnila opět se
tímto projektem zabývat. V případě
financování hřiště ve Vesci jsme nakonec schválili příslib příspěvku ve
výši 4,1 milionu Kč s tím, že o dotaci
požádá klub TJ Sokol Doubí.
Zastupitelstvo mě pověřilo, abych
do ledna jednal se zástupci TMR Ještěd, Svazu lyžařů ČR a Libereckého
kraje a České republiky o budoucím
provozování skokanských můstků
a organizování závodů, aby zrekonstruované můstky konečně sloužily svému účelu, a ne jak tomu bylo
v posledních deseti letech.

Seniorská ombudsmanka: Někdy stačí vlídné slovo
Když jsme letos v zimě chystali projekt seniorského ombudsmana, věděl jsem jistě, že jako první s touto nabídkou oslovím
právě ji. Lenku Tarabovou znám už z předchozího volebního období, kdy pracovala v mé humanitní komisi, často jsme spolu
diskutovali témata z oblasti sociálních věcí. Je to žena vnímavá, naslouchající a odborně na výši.
Ivan Langr, náměstek primátora
pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch
Nabídku k mé radosti bez váhání
přijala a po šesti měsících své činnosti čtenářům alespoň touto zjednodušenou formou předkládá své
první výstupy.
Jak principiálně chápete roli seniorské ombudsmanky?
Převážná část seniorů nemá
přístup k internetu nebo neumí
s internetem pracovat. Tím se jim
podstatně snižuje možnost, jak vyhledat informace, týkající se jejich
problému. Případně neví, jak řešení hledat a kam se obrátit. Zde přichází role seniorské ombudsmanky. Pojmenovat problém a najít
nejlepší možné řešení, pro seniora
pochopitelné a jednoduché. Tímto však poslání nekončí. Naopak.
Senioři jsou velmi citliví, často
bezradní a potřebují lidský, empatický a solidární přístup. Mnohdy je
jejich problém neřešitelný, zákony
je nutno dodržovat. Toto jsou pro
mne nejtěžší momenty, jelikož se

senioři do těchto situací dostávají
svou důvěřivostí, neznalostí legislativy či osobních práv. Pokud však
projevím zájem a s úsměvem, vlídným slovem a občas i pohlazením
podám vysvětlení, i přes složitost
jejich problémů odcházejí s větším
klidem na duši. Pro mne je hlavní
rolí empatie, respekt a pochopení.
Pokud řešení je a seniorům mohu
pomoci, což je naštěstí ve většině
případů, jsou mi odměnou úsměvy
a vřelé stisky ruky.
Kolik klientů jste za 6 měsíců
jako seniorská ombudsmanka
přijala a jakou problematiku jste
nejčastěji řešila?
Za prvních 6 měsíců mého působení si schůzku objednalo 60
občanů a 52 se skutečně dostavilo.
Problémy, které řeším, jsou velmi
rozmanité. Nejčastěji se týkají problematiky bydlení, zvláště u těch
seniorů, kteří bydlí v nájmu. Pronajímatelé často mění smlouvy z doby
neurčité na dobu určitou, zvyšují
s novou smlouvou nájemné, vyúčtování služeb nepředají vůbec nebo
je chybné. Senioři se také dostávají

doplatek na bydlení.
Další problémy vznikají podepsáním různých smluv, které se
týkají nových dodavatelů energií,
nabídky zboží, půjček atd. V těchto
případech je zneužívána legislativní
negramotnost a důvěřivost seniorů. Bohužel svými podpisy často
předají i plné moci.

do situace, kdy jim penze nestačí
na komerční nájem a hledají cenově dostupnější bydlení. Dále neví,
kdy mají nárok na příspěvek nebo

S jakými dalšími institucemi či
organizacemi neziskového sektoru jste při řešení problémů spolupracovala?
Nejužší spolupráce a také nejčastější je s poradnou Sdružení
nájemníků ČR a její pobočkou
v Liberci. Velice vstřícný je také Odbor sociální péče a Odbor školství
a sociálních věcí Magistrátu města
Liberec. Ohledně právních otázek,
oddlužení apod. se obracím na
Českou advokátní komoru nebo
Okresní soud Liberec, kde lze požádat o bezplatnou právní službu
a přidělení advokáta – specialisty
na danou problematiku. V ojedinělých případech se obracím na Občanské sdružení D.R.A.K. a jednou
také na TyfloCentrum Liberec.
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Přišlo do redakce
Klára Holomková za vedení
společnosti Likto, s. r. o.
Reakce na článek v čísle 10/2019
ve Zpravodaji Liberec Žaloba na
zastupitelku od Marie Pavlové ze
Změny pro Liberec.
Trvám na tom, že zastupitelé
města Liberec by měli publikovat
pravdivé a ověřené informace, nešířit zbytečnou paniku mezi občany
a nešpinit jméno společnosti, která provozuje své podnikání zcela
v souladu se zákony pod dohledem
příslušných úřadů.
Opakuji se, ale musím opět uvést,
že společnost Likto, s.r.o., před započetím své činnosti splnila všechny zákonem dané povinnosti. To
znamená, že i provozuje své činnosti
v souladu s platným kolaudačním
rozhodnutím od SÚ, vlastní souhlas
od České inspekce životního prostředí, hygienické stanice, MML –
odboru životního prostředí.
Společnost Likto, s.r.o., v červnu
2019 obhájila a prodloužila platnost

Re: Žaloba na zastupitelku
certifikátu QMS a EMS dle normy
ISO 9001:2015. V současné době jsou
platná do června 2022. Certifikace
nás zavazuje odvádět své služby ve
vysoké kvalitě a zároveň dodržovat
zásady ochrany životního prostředí.
Certifikát se vztahuje na Služby pro
průmyslové podniky v oblasti čištění
ploch a technologií, nakládání s odpady včetně nebezpečných, zámečnictví a termické odlakování.
Nejenže společnost Likto, s.r.o.,
má zpracovaný provozní řád, ale
pro své účely si nechala vypracovat
i rozptylovou studii od autorizované
osoby pro danou lokalitu a provoz
společnosti Likto, s.r.o. Pro výpočty
byly záměrně použity emisní toky
v nejvyšší koncentraci na úrovni
emisních limitů, čas expozice 20 hodin denně, 250 dní v roce.
Z výsledků této rozptylové studie
je zřejmé, že i za nejhorších možných podmínek provozu techno-

logie Likto, s.r.o., jsou vypočtené
imisní hodnoty znečišťujících látek
hluboko pod hranicí zákonných limitů. To znamená, že neovlivní blízké okolí ani nejbližší bytovou zástavbu. Imisní limit je nejvyšší přípustná
koncentrace škodlivin stanovená
zákonem o ochraně ovzduší, kdy nedochází k poškození zdraví obyvatel,
živočichů či vegetace.
Paní Ing. Marie Pavlová veřejně
vystupuje proti naší společnosti
a opakovaně lehkovážně šíří nepravdivé a neověřené informace. Činí tak
bez jakýkoliv podkladů a znalosti
o skutečném stavu věci.
Jak může v článcích tvrdit, že
Likto, s.r.o., vážně ohrožuje zdraví
obyvatel, silně znečišťuje životní
prostředí, či že provoz společnosti je
veřejnosti nebezpečný?
Pro taková tvrzení je třeba mít
výpočet rozptylové studie, která porovnává dosažené hodnoty rozptylu

se zákonným imisním limitem. Bez
odborného výpočtu by si neměla taková obvinění vůbec dovolit.
V naší společnosti bylo v roce
2018 a 2019 provedeno přes 30 kontrol. Nebylo zjištěno žádné pochybení… Co tedy má společnost dělat za
opatření vedoucí k nápravě???
Takže závěrem, i když jsme si samozřejmě vědomi práva na svobodu
projevu, a toto plně respektujeme,
jsme přesvědčeni, že výše popsaná
tvrzení dosahují takové intenzity,
že již nemohou být dále chráněna
právem na vyjadřování vlastních
názorů. Zveřejněné informace jsou
nepodložené, nepravdivé a stále
se opakující. Především jsou pak
schopné očernit naši společnost
a narušit její dobré jméno, a proto
společnost podala na zastupitelku
Ing. Marii Pavlovou žalobu na ochranu osobnosti a žádá po ní veřejnou
omluvu.
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Kultura, historie, společnost
Krátkézprávy
Koncert pro Naději
Benefiční koncert pro organizaci Naděje proběhne v sobotu 7. prosince od 17.00 v obřadní síni liberecké radnice.
Na koncertě vystoupí dětský
pěvecký sbor Severáček spolu
s varhaníky Borisem Jonešem
a Petrem Holým.
Naděje působí v Liberci od
roku 2009 a pomáhá především lidem bez domova
a lidem ohroženým ztrátou
bydlení: provozuje noclehárnu v Kateřinkách a denní
centrum pro lidi bez domova
ve Valdštejnské ulici. Poskytuje lidem bez domova
možnost hygieny, ošacení,
noclehu, základní stravy,
pomoc s vyřízením dokladů,
zprostředkování kontaktu
s rodinou a sociální poradenství. Za deset let působení
v Liberci Naděje pomohla více
než 2 000 unikátním osobám.
Denně obě zařízení navštíví
30–60 osob.
V rámci koncertu proběhne
veřejná sbírka, jejíž výtěžek
bude využit na dovybavení
denního centra myčkou na
nádobí, přípravu vánočního
oběda a drobné dárečky pro
klienty. Adventní koncert je
poděkování pro všechny, jimž
nejsou lidé v nouzi lhostejní.
Více informací naleznete na
www.nadeje.cz.

Naivní divadlo Liberec
slaví sedmdesátiny

V listopadu vyvrcholí jubilejní rok Naivního divadla, které patří ke špičkovým loutkovým divadlům, respektovaným v českém i mezinárodním měřítku. V červnu proběhl 25. ročník mezinárodního festivalu Mateřinka a na konci listopadu divadlo oslaví úctyhodné 70. narozeniny.

70.
Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! Představení pro nejmenší děti, ověnčené řadou cen – Cena ERIK za nejlepší loutkářskou inscenaci v sezoně
Foto: Josef Ptáček
2018/2019 a nejčerstvěji Cena Divadelních novin za režii pro Michaelu Homolovou. 

Stanislav Doubrava, ředitel NDL

Na podzim roku 1949 byla založena na základech předválečného
libereckého amatérského loutkářství místní pobočka Ústředního
loutkového divadla v Praze, velmi
záhy přejmenovaná na Krajskou
loutkovou scénu. Vzniklo tak jedno
z prvních profesionálních loutkových divadel v tehdejším Československu, které od roku 1968 funguje
pod názvem Naivní divadlo a od
roku 1991 mu přibyl k názvu i Liberec.
Kulaté výročí divadlo připomíná sobě i divákům formou menu
o několika chodech. Již v půli října
s předstihem rozbalilo dárek v podobě nové premiéry určené mládeži
a dospělému publiku. Hudebně-výtvarnou instalaci Pouť krkonošská,
kterou na motivy povídky Karla Hynka Máchy a s hudbou uznávaného
dua Kora et le Mechanix nastudoval

Filip Homola. Další repríza pro veřejnost se uskuteční během Noci divadel 16. listopadu 2019 v 18.00 hodin.
Na samém sklonku listopadu
pak proběhnou dva speciální večery. Nejprve vystoupí pražské Studio
Ypsilon, které je s historií Naivního
divadla neodmyslitelně spjaté, neboť v Liberci vzniklo, v letech 1968 –
1978 zde úspěšně působilo a jeho
principál Jan Schmid je dokonce autorem současného názvu Naivního
divadla. Ypsilonka přijede ve čtvrtek
28. listopadu s hudebně-taneční
revue Kostky jsou vrženy aneb Don
Juan, která je nejen variací na juanovské téma, ale především poctou
Osvobozenému divadlu, ponejvíce
pak skladateli Jaroslavu Ježkovi.
O den později, v pátek 29. listopadu se v 17.00 hodin uskuteční v Galerii pod libereckou radnicí
Setkání na výstavě s názvem Dvě
výročí, která je oběma zmíněným
jubileím věnována. Návštěvníci zde

naleznou ukázky scénografií a loutek z mnoha starších divadelních
inscenací a nad fotografiemi budou
moci zavzpomínat na historii divadla i mezinárodního festivalu Mateřinka. Výstava zůstane v galerii až do
konce roku 2019.
Narozeninový program vyvrcholí
galavečerem v Naivním divadle, kde
se sejdou pozvaní hosté, osobnosti
společenského a kulturního života,
bývalí zaměstnanci, divadelní odborníci a kolegové z ostatních divadel. V rámci večerního programu
proběhne křest dvou nově vydaných
publikací (graficky upravil Roman
Karpaš), mapujících obě letošní výročí, a také předpremiéra téměř hodinového dokumentu České televize
(ČT Art) s názvem Naivní divadlo
Liberec. Chybět nebude ani tradiční
tombola, organizovaná hereckým
souborem Naivního divadla.
Milé Naivní divadlo! Tak všechno
nejlepší!
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Divadlo F. X. Šaldy

TANEČNÍ KOMEDIE V DUCHU
GANGSTEREK A FANTASY PŘÍBĚH
Liberecké divadlo chystá novinky v repertoáru.

DFXŠ
Taneční komedii Sluha dvou
pánů podle stejnojmenné klasické divadelní hry Carla Goldoniho nabídne libereckým
divákům v polovině listopadu
baletní soubor. Slavný příběh
sluhy Truffaldina v režii skvělé
choreografky a režisérky Aleny
Peškové se předvede na libereckém jevišti ve zcela nové
taneční adaptaci. Mladíka Truffaldina, který se rozhodl sloužit
dvěma pánům současně, ztvární sólista libereckého baletu
a držitel Liberecké Thálie Rory
Ferguson. V dalších rolích diváci uvidí nové posily souboru –
v roli Smeraldiny španělskou
tanečnici Nurii Cazorlu Garciu,
jako Florindo se představí Mexičan Carlos Ruiz. Po úspěchu
tanečního dramatu Bouře přizvala Alena Pešková opět ke
spolupráci výborného hudebního skladatele Michala Vejskala.
Představení je plné nejen tance,
ale také akrobaticko-komických
situací a jazzové hudby. Premiéra se uskuteční 15. listopadu

Předplatné
v nové kanceláři

Divadlo F. X. Šaldy zahájí prodej
předplatného v nové kanceláři. Od
1. listopadu mohou diváci nakupovat abonentky na rok 2020 v nově
zrekonstruovaném oddělení předplatného, které se nachází vedle
pokladny Šaldova divadla. Nově
budou abonenti navíc dopředu
znát termíny všech představení své
předplatitelské skupiny a ke všem
dostanou zdarma program.

KULTURNÍ

POČIN
ROKU

v Šaldově divadle.
Činohra Divadla F. X. Šaldy zatím připravuje po delší
době opět výpravnou inscenaci
Hárún a Moře příběhů pro rodiny a nejmladší diváky – pro děti
od třetích tříd i pro jejich rodiče
či prarodiče. Kouzelný fantasy
příběh o dobrodružné výpravě
malého chlapce na skrytý měsíc
Země od vynikajícího indicko-britského spisovatele Salmana
Rushdieho svým moudrým pohledem na léčivou sílu příběhů

jistě nadchne diváky malé i velké. Spisovatel proslul například
jako autor románu Děti půlnoci nebo také kvůli skandálním
útokům muslimských fanatiků
na jeho román Satanské verše.
Hárúnovo putování dětem i dospělým připomene, proč potřebujeme fantazii a jak dokáže
kouzelná moc vyprávění proměnit život lidí. Malí i velcí fanoušci
fantasy žánru se mohou těšit na
premiéru 6. prosince v Malém
divadle.

Neváhejte,
nominujte!

Zaujalo vás nějaké divadelní představení, 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:

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

Po morovém sloupu opravíme i boží kapli
Liberec po morovém sloupu Matyáše Bernarda Brauna investuje i do druhé významné barokní památky na území města.
Ivan Langr, náměstek primátora
pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch

Rezortu kultury a cestovního
ruchu se podařilo dohodnout se
s římskokatolickou církví a získat
na 50 let do výpůjčky kapli Božího
hrobu, která je rovněž umístěna
v tzv. barokní zahradě, tedy na bývalém hřbitově u kostela Nalezení
sv. Kříže na Malém náměstí.
Kaple pochází z roku 1772 a je
jednou ze čtyřiadvaceti podobných staveb v České republice.

Původně stávala na Sokolovském
náměstí poblíž arciděkanského kostela, ale v roce 1865 byla
přemístěna na současné místo.
Přestože dlouhou dobu odolávala
klimatu a v 80. letech minulého
století prošla renovací, aktuálně
je v havarijním stavu. A pokud
bychom se okamžitě neujali záchranných a následně i kompletních restaurátorských prací, mohla by být pro budoucí generace
nevratně poškozena, nebo dokonce ztracena. Ještě v letošním roce
tak kaple dostane nezbytné opláš-

tění, aby stavba nastávající zimou
více neatrofovala (v mizerném stavu je zejména věžička a také římsa
na půlkruhovém závěru, část z ní
se letos v zimě už zřítila). Příští rok
zjara sejme restaurátor věžičku
i římsu. V průběhu téhož roku pak
vysoutěžíme dodavatele kompletních renovačních prací, které se
celkově (i se současnou záchrannou 1. etapou) odhadují na téměř
2 miliony.
Liberecká kaple byla postavena
podle vzoru v polském Zhořelci
a jejím donátorem byl Andreas

Josef Wondrak, obchodník se suknem a člen městské rady. Podle
historiků mohl být Wondrak ke
stavbě kaple veden třemi důvody:
šlo o výraz zbožnosti, snahu získat
přízeň a pomoc v době epidemií
a hladomoru a také reprezentaci
Wondrakovy osoby a celého cechu
soukeníků. Společně s morovým
sloupem a čtrnácti kapličkami křížové cesty je barokní zahrada součástí projektu Via Sacra, která jako
starobylá poutní stezka spojuje významné sakrální památky česko-německo-polského Trojmezí.
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Letní sezona v MIC

PROGRAM CENTRÁLNÍHO KLUBU SENIORŮ
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, e-mail: klub@ksk.liberec.cz

Přehled aktivit a zajímavostí z návštěvnosti Městského
informačního centra Liberec během letní sezony.
Městské informační centrum
Liberec
V letním období od května do
září navštívilo informační centrum
v Liberci 20 tis. lidí z toho 35 % cizinců, nejvíce z německy hovořících zemí. Přestože oproti loňskému roku k nám přišlo o 180 lidí
méně, počet cizinců vzrostl o neuvěřitelných 17 %.
Všem jsme uměli nabídnout několik druhů prohlídek, kdo se jich
nakonec zúčastnil?
V turistické sezóně od června do
září jsou interiéry a věž radnice přístupné s průvodcem šest dní v týdnu. V tomto období jsme radnicí
provedli 2 595 osob, z toho 660 zahraničních návštěvníků, zejména
z Německa a Polska, ale i z Chicaga,
Uzbekistánu nebo Japonska.
Letos proběhl 6. ročník oblíbených komentovaných čtvrtečních
prohlídek města, opět ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Amikus komunitního střediska Kontakt. Během 22 prohlídek od května
do září mělo celkem 267 zájemců
možnost s dobrovolnými průvodci
poznat čtvrť Lidové sady. Součástí

prohlídek byl i výstup na věž Kulturního centra Lidové sady. Výtěžek
z procházek 9 650 Kč byl věnován
KC Lidové sady, které je použije pro
vydání turistické brožury.
Pro rodiny s dětmi se i letos v létě
(červenec a srpen) konaly každý
pátek Podvečerní dětské prohlídky, na které přišlo 200 dospěláků
a dětí. Je skvělé, že zejména obyvatelé Libereckého kraje, kteří tvořili
70 % skupin, chtějí děti již od útlého věku učit historii města hravou
formou. Odměnou jim bylo i setkání s živým rytířem Rolandem.
Pro tuzemské návštěvníky je
v nabídce i celoročně přístupný
kryt civilní obrany pod Sokolovským náměstím a zájemci jej mohou navštívit každou první sobotu
v měsíci. V letních měsících (od
května do září) se prohlídek krytu
zúčastnilo přes 170 osob, v tomto
čísle ovšem nejsou započítáni bezplatní návštěvníci z akce „Dny evropského dědictví“.
O našich prohlídkách se klienti nejčastěji dozvídali z internetu,
plakátů, Facebooku, ale i z rádia,
reklam v MHD nebo dostali osobní
doporučení.
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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

19. 11.
ČTVRTEK

Centrální klub
seniorů

ÚTERÝ

16.00 hod.

ČTVRTEK

28. 11.
NEDĚLE

01. 12.
PÁTEK

06. 12.
NEDĚLE

08. 12.
NEDĚLE

15. 12.
NEDĚLE

22. 12.

vstupenky v prodeji v CKS

09.00 hod.

21. 11.

26. 11.

Módní přehlídka

18.00 hod.

Galerie - Lážně

Malování voskem
Hospodský kvíz

Restaurace
Budvarka

09.00 hod.

Vánoční tvoření

Centrální klub
seniorů

se Zuzkou Hubeňákovou

13.30 hod.

Adventní koncert

Obřadní síň
liberecké radnice

11.30 hod.

Nám. Dr. E. Beneše

Matylda a Tylda

Adventní dýňová polévka

13.30 hod.

Adventní koncert

Obřadní síň
liberecké radnice

umělci Divadla F. X. Šaldy

13.30 hod.

Adventní koncert

Obřadní síň
liberecké radnice

13.30 hod.

Obřadní síň
liberecké radnice

ženský sbor Cantemus

Adventní koncert
Věra Poláchová a její hosté

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

Nejaktuálnější zprávy
z města a radnice

Pobočka knihovny na Kunratické
V areálu panelového sídliště Kunratická v budově ZŠ Aloisina výšina sídlí jedna z poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci.
Krajská vědecká knihovna v Liberci
V průběhu jara tohoto roku
jsme vás informovali o nabídce
poboček ve Vesci a na Králově
Háji. Nyní bychom rádi představili další z našich veřejných
městských poboček.
Pobočka Kunratická poskytuje
velké množství literatury všech
žánrů pro děti i dospělé čtenáře.
Najdete tu detektivky, četbu pro
ženy, historické romány atd., ale
i populárně-naučnou literaturu.
Nechybí tu společenské, módní,
zahrádkářské, vlastivědné ani
dětské časopisy.
Další činností pobočky je příprava kulturních a vzdělávacích
pořadů pro žáky prvního i dru-

hého stupně základní školy, ale
i dvou nedalekých mateřských
školek MŠ Delfínek a MŠ Korálek.

Z připravených pořadů stojí za zmínku projekt pro 7. třídu
Zapomenutá řemesla, kde zábav-

nou formou sami řemeslníci vypráví o své práci. Pro 4. třídu byl
připraven pořad Hustej internet
s podtitulem Internet je prima,
ale má i odvrácenou stranu.
Žáci 2. tříd se pravidelně
účastní čtenářských dílen. Pro
žáky 1. tříd jsou připravovány
základní lekce pro seznámení
s knihovnou. Pro mateřské školy
se připravují pořady na zadaná
témata. Dále se pobočka účastní celostátních projektů, jako je
Noc s Andersenem nebo Knížka
pro prvňáčka.
Informace o pořadech na
webových stránkách knihovny v sekci Kalendář akcí a další
informace o provozu poboček
v sekci Pobočky www.kvkli.cz.
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WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY‑NALEZY
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Veronika Hiršalová (tel.: 485 244 948).
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty‑nalezy.

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 10. DO 31. 10. 2019
332; 331/19 mobilní telefon; kufry s nářadím

31. 10.

330/19

mobilní telefon

31. 10.

329/19

dioptrické brýle

30. 10.

328/19

peněženka – Michal Homola

29. 10.

nálezy ČD: 2× klíče od vozidla; peněženka – Ondřej
327/19
Hamák; klíč; berle; mobilní telefon; taška – Zsolt Ombodi;
luk
nálezy DPMLJ (11. 10.–17. 10.): bunda dívčí, čepice,
326/19
mikina, rukavice, klíčenka, peněženka dětská, karta –
Kateřina Janečková, hole
325; 324/19 mobilní telefon; klíče
320; 319/19 peněženka – Jan Suchánek; mobilní telefon
318/19
peněženka – Vladyslav Svihl
nálezy DPMLJ (3. 10.–10. 10.): taška (obuv, mikina),
317/19
2× čepice, 2× mobilní telefon, průkaz – Ladislav Šmíd,
4× deštník
315/19
klíče
313/19
peněženka – dětská
311; 310/19 doklady – Jakub Dymáček; hodinky
nálezy DPMLJ (26. 9.–3. 10.): batoh – Jar. Samko, vak (plavání), peněženka s hotovostí, peněženka – Tomáš Rejnart,
308/19
pouzdro – Soňa Ceralová, desky (jízdní řády), pláštěnka,
2× mobil, kufr – L. Krejčík, 2× deštník, dioptrické brýle
306/19
maketa mobilního telefonu
304/19
dioptrické brýle
303/19
klíče od vozidla
nálezy DPMLJ (20.–25. 9.): průkaz – Ondřej Ševčík,
desky – Ladislav Vaľko, kšiltovka, čepice, bunda, batoh,
301/19
peněženka – Markéta Brabencová, průkaz – Jiří Neudert,
peněženka, brýle dioptrické, brýle sluneční dětské
299/19
peněženka – Lukáš Zoul

29. 10.

24. 10.
23. 10.
21. 10.
18. 10.
18. 10.
16. 10.
14. 10.
14. 10.
11. 10
8. 10
4. 10
7. 10
4. 10
Bez názvu-6 1

31. 10. 2019 17:21:26

2. 10

ON-LINE
ON-LINE
VSTUPENKY
VSTUPENKY
Neztrácejte
Neztrácejte
čas
čas
veve
frontě
frontěuupokladny
pokladny aa kupte
kupte si
si vstupenky
vstupenkyon-line
on-linepřes
přes
prodejní
prodejní
síťsíť
Ticketmaster.
Ticketmaster.
Čím
Čím
dřív
dřívsisivstupenky
vstupenkykoupíte,
koupíte, tím
tím spíš
spíšsi
sizabruslíte
zabruslítev vkaždém
každém
termínu!
termínu!

VSTUPNÉ:
VSTUPNÉ:

ON-LINE
VSTUPENKY

DOSPĚLÍ
DOSPĚLÍ
6060
Kč Kč
DĚTI/STUDENT
DĚTI/STUDENT
3030
Kč Kč
ŠATNA
ŠATNA
10 10
Kč Kč
NEBRUSLÍCÍ
NEBRUSLÍCÍDOPROVOD
DOPROVOD 60/30
60/30
Kč Kč

Neztrácejte čas ve frontě u pokladny a kupte si vstupenky on-line přes prodejní síť
Ticketmaster. Čím dřív si vstupenky koupíte, tím spíš si zabruslíte v každém termínu!
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Podještědský pohár Celý svět v Babylonu
Již po jedenácté bude Liberec místem setkání až tří tisíc tanečníků a tanečnic z celého světa, kteří přijedou na WADF
World Dance Championship 2019. Otevřené taneční mistrovství světa zaplní Centrum Babylon na týden 17.–23. listopadu.
Ilona Šulcová, ředitelka soutěže

Jan Vlček, Petra Příplatová a Jana Košková (vítězové taneční ligy juniorů 2)

V sobotu 19. 10. 2019 se konal
v libereckém Domě kultury jubilejní
50. ročník Podještědského poháru,
za kterým od začátku stojí manželé Jana a Jan Koškovi. Na celodenní
taneční maraton se do Liberce sjelo
190 tanečních párů z celé ČR.
Liberecké páry získaly mnoho
medailových a finálových umístění.
V dětské kategorii ovládl vítězství ve
standardu i v latině pár David Bábel
– Viktorie Bábelová, v taneční lize juniorů 1 standard si nejlépe vedli Lukáš Taraba a Stella Řeháková, v latinskoamerických tancích Adam Višnovský a Lucie Čechtická. Nejsilnější
zastoupení jsme měli v juniorech 2

standard, kde za TK Koškovi nastoupilo 7 párů. Zasloužené vítězství si
odnesl Jan Vlček a Petra Příplatová
a bronz patřil Tomáši Pejsarovi s Valentýnou Plischkeovou z 18 párů.
Celý den vyvrcholil hlavní soutěží Taneční ligy dospělých. Latinskoamerické tance ovládly naše páry
Marek Bureš – Anastasiia Iermolenko, kteří jednoznačně zvítězili,
a na druhém místě stejně skončili
Jiří Kejzar – Barbora Košková ze 33
párů. Ve standardních tancích opět
jasné stříbro získali Jiří Kejzar a Barbora Košková a 4. místo si vybojovali David Jodl a Kamila Burešová
z 20 párů.

Střelecký Zlatý lev 2019

28. ročník proslulé mezinárodní
střelecké soutěže Zlatý lev pořádaný
ke 101. výročí vzniku samostatného
Československa se konal v Chebu ve
dnech 18.–19. října 2019.
Družstvo „Váleční veteráni Liberec“ ve složení Karel Krátký, Oldřich
Přecechtěl a Jiří Míchal v kategorii
„A“ (armádní kategorie) obsadili
s 548 body první místo. Vynikající
výsledek „Válečných veteránů Liberec“ byl také v celkovém absolutním
hodnocení nejlepší, a tak se toto
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

družstvo stalo také absolutním vítězem celé soutěže.
Do libereckých kasáren tak dorazily dva nejcennější putovní poháry – pro absolutně nejlepší družstvo
pohár věnovaný premiérem ČR a pro
nejlepší armádní družstvo pohár věnovaný ministrem obrany ČR. Také
v soutěži jednotlivců se naši střelci
umístili na medailových pozicích –
Putovní pohár pro nejlepšího armádního střelce získal Oldřich Přecechtěl,
Karel Krátký obsadil druhé místo.

Mistrovství světa v různých tanečních formách i věkových kategoriích bude pestrou přehlídkou
toho nejlepšího z více než 180 tanečních škol z 22 zemí. Nejpočetnější výpravou budou letos školy
české, které mají výhodu domácího prostředí. Očekávají se početné výpravy také z Polska a Ruska.
Denně bude na akci až 2 000 soutěžících a na 1 000 diváků. Jejich
výkony bude hodnotit mezinárodní padesátičlenná porota složená
z tanečních mistrů a profesionálních tanečníků.
Soutěžní klání i doprovodný
program bude opět divácky velice
atraktivní, krásné kostýmy, skvělá
taneční vystoupení, budoucí mistři
světa i speciální hosté, to vše bude
k vidění po celý týden.
Divácky nejvíce přitažlivé bývají disciplíny Caribien Dance, la-

Krátkézprávy
Dvě zlaté pro Moniku
Stolní tenistka Monika Pařízková získala v Ostravě double
Celostátního turnaje, kterého
se účastnilo přes 700 stolních
tenistů. Zástupce Libereckého
kraje nejlépe reprezentovali
hráči SKST Liberec. Členka kadetské reprezentace ČR Monika Pařízková ovládla dvouhru
starších žákyň, když ve finále
přehrála 3:1 na sety Kateřinu
Pisárovou (KST Rakovník). Spolu s ní pak přidala dvé druhé
zlato i ze soutěže čtyřher.

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 28. listopadu od 15 hodin

ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

tinskoamerické techniky ve všech
kategoriích, ale také Street Dance
a Jazz Dance v kategoriích malých
i velkých týmů. Tento rok bude
možné sledovat dvě nové disciplíny
a to Jazz Funk a Acrobatic Show. Podrobné informace k soutěži jsou na
stránkách www.latinofestival.cz.
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