
Venkovní výstava před krajskou knihovnou představuje životní osudy devíti Liberečanů, kteří v době druhé světové války vstoupili 
do československé zahraniční armády a na různých frontách bojovali proti nacistickému Německu za návrat svobody. Prezentovány 
jsou na ní příběhy hrdinů od Tobruku, Dunkerquu, Kyjeva nebo Dukly. Výstava potrvá do 4. června.  Foto Tomáš Tesař
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Noční	seriál	NN	Night	
Run	a Avon	běh	se	stě-
huje	zpět	do	Vesce.
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Night Run Night Run ve Vescive VesciRadary ve Studánce

Noviny	pro	občany	Liberce

92	%	řidičů	z přibližně	
38 000	aut	překročilo	ma-
ximální	povolenou	rychlost	
50	km/h	v Hejnické	ulici. 
 Str. 3

Buňky	z nynějšího	autobu-
sového	nádraží	zmizí, 
v budoucnu	budou	auto-
busy	odjíždět	z vlakového	
nádraží.		 Str. 6
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Terminál Terminál se rýsujese rýsuje

Bojovali, abychom žili…
Obnova školek 
pokračuje
Město	pokračuje	v obnově	ma-
teřských	škol.	V dubnu	zahájilo	
rekonstrukci	MŠ	Sedmikráska.	
Zároveň	byla	dokončena	MŠ	
Motýlek	a brzy	se	otevře	nová	
MŠ	Pastelka.	Obnovy	se	dočká	
také	MŠ	Malínek	v Doubí.
 
Do sloního nebe
Smutná	zpráva	přišla	na	konci	
dubna	ze	zoo.	Kvůli	vážným	
zdravotním	problémům	spo-
jeným	s nadprůměrně	vyso-
kým	věkem	museli	zoologové	
a veterináři	přistoupit	k uspání	
slonice	Rání.	Bylo	jí	58	let	
a v liberecké	zoo	žila	od	roku	
1967.	Byla	tak	jejím	nejstarším	
obyvatelem	a zároveň	druhým	
nejstarším	slonem	v Čechách.

Gratulujeme ke stříbru
Bílí	Tygři	Liberec	s notně	osla-
benou	sestavou	hráli 
26. dubna	proti	Ocelářům	
z Třince	hodně	vyrovnaný	
duel,	domácí	ale	nakonec	
rozhodli	dvěma	góly	v přesilov-
kách.	Oceláři	tak	díky	výhře	3:0	
mohli	oslavovat	zisk	mistrov-
ského	titulu,	Liberečtí	svěřenci	
trenéra	Patrika	Augusty	skočili	
na	bezvadném	druhém	místě.

Krátkézprávy

Od roku 2022 kraj od města přebere botanickou a zoologickou zahradu, zatímco dvě organizace 
působící v sociálních službách získá od kraje do své péče město.
Redakce

Dokumenty o  vzájemném pře-
vodu schválila obě zastupitelstva 
a  11.  května je podepsali primátor 
Liberce a hejtman Libereckého kraje.

Kraj i  město se shodují, že bo-
tanická a  zoologická zahrada v  Li-
berci mají nadregionální charakter 
s přesahem do zahraničí a Domovy 
seniorů Františkov a  Vratislavice 
nad Nisou zase místní charakter 
a jsou v převážné většině využívány 
obyvateli Liberce.

Obě strany budou také nadále 
řešit financování příspěvkových or-
ganizací v oblasti kultury na území 
Liberce. Liberecký kraj se zavazu-
je přispívat na  investice a  opravy 
libereckému Divadlu F. X. Šaldy 
a  Naivnímu divadlu Liberec část-
kou 5 milionů korun po dobu deseti 
let, počínaje rokem 2022. Příspěvek 
na  činnost divadel bude ze strany 
kraje tvořit 2 miliony.

Podobný závazek přislíbilo i sta-
tutární město Liberec.

 Pokračování na str. 3

Zahrady budou krajské

Jaroslav Zámečník
primátor

„Zoo a botanická zahrada 
zůstanou na svém místě, se 
svými názvy, s kompletním 
rozsahem současných slu-
žeb i s velkorysými rozvo-
jovými plány.“
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Redakce

Provoz přepážkových praco-
višť (např. CzechPoint, občanské 
průkazy, cestovní pasy, registr ři-
dičů, registr vozidel, živnostenský 
úřad, poplatky a  pokladny) a  pří-
jem písemností na podatelně 
libereckého magistrátu bude od 
24.  května fungovat ve svých běž-
ných úředních hodinách:

Pondělí 8.00–17.00 hodin
Úterý 8.00–16.00 hodin
Středa 8.00–17.00 hodin
Čtvrtek 8.00–16.00 hodin
Pátek 8.00–12.00 hodin

Na jednotlivá pracoviště bude 
možné využít online rezervace 
prostřednictvím rezervačního sys-
tému (rezervace.liberec.cz).

Přepážková pracoviště budou 
nad rámec stanovených úředních 
hodin v  provozu také třetí sobotu 
v měsíci (nepřipadne-li na ni nebo 
předchozí den státní svátek) v čase 
od 8.00–12.00 hodin pro předem 
objednané klienty prostřednictvím 
rezervačního systému.

Provoz nepřepážkových pra-
covišť (např. stavební úřad, odbor 
dopravy či odbor životního prostře-
dí). Úřední hodiny pro veřejnost na 
kontaktních místech odborů:

Pondělí 8.00–17.00 hodin
Středa 8.00–17.00 hodin

Rozšířené úřední hodiny pro 
úřední jednání a  domluvené 
schůzky:

Úterý 8.00–16.00 hodin
Čtvrtek 8.00–16.00 hodin
Pátek 8.00–12.00 hodin

Každý poslední pátek v  měsíci 
je tzv. sanitární den, kdy jsou pro 
veřejnost uzavřeny všechny objekty 
magistrátu, kromě budovy historic-
ké radnice.

Od června magistrát opět za-
vádí sobotní provoz pro předem 
objednané klienty prostřednictvím 
rezervačního systému, a  to kaž-
dou třetí sobotu v měsíci v čase od 
8.00–12.00.

Modernizací prošel rezervační 
systém (rezervace.liberec.cz), kde si 
lidé mohou dopředu zvolit agendu 
a  pro ně vhodný termín, a  být tak 
rychleji odbaveni téměř bez čekání.

Další novinkou v  odbavení je 
i  QR kód, prostřednictvím kterého 
mohou klienti zjistit aktuální in-
formaci, kolik lidí je ve frontě před 
nimi i  předpokládaný čas odbave-
ní. Tento QR kód je součástí pořa-
dových lístků, které klienti obdrží 
u vstupu do budovy.

Změna přechodu na „normál-
ní“ režim si však vyžádá i dočasná 
omezení. Do 21. května magistrát 
může odbavit pouze klienty, kteří 
se objednají prostřednictvím re-
zervačního systému. Na termíny 
od 24.  května dále bude umož-
něno objednávání od 22.  května. 
Pokud tedy do 21.  května již ne-
bude v  agendě volný termín v  re-
zervačním systému, žádáme vás 
o strpení.

Vzhledem k vývoji pandemické situace se Magistrát 
města Liberec vrací od 24. května 2021 do standardního 
režimu, tedy k obvyklým úředním hodinám.

Od 24. května platí na magistrátu  
obvyklé úřední hodiny

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. Vzhledem k měnícím se opatřením proti pandemii 

volejte před návštěvou sekretariát. Telefon 485 243 165.
Aktuální termín je 27. května mezi 13. a 16. hodinou.

Slovo primátora

Vážení Liberečané,
osmého května jsme si připomněli 76. výročí od konce druhé svě-

tové války, nejděsivější události 20. století, která za sebou zanechala 
nejen přes 60 milionů mrtvých, ale i hluboké a bolestivé šrámy na duši 
mnoha národů. O tom, jak zásadně se tento vojenský konflikt negativně 
podepsal na životě našich předků, byly napsány tisíce knih, natočeny 
stovky filmů a probádány miliony poznatků. Přesto si každý rok kladu 
otázku, zda bychom na tyto události, které dramaticky změnily historii 
mnoha zemí, neměli upozorňovat častěji a více do hloubky. Myslím, že 
důvod kdysi skvěle popsal jednou větou někdejší britský premiér Win-
ston Churchill, když prohlásil: „Národ, který zapomene svou minulost, 
nemá žádnou budoucnost.“

Zkusme na tato jeho slova myslet častěji než pouze jednou za rok 
v den výročí osvobození. Využít k tomu můžete třeba venkovní pane-
lovou výstavu s  názvem Bojovali, abychom žili. Připravila ji Krajská 
vědecká knihovna ve spolupráci s Československou obcí legionářskou 
Jednota Liberec za podpory Libereckého kraje a města Liberec. Expozi-
ce před budovou knihovny představuje životní osudy devíti Liberečanů, 
kteří v době druhé světové války vstoupili do československé zahraniční 
armády a na různých frontách bojovali za návrat svobody a demokracie. 
Přesně to jsou příběhy, na které musíme stále upozorňovat.

Připomínat více a hlasitěji bychom měli ale i jiné historické události 
a výročí. Například Den matek. Svátek, u jehož zrodu stála bojovnice 
za práva žen a matek Anna Marie Reeves Jarvisová a který kdysi vznikl 
rovněž v souvislosti s válkou. U nás se poprvé slavil za první republiky 
a jeho velikou podporovatelkou byla Alice Masaryková, dcera prvního 
československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tradičně se 
v naší zemi slaví vždy druhou květnovou neděli, která letos připadla na 
9. května. Proto mi dovolte alespoň takto dodatečně popřát vám všem, 
milé ženy a maminky, vše nejlepší.

Jaroslav Zámečník,
 primátor města Liberec
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 Dokončení ze str. 1

Na investice a opravy zoologické 
a botanické zahrady bude přispívat 
každoročně 25 milionů korun. Kro-
mě toho podpoří také pravidelným 
příspěvkem činnost šesti měst-
ských poboček Krajské vědecké 
knihovny v Liberci, konkrétně část-
kou 3,7 milionu korun.

„Pro mě, a  předpokládám i  pro 
Liberečany, je důležité, že zoologic-
ká a  botanická zahrada zůstanou 
na  svém místě, se svými původní-
mi názvy, s kompletním rozsahem 
současných služeb i  s  velkorysými 
rozvojovými plány. Kdo bude jejich 
zřizovatelem, není pro veřejnost 
podstatné. Město se nadále bude 
k  oběma velmi silně hlásit tím, že 
po dobu 10 let zajistí částečný pří-
spěvek na jejich rozvoj a bude spo-
lurozhodovat, na  jaké konkrétní 
investice tyto městské peníze pů-

jdou. To bude náš příspěvek na je-
jich městskou funkci, na služby za-
jišťované pro  Liberečany. A  pokud 
by někdy v  budoucnu kraj změnil 
své rozhodnutí obě zahrady pro-
vozovat, přejdou bezúplatně zpět 
na město. Totéž se týká domovů pro 
seniory, které by připadly opět kra-
ji,“ sdělil primátor Liberce Jaroslav 
Zámečník.

Kraj řeší se statutárním městem 
Liberec podporu příspěvkových 
organizací již od  svého vzniku 
před dvěma desítkami let. Jedním 
z  úspěšných příkladů spolupráce 
na  tomto poli je vzájemná výmě-
na Domu dětí a  mládeže Větrník 
a  Dětského centra Sluníčko v  roce 
2016.

Zoologické zahrady převzal 
v  České republice zatím například 
Jihočeský či  Královéhradecký kraj. 
Liberecký kraj se k  tomuto trendu 
připojil.

Šokující výsledky přineslo týdenní měření dodržování 
předepsané rychlosti v Krásné Studánce U Medvěda, 
které si první týden v květnu zadalo město Liberec. Zjiš-
těná data ukazují, že 92 % řidičů z přibližně 38 000 aut 
překročilo maximální povolenou rychlost 50 km/h.

Studánka dostane radary, 
téměř nikdo nedodržuje rychlost

>> Zahrady budou…

Plánované uzavírky v Liberci
Strakonická 04–05/2021
Úplná uzavírka. Oprava silnice, chodníků 
a veřejného osvětlení – dokončení.

Oblačná 04–06/2021
Částečná uzavírka. Oprava opěrné zdi 
a vybudování parkovací plochy.

Sokolská 04–09/2021
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu, 
kanalizace, plynovodu, oprava povrchu 
komunikace, chodníků, ploch a veřejného 
osvětlení.

Most v Hanychovské 04–10/2021
Částečná uzavírka Hanychovské a úplná 
uzavírka Křižíkovy a Kralické. Oprava 
mostu přes Janovodolský potok, DPMLJ.
Slovanské údolí + Javorová
04–11/2021
Úplná uzavírka komunikace. Oprava 
vodovodu, kanalizace, NTL plynovodu 
a následně oprava povrchu komunikace 
a veřejného osvětlení.

Plužní do 08/2021
Úplná uzavírka komunikace. Rekonstruk‑
ce vodovodu a kanalizace, rekonstrukce 
a úprava STL plynovodu, oprava povrchu 
a přilehlých zpevněných ploch.

Ondříčkova 05–10/2021
Oprava opěrné zdi a přeložka kabelů ČEZ, 
Cetin a veřejného osvětlení. V roce 2022 
rekonstrukce inženýrských sítí.

Jiskrova do 10/2021
Úplná uzavírka komunikace. Rekonstruk‑
ce kanalizace, vodovodu, plynovodu, 
kabelového vedení NN, oprava povrchu 
komunikace, chodníků a veř. osvětlení.

Slovenská do 10/2021
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu, 
kanalizace, oprava povrchu komunikace, 
chodníků a veřejného osvětlení.

Srbská do 09/2021
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu, kana‑
lizace, oprava povrchu komunikace.

Letná a Stračí 06–10/2021
Letná – částečná uzavírka, Stračí – úplná 
uzavírka. Úprava křižovatky, komunikace 
a chodníků, odvodnění, úprava dešťo‑
vých kanalizačních přípojek, veřejného 
osvětlení a napájení a kabeláže světelné‑
ho signalizačního zařízení.

Blažkova 06–08/2021
Částečná uzavírka proběhne s mini‑
málním dopravním omezením. Úprava 
přechodu a signalizace.

Na Pláni, Lipová 06–08/2021
Částečná uzavírka proběhne s mini‑

málním dopravním omezením. Úprava 
přechodu a signalizace.

Pastýřská 2021
Částečná uzavírka Ruské a Tržního 
náměstí. Oprava parkoviště, komunikace, 
chodníků a veřejného osvětlení.

Most v Doubí nad kruhovým 
objezdem v Hodkovické
04–11/2021
Demolice a výstavba nového mostu. 
Doprava bude svedena do druhého jízdní‑
ho pásu v režimu 2+1, celý most se bude 
bourat a stavět nový. Předpokládané 
dokončení do konce října, provoz pod 
mostem bude řízen kyvadlově semafory 
a dva víkendy v průběhu výstavby bude 
úplně uzavřen kvůli demolici.

Most přes Košickou u Babylonu 
léto, do 08/2021
Oprava mostu potrvá 3–4 měsíce, provoz 
bude veden druhým jízdním pásem 
a doprava pod mostem omezena na co 
nejkratší dobu.

Průtah: Stráž nad Nisou–Liberec
03–07/2021
Opravovat se bude jízdní pás Děčín– 
Liberec, doprava svedena do druhého 
jízdního pásu, dopravní omezení jako 
v loňském roce. Úplná uzavírka s převe‑
dením provozu na druhý jízdní pás.

Liberec–Stráž nad Nisou 
03–08/2021 
Uzavřen bude rychlý pruh v obou 
směrech na etapy od tunelu až po 
Casino ve Stráži. Oprava kanalizace 
bezvýkopovou metodou. Oddělení těchto 
oprav od ostatních stavebních prací při 
rekonstrukci vozovky umožní zkrácení 
doby uzavírek čtyřpruhové komunikace 
procházející intravilánem města. Zvolení 
tohoto technologického postupu zkrátí 
dobu uzavírky z 10 měsíců (provádění 
výkopem) na 2 měsíce.

Krásná Studánka – kruhový obj.
08–11/2021
Stavba veřejného osvětlení na kruhovém 
objezdu, bude uzavřena krajnice a zúžen 
jízdní pruh, v některých etapách bude 
provoz řízen kyvadlově semafory.

Nová Ruda 08–10/2021
Ulice Jablonecká a Tanvaldská v úseku 
od ulice Hedvábná po ulici Pivovarská 
a od ulice Klášterní po ulici Na Bídě. Bude 
probíhat výměna krytu vozovky po polo‑
vinách, provoz řízen semafory.

Redakce

Přes dva tisíce motoristů během 
měření dokonce překročilo rych-
lost o  více než 30 km/h. Ve dvou 
případech místem projeli dokonce 
rychlostí mezi 140 až 150 km/h. 
„Přitom jde o zastavěnou městskou 
část, kde může snadno dojít k ohro-
žení zdraví a životů chodců i cyklis-
tů. Proto jsme se rozhodli situaci 
co nejdříve řešit tím, že na kritická 
místa necháme umístit stacionární 
rychlostní radary,“ říká primátor 
Liberce Jaroslav Zámečník.

Na časté porušování povolené 
rychlosti město upozornili občané. 
Jeden z nich, Martin Mastný, navíc 
požádal město a  zastupitele o  po-
moc s tím, že situaci v této lokalitě 
považuje za kritickou.

„Chci mu poděkovat, protože 
díky jeho podnětu jsme zjistili, jak 
velké dopravní riziko v  této části 
města občany ohrožuje a obtěžuje. 
Sám jsem se na místě přesvědčil, že 
dopravní situaci tam musíme řešit 
jako prioritu. Konkrétně v Hejnické 
ulici, kde řidiči porušují rychlost 
nejčastěji, je třeba začít s měřením 
rychlosti co nejdříve. Věřím, že 
umístěním radarů se situace po-
stupně zlepší,“ dodává primátor.

Zvýšený provoz se do Krásné 
Studánky po roce před několika 
týdny vrátil v souvislosti s pokračo-
váním rekonstrukce průtahu I/13 
v  oblasti Stráže nad Nisou. Řidiči 
nemohou odbočit na průtahu na 
Liberec a  část jich jezdí do města 
právě po Hejnické ulici v  Krásné 
Studánce.
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My všichni školou povinní

Šárka Malinová, vedoucí 
vychovatelka ŠD ZŠ Aloisina výšina

Před Velikonocemi nám to-
tiž před školou vyrostlo několik 
zvláštních stromů, tzv. vajíčkov-
níků velikonočních. Děti s  rodiči 
jim společně mohli dodat plody – 
vlastnoručně vyrobené a  nazdo-
bené kraslice. A  plodů přibývalo. 
Na těchto podivuhodných stro-
mech se objevila velikonoční vej-
ce malovaná různými technikami, 
papírová, vejce z  přírodních ma-
teriálů, korálková a  jiná. Stromy 
„vajíčkovníky“ nám prostor před 
školou krásně rozzářily.

Po částečném návratu do školy 
jsme mohli oslavit čas čarodějnic. 
Konečně už naživo a společně. Pro 
děti z  prvního stupně přichystaly 
paní družinářky čarodějnickou 
stezku.

Děti plnily různé úkoly, vaři-
ly čarodějnický lektvar, chodily 
bludištěm, cvičily se v  kouzlech 
nebo létaly na koštěti. Po sesbírá-

ní tajuplných symbolů a vyluštění 
záhadné tajenky získaly sladkou 
odměnu.

Všichni jsme byli spokojení, že 
po dlouhé době můžeme radosti 
prožívat spolu a naživo.

Učitelky Mateřské školy Korálek

Společně jsme vnímaly, že zasí-
lání úkolů formou e-mailů je pro 
nás nedostačující a  že bychom 
všechny uvítaly intenzivnější kon-
takt s dětmi.

Když naše kolegyně přišla s ná-
vrhem online výuky, byly jsme sice 
mírně v rozpacích a nedokázaly si 
představit, jak tuto výuku uchopit, 
obávaly jsme se, že děti online vý-
uka nezaujme a také toho, jak tuto 
nabídku přijmou rodiče.

Po prvotním oslovení rodičů 
se ukázalo, že naše obavy z reak-

ce na online výuku byly bezpřed-
mětné. Rodiče možnost připoje-
ní přijali velice pozitivně, a  tak 
jsme se rozhodly, že každá třída 
připraví pro své děti dle Tříd-
ního vzdělávacího plánu (TVP) 
úkoly pro offline vzdělávání 
a rozpis online lekcí.

Děti byly nadšené, že alespoň 
přes počítač vidí své paní učitelky 
a své kamarády a učení jim šlo od 
začátku velice dobře.

Do vysílání jsme se snažily za-
řadit povídání o tématech dle TVP, 
učení básniček, krátké rozcvičky, 
dechová cvičení i zpívání a také in-

dividuální konzultace s předškolá-
ky, při nichž jsme procvičovali, co 
je potřeba znát a umět k zápisu.

Když pak zimu vystřídalo jaro, 
cítily jsme potřebu přesunout výu-
ku od počítačů ven.

A  tak vznikly akce Poznej Libe-
rec, kdy na významných místech 
v  Liberci byly rozmístěny cedule 
s  informací o  daném místě a  jed-
noduchým úkolem.

Děti se tak lépe seznámily se 
svým okolím, ale hlavně se dostaly 
ven. Tam je čekaly i fyzické aktivity, 
které jsou v této době velice důle-
žité.

Čím jsme se bavili v dubnu

Online školička – učili jsme se i na dálku

I když ve škole ještě i v dubnu 2021 stále probíhala distanční výuka a nemohli jsme se potká-
vat osobně, nevzalo nám to chuť dělat v ZŠ Aloisina výšina zajímavé věci společně.

Když se 1. března kvůli šíření koronaviru opět zavřely brány naší mateřské školy, stál celý náš 
pedagogický tým před otázkou, co teď?

Krátkézprávy

DDM Větrník se
otevřel, nabízí tábory
S otevřením	1.	stupně	ZŠ	se	
otevřel	veřejnosti	i DDM	Větr-
ník	Liberec.	Ve	V-klubu	nabízí-
me	žákům	ZŠ	možnost	doučo-
vání	formou	individuálních	
konzultací,	zejména	v před-
mětech	Čj,	M	a cizích	jazycích,	
popř.	i v jiných	předmětech	dle	
dohody.	V případě	zájmu	pište	
na	vklub@ddmliberec.cz.
Ve	V-klubu	můžete	využít	také	
služeb	sociálního	pedagoga,	
který	pomáhá	dětem	např.	
zdárně	zvládnout	opětovný	
nástup	do	školy,	najít	si	své	
místo	mezi	vrstevníky	nebo	
si	poradit	s	jinými	problémy,	
se	kterými	se	děti	v současné	
době	potýkají.
V květnu	proběhne	tradiční	ro-
dinná	akce	Malá	a velká	ťapka,	
kterou	jsme	tentokrát	pojali	
v trochu	jiném	stylu.	Na	delší	
trati,	než	je	obvyklé,	budou	pro	
účastníky	připraveny	různo-
rodé	úkoly	a aktivity,	luštění	
šifer,	hledání	indicií	a nakonec	
sladká	odměna	a diplom.	Ťap-
ka	se	tak	opět	po	dlouhé	době	
podívá	do	jiných	koutů	a krás	
Jizerských	hor.	Trasa	bude	vy-
značena	v mapce	a budete	si	ji	
moct	projít	během	posledních	
dvou	květnových	víkendů.
Pokud	přemýšlíte	o tom,	jak	
zabavit	děti	během	letních	
prázdnin,	máme	pro	vás	ještě	
několik	volných	míst	na	tábo-
rech,	například	na	pobytovém	
táboru	Taneční	týden	pro	8–13	
leté	holky	i kluky	se	zájmem	
o jazz	dance,	moderní	tanec,	
hip	hop	a další	druhy	tance.
Příměstských	táborů	je	několik	
(angličtina,	dramatika	a impro-
vizace,	mažoretky	a roztleská-
vačky,	keramika	a další)	a jejich	
seznam	najdete	na	www.
ddmliberec.cz/tabory.
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Alice Chocholoušková

Organizace Člověk v tísni, o. p. s., 
zajišťuje doučování školních dětí 
v  Liberci a  také vzdělávání před-
školních dětí v předškolním klubu 
Sezam. Doučování má v  liberecké 
pobočce poměrně dlouhou tradici 
(od r. 2009) a je určeno především 
dětem ze sociálně znevýhodněné-
ho či kulturně odlišného prostředí, 
které mají ve škole problémy se 
zvládáním látky a doma se jim ne-
dostává potřebné podpory.

Předškolní centrum Člověka 
v  tísni v  Liberci (působící od r. 
2012) pracuje s předškolními dět-
mi a jejich rodiči a připravuje děti 
na bezproblémový přechod do 
běžné mateřské školy, případně na 
základní školu.

Při doučování pracovníkům 
organizace vydatně pomáha-
jí dobrovolníci. Ve svém volném 
čase docházejí za dětmi do rodin, 
případně se s nimi scházejí v pro-
storách Člověka v  tísni, a  pomá-
hají jim s  přípravou do školy. Ani 

v době pandemie a protiepidemic-
kých opatření nebylo doučování 
přerušeno. Tam, kde to bylo po-
třeba, zajistil Člověk v tísni doučo-
vaným dětem potřebné vybavení 
a  pokračovalo se v  režimu online. 
Za hezkého počasí potom zábav-
nou formou, např. při procházce 
městem.

Online volily také pracovnice 
předškolního centra. Natáčejí vý-
uková videa, vytvářejí materiály, 
na nichž spolu s  dětmi při online 
setkáních pracují, a snaží se dětem 
věnovat tak, jako by byly přítomné 
v předškolním centru.

Děti z  předškolního centra se 
nemohou dočkat, až se budou 
moci podívat za dětmi z  běžných 
mateřských školek, kam docházejí 
na tzv. adaptační pobyty, těší se na 
návštěvu zoo nebo Ekoparku ane-
bo až si budou moci zacvičit jógu 
s lektorkou, která se teď za nimi do 
centra nedostane.

Činnost v rámci projektu Férové 
školy v Liberci II, CZ.02. 3. 61/0.0/0.
0/19_075/0016358.

Férové školy v Liberci

 

 

 

 

 

 

Informace a přihlášky na www.primestske-vzdelavani.online  
či na telefonním čísle +420 770 112 166 

 

PPŘŘÍÍMMĚĚSSTTSSKKÉÉ  TTÁÁBBOORRYY  
ANGLIČTINA • NĚMČINA 

 

   
 

Pražská 7/5, Liberec 1, tel. 603 520 002 
www.studyline-lbc.cz 

 

Zapojte děti znovu do kolektivu a připravte je na další školní rok.  
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Z města a radnice

Město Liberec a Liberecký kraj pokračují v úsilí vybudovat v prostoru vlakového nádraží termi-
nál veřejné dopravy.

Liberecký kraj, redakce

Na konkrétním postupu 
a  předpokládaném harmono-
gramu prací při výstavbě ter-
minálu veřejné dopravy a  par-
kovacího domu se dohodly 
Liberecký kraj a statutární měs-
to Liberec. Samosprávy nyní 
řeší zejména majetkoprávní vy-
pořádání a také hledají vhodný 
dotační titul na celý projekt.

Zhruba na místě současné-
ho parkoviště vyroste parkovací 
dům. Již nyní mohou kraj, měs-
to a  Správa železnic připravo-
vat architektonickou soutěž na 
projektovou přípravu.

Náklady na soutěž a  zpra-
cování projektové dokumen-
tace bude hradit Liberecký 
kraj. Ideový návrh podoby par-
kovacího domu a  navazující 
výstavby připraví Kancelář ar-
chitektury statutárního města 
Liberec, která se bude podílet 
na výběrovém řízení na projek-
tanta. Vybudování terminálu 
bude úkolem Libereckého kraje 
s podmínkou získání vhodných 
dotačních prostředků. Kdo po-

staví parkovací dům, ještě závisí 
na dohodě kraje s městem. I zde 
bude potřeba zajistit vhodné 
dotační zdroje. V případě, že by 
parkovací dům měl vybudovat 
kraj, musí navíc s městem vyře-
šit majetkoprávní vztahy.

„Původní projekt nevyhovo-
val z  dopravního hlediska. Po 
intenzivních jednáních s  měs-
tem již máme konkrétní časovou 
představu o stavebních pracích. 
Veřejnost si všimne prvních 
změn již letos,“ uvedl hejtman 
Martin Půta.

„Krajský terminál podle ná-
vrhu Kanceláře architektury 
města (KAM) Liberec zahrnuje 
zřízení zastávek autobusů přímo 
v  místě vlakového nádraží tak, 
aby se veškerý čilý ruch, spojený 
s  cestováním, koncentroval na 
jednom místě. Cestujícím v bu-
doucnu poskytne větší komfort 
při cestování vlakem i  autobu-
sem. Liberec díky tomu získá 
kultivované prostředí a důstojný 
vstup do stotisícového města. 
V  tuto chvíli jsme na začátku 
celého procesu,“ říká k  záměru 
primátor Jaroslav Zámečník.

Terminál veřejné dopravy se rýsuje
Papírové náměstí je 
uklizeno
Nyní	město	zhotoví	provizorní	
parkovací	plochu	pro	40	aut	
a jedná	s majiteli	pozemků	
a nemovitostí	v sousedství.
„Technické	služby	začaly	s po-
stupnou	rekultivací	pozemků,	
které	město	Liberec	získalo	do	
svého	vlastnictví.	Místo	vyčistí,	
odstraní	nálety,	upraví	zeleň.	
Nejpozději	do	léta	tady	vytvoří	
přibližně	40	nových	dočasných	
parkovacích	míst.	Do	budouc-
na	počítáme	s výstavbou	bytů	
a celkovou	proměnou	místa,“	
říká	primátor	města	Liberce	
Jaroslav	Zámečník.

Dopis majitelům
nemovitostí na
Papírovém náměstí
Primátor	města	Jaroslav	
Zámečník	poslal	osobní	dopis	
majitelům	nemovitostí	a po-
zemků	na	Papírovém	náměstí.	
Vlastníky	v něm	informuje	
o tom,	jaký	další	postup	v ob-
nově	této	části	města	Liberec	
do	budoucna	chystá.	„V dopi-
se	vlastníky	mimo	jiné	žádám	
o spolupráci	a vyzývám	je,	aby	
se	v případě	zájmu	na	měs-
to	kdykoliv	obrátili	se	svými	
návrhy	a představami,	jak	by	
celá	lokalita	tzv.	Papírového	
náměstí	podle	nich	měla	vypa-
dat.	Rádi	bychom	znali	názor	
našich	sousedů	ještě	dříve,	
než	se	tam	začne	projektovat	
a utvářet	komplexní	návrh	
toho,	jak	bude	toto	cenné	úze-
mí	v dolní	části	města	jednou	
vypadat,“	říká	primátor	města	
Jaroslav	Zámečník.

Krátkézprávy

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM
Etapa I: 2021–2025

✔ výstavba	parkovacího	domu

✔ rekonstrukce	Uranu

✔ zrušení	stávajících	buněk

✔ budování	zázemí	autobusového	nádraží

v Uranu

Etapa II: 2025–2030
✔ sloučení	autobusového	a vlakového

nádraží

✔ vybudování	obslužné	komunikace

a kvalitního	veřejného	osvětlení	před	hlav-

ní	budovou	železničního	nádraží	a za	ní

✔ rekonstrukce	tunelu	a následná	rekultivace

území	po	autobusovém	nádraží

✔ vznik	centrálního	parku	nad	tunelem

✔ vybudování	veřejných	prostor	v okolí

terminálu

Etapa III: 2030–2032
✔ rozšíření	odbavovací	haly,	budovy

administrativy	či	prostorů	pro	parkování

✔ dostavba	městských	bloků	v oblasti

parkovacího	domu

✔ výstavba	hřiště	u parku	nad	tunelem
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Kancelář architektury města (KAM) předložila radě města a zastupitelům informaci o architektonicko-dispozičním řešení 
v rámci projekčních prací na rekonstrukci městského plaveckého bazénu.

O kateřinské koupaliště na pomezí městských částí Kateřinek a Radčic již od roku 2008 peču-
je na základě smlouvy o výpůjčce spolek ČSOP Kateřinky.

Redakce

„Bohužel ani vyhlášení stavby 
kulturní památkou by při sou-
časných nárocích legislativy na 
bezbariérovost, požární ochranu, 
hygienické a  prostorové nároky 
na počty návštěvníků nevedlo 
k  pietnímu zachování dispozic. 
Nutné komplexní přepláštění 
objektu, navázané na komplet-
ní výměnu technologií, posouvá 
projekt do jediné možné cesty 
formou generální rekonstrukce 
v  jednom okamžiku,“ říká Marie 
Procházková z  Kanceláře archi-
tektury města.

Cílem týmu spolupracujícího 
na projektu bylo zachování ma-
ximální možné míry architekto-
nické kvality, spočívající ve spo-
jení původní myšlenky atmosféry 
lázní s  čistě sportovním účelem 
a  použití typické červené mozai-
ky i  bílých keramických obkladů, 

které sochařsky dotvářejí vložené 
půlválce. „Očištění od pozdějších 
nevhodných zásahů a  důraz na 
logiku nového provozu, který re-
spektuje statiku, všechny prostu-
py a schodiště,“ doplňuje vedoucí 
KAM Jiří Janďourek.

„Pracovali jsme se zadaným 
funkčním schématem, kde byla po-
žadavkem bezbariérově přístupná 

centrální šatna pro veřejnost, která 
umí lépe provozně vykrývat špičky 
návštěvníků, a schématem samo-
statných šaten pro sportovní oddí-
ly, dělených podle pohlaví. Dalším 
požadavkem bylo vytvoření společ-
ného wellness světa, umožňujícího 
větší nabídku saun. Další ověřené 
a  oblíbené služby bazénu, které 
prostor umožňuje, jsou rovněž za-

pracovány,“ popisuje dále Marie 
Procházková.

Na projektu, který je v  součas-
nosti nejvýznamnější investicí 
města, spolupracuje rozsáhlý tým. 
Atelier A 11 z Hradce Králové, který 
bazén projektuje, spolupracuje na 
interiérech s libereckým ateliérem 
Union arch. původního tvůrce ba-
zénu Pavla Švancera.

Martin Dušek

„Zasloužili jsme se nejen o  re-
konstrukci objektů této vodní 
plochy, která slouží jako přírodní 
koupaliště, ale staráme se i  o  její 
údržbu. Nádrž je vyžívána celoroč-
ně otužilci z celého okolí, ale záro-
veň slouží i  jako biotop pro vodní 
živočichy,“ říká předseda místní 
základní organizace Českého sva-
zu ochránců přírody Ing. arch. La-
dislav David.

O  svěřený majetek města se 
místní členové spolku starají ne-
jen pravidelným sekáním trávy, 
odstraňováním náletů a  úklidem 
odpadků, ale i  péčí o  mobiliář 
koupaliště. V  letošním roce byla 
vybudována perková cestička pro 
přístup k  vodní ploše, která je 
hojně využívána po celý rok jako 
ochlazovací lázeň. Do zahájení let-
ní sezony vznikne na hraně vodní 
plochy nové koupací molo, které 

později doplní další přístup do 
vody. V  plánu je i  zpevnění bře-
hu pro přístup z pravého břehu 
nádrže a  výhledově i  odstranění 
erozní rýhy v sousední louce, která 
vznikla nelegálním pojížděním te-
rénních vozidel. Vznikne zde zídka 
z lomového kamene, která zabrání 
opakované devastaci travního po-
rostu a pokračování eroze.

Velkým problémem byl vývrat 

stromu, který v loňském roce padl 
do nepřístupného terénu u  paty 
hráze a částečně ucpal trubní od-
tok z  nádrže. Nanesené nečistoty 
vzduly vodu v  potrubí a  ta začala 
prosakovat a  vymílat těleso hráze 
„zevnitř“. Nepřístupný terén a vel-
ký vývrat už byl nad síly členů spol-
ku, takže musela zasáhnout těžká 
stavební technika. Za pomoci bag-
ru se podařilo odvalit kmen, uvol-
nit koryto potoka a obnovit odtok 
vody z nádrže.

Členové ČSOP Kateřinky ve spo-
lupráci s Agenturou ochrany příro-
dy a krajiny ČR a Lesy ČR letos vy-
sadili do vodní nádrže i do potoka 
pod ní bezmála tisíc kusů malých, 
zhruba centimetrových potoč-
ních pstruhů, kteří postupně po-
vyrostou a  splavou po proudu do 
Černé Nisy, kde podpoří obnovu 
populace tohoto druhu, který zde 
v minulosti vlivem kyselých dešťů 
a následně i vody vyhynul.

Podoba bazénu po jeho rekonstrukci

Oprava kateřinského koupaliště
Oprava bazénu začne 
v příštím roce
Projekční	práce	na	rekon-
strukci	městského	plaveckého	
bazénu	jsou	nyní	ve	fázi	zpra-
cování	dokumentace	pro	pro-
vedení	stavby	(DPS).	Termín	
odevzdání	DPS	je	plánován	na	
červenec 2021.	Předpoklad	
zahájení	zadávacího	řízení	
nadlimitní	veřejné	zakázky	na	
stavební	práce	je	v září 2021.	
Oprava	bazénu	v letech	2022	
–2024	bude	v tomto	období	
největší	investiční	akcí	měs-
ta,	na	kterou	padne	cca	700	
milionů	korun.
Právní	služby	(výběr	zhotovite-
le	rekonstrukce	a poradenství)	
bude	městu	poskytovat	spo-
lečnost	act	Řanda	Havel	Legal	
advokátní	kancelář,	s.r.o.,	
z Prahy,	a	to	za	cenu	v celkové	
maximální	výši	494 890	Kč	
s DPH.

Krátkézprávy
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Redakce

Provozovatelé restau-
rací budou mít i  letos 
zdarma (před)zahrádky. 
Město tak, stejně jako 
vloni, reaguje na jejich 
zhoršenou ekonomic-
kou situaci kvůli pan-
demii a  chce je touto 
formou podpořit v jejich 

podnikání.
„Město tím sice při-

jde zhruba o milion ko-
run, nicméně podpora 
živnostníkům a  podni-
katelům, kteří se nyní 
znovu snaží nastartovat 
své podnikání, je pro 
nás důležitější,“ říká 
primátor Liberce Jaro-
slav Zámečník.

Letní zahrádky mají i letos
provozovatelé od města zdarma

Krátkézprávy

Tomáš Tesař

V  Barvířské se počítá s  výsad-
bou 15 nových stromů, konktrétně 
dubu letního, které podél tamní 
cyklostezky nahradí před časem 
pokácené vzrostlé topoly. Radnice 
je před časem musela bohužel ne-
chat odstranit kvůli jejich špatné-
mu stavu.

„Pod korunami se nachází spor-
tovní hřiště a  prochází tudy cy-
klostezka. Stromy jevily známky 
prosychání větví a často docházelo 
k  jejich padání jak na cyklotrasu, 
tak na školní hřiště. Městu se po-
dařilo získat dotaci na náhradní 
výsadbu z  Operačního programu 
Životní prostředí ve výši 622 tisíc 
korun. Celkové náklady přitom činí 
přes milion korun,“ říká náměstky-
ně primátora pro strategický rozvoj 
a dotace Radka Loučková Kotasová.

V lesoparku Fibichova pak město 
plánuje revitalizaci zeleně a  obno-
vu vodních prvků na území cenné 
přírodní parkové plochy. Kromě 
toho tam vznikne i šest nových tůní, 
které budou sloužit jako biotop pro 
obojživelníky a další na vodu váza-
né živočichy.

„Získáme díky tomu další plno-
hodnotnou funkční plochu sídel-
ní zeleně a zároveň tím dojde ke 
zvýšení propojenosti městských 
parků. Navíc tam bude umož-
něn průchod upravenou zelení 

z  jedné části města do druhé. Na 
projekt jsme získali dotaci rovněž 
z  Operačního programu Životní 
prostředí, a  to ve výši téměř 1,8 

milionu, přičemž celkové náklady 
jsou zhruba 3,1 milionu,“ dodá-
vá náměstkyně primátora Radka 
Loučková Kotasová.

Liberec získal z dotací další peníze. Použije je na revitalizaci lesoparku Fibichova a obnovu zeleně 
v areálu školy v Barvířské ulici. Město do obou projektů investuje téměř pět milionů korun. Bez-
mála polovinu může zaplatit právě díky úspěšně podaným žádostem o finanční podporu.

Město získalo díky dotaci další miliony
Oprava veřejného 
osvětlení v Klicperově 
ulici a okolí
Do	listopadu	dojde	k opravě	
veřejného	osvětlení	v lokalitě	
Klicperovy	ulice.	Město	zaplatí	
740 846	Kč.
„Jedná	se	o další	lokalitu	
dokládající	koordinaci	staveb-
ních	zásahů	se	společností	
ČEZ.	Ta	má	v této	ulici	vlastní	
záměr,	kdy	zde	bude	pokládat	
nové	kabelové	vedení.	V rámci	
stejného	výkopu	se	jako	měs-
to	přidružíme	a na	stávajících	
světelných	bodech	vyměníme	
kabelové	rozvody	našeho	
veřejného	osvětlení,“	uvádí	
náměstek	primátora	pro	tech-
nickou	správu	Jiří	Šolc.
Dojde	k výměně	starých	so-
díkových	svítidel	za	moderní	
LED	svítidla.	Tím	se	sjednotí	
technologie	veřejného	osvět-
lení	s náměstím	Pod	Branou,	
kde	město	pořídilo	nová	LED	
svítidla.
Další	obdobnou	akcí	je	výmě-
na	kabelových	rozvodů	na	
veřejném	osvětlení	v ulici	Ke	
Kapličce.	Kabely	k pouličním	
lampám	budou	vyměněny	(za	
646	tisíc	Kč)	v rámci	jiné	akce	
ČEZu.	Zemní	práce	v ulici	Ke	
Kapličce	potrvají	do	srpna.

Do autobusů opět 
i předními dveřmi
Dopravní	podnik	měst	Liber-
ce	a Jablonce	nad	Nisou	od	
pondělí	10. května	rozvolňuje.	
Mimo	jiné	obnovil	nástup	
předními	dveřmi	u autobusů	
a opět	umožnil	prodej	jízde-
nek	u řidičů.	Po	20.	hodině	
mohou	cestující	používat	
všechny	dveře	vozu	pro	
nástup	i výstup.	Řidiči	mají	
povinnost	mít	nasazený	respi-
rátor	pouze	při	prodeji	jízden-
ky,	při	manipulaci	s plošinou	
pro	vozíčkáře	a při	vstupu	do	
prostoru	pro	cestující	 
(a v	dalších	podobných	situa- 
cích).

Současná podoba části školního areálu ZŠ a MŠ Barvířská a souběžné cyklostez-
ky. Na spodním obrázku je vizualizace cílového stavu.



10 Zpravodaj^Liberec Květen 2021

V prosincovém čísle Zpravodaje jsme informovali o věrnostním programu Teplárny Liberec, 
který umožňuje zákazníkům uzavřít smlouvu na další pětileté období s bonusem zvýhodněné 
ceny tepla a teplé vody oproti smlouvám na dobu neurčitou.

Od června do října bude částečně uzavřena Letná kolem pavlovického Lidlu. Dojde k opravě 
silnice, chodníků a přibudou semafory.

Eva Štefkovičová,
Teplárna Liberec, a. s.

Věrnostní program již využilo 
94  % zákazníků teplárny. Využít jej 
mohou i  zákazníci noví, ať již malí 
odběratelé, průmyslové podniky, 
nebo investoři developerských pro-
jektů.

Jistota v  podobě dlouhodobých 
smluv na odběr tepla umožňuje 
Teplárně Liberec rozvíjet síť cent-
rálního zásobování teplem a  při-
pravit se na další fáze modernizace. 
Mezi hlavní trendy v  oblasti mo-
dernizace tepláren patří přestavba 
parovodního potrubí na horkovod-
ní, který má výrazně vyšší účinnost 

díky možnosti plynulé regulace 
teploty vody. V  Liberci proběhla 
první etapa výměny parovodního 
potrubí v rámci projektu GreenNet 
v období 2018–2020. Původní paro-
vody v  minulosti sloužily zejména 
pro dodávky páry do průmyslových 
objektů, které dnes již neexistují.

Dalším stupněm modernizace 
je využití kogeneračních jedno-
tek, které současně vyrábějí teplo 
a  elektrickou energii. Jde o  tech-
nologii vysoce účinnou a efektivní 
a  díky tomu i  ekologickou. Tep-
lárna Liberec aktuálně provozuje 
dvě kogenerační jednotky, jedna 
vytápí sídliště Františkov a  druhá 
je umístěna přímo v teplárně.

Přibližně 60 % energie dodává 
teplárně sesterská společnost Ter-
mizo zajišťující likvidaci komunál-
ního odpadu. Jedná se tedy opět 
o vysoce ekologický zdroj energie, 
který zároveň řeší problematiku 
odpadového hospodářství.

„Záleží nám na životním pro-
středí, chceme snižovat emise 
skleníkových plynů a  zároveň 
nabízet stabilní ceny a  dlouho-
dobou perspektivu. Díky našim 
zákazníkům se nám to daří i v Li-
berci,“ říká Jörg Lüdorf, předseda 
představenstva společnosti MVV 
Energie CZ, a.s., která vlastní spo-
lečnost Termizo a  je majoritním 
vlastníkem Teplárny Liberec.

Redakce

Křižovatka mezi prodejnou 
Lidl a  železářstvím Letná si vyžá-
dá opravu páteřní komunikace 
Letná včetně křižovatky v  délce 
308,5 metru, dále úpravu v  ulici 
Selská včetně části chodníku, tady 
jde o 81,2 metrů. Oprava a úprava 
chodníků bude provedena v úseku 
ulice Letná v celkové délce 426 me-
trů a v Selské ulici v délce 6 metrů.

„Přibydou semafory, obnovíme 
povrch chodníků a  rozšíříme je, 

upravíme povrch autobusových 
zastávek a systém odvodnění, nový 
povrch dostane silnice. Součástí 
stavby bude provedení ochrany 
a  přeložek inženýrských sítí,“ vy-
jmenovává náměstek primátora 
pro technickou správu Jiří Šolc.

Po dokončení stavby podá měs-
to Liberec žádost o  dotaci ve výši 
7 351 967 Kč. „Je to další z  řady 
projektů tzv. zvýšení bezpečnosti 
dopravy v  Liberci, pro nějž chce-
me čerpat prostředky z IPRÚ. Díky 
tomu bude celá dosud nepřehled-

ná, a někdy i divoká křižovatka pod 
Lidlem světelně řízená, a  dostane 
tak jasný dopravní režim,“ uzavírá 
náměstek Jiří Šolc.

Práce začnou v  červnu a  skon-
čí v  říjnu. Stračí bude uzavřena 
úplně, Letná bude průjezdná ky-
vadlově. V  té době by snad měla 
být hotova část oprav na průtahu 
ve Stráži nad Nisou, kdy nyní není 
možné sjet ve Svárově na Liberec 
směrem od Frýdlantu. Velká část 
dopravy tak směřuje přes Krásnou 
Studánku právě na Letnou.

Věrnostní program využilo 94 % odběratelů

Křižovatka u Lidlu se semafory, hotovo v říjnu
Opravy ve Slovanském 
údolí a Javorové ulici
V současné	době	probíhá	
rekonstrukce	inženýrských	sítí	
plynovodu,	kanalizace	a vodo-
vodu	v ulicích	Slovanské	údolí	
a Javorová	v Lidových	sadech.	
Po	skončení	prací	pak	město	
zajistí	finální	pokládku	povr-

chů	chodníků	a úpravu	všech	
dotčených	komunikací.	Na	
začátku	května	liberečtí	radní	
schválili	vypsání	veřejné	zakáz-
ky	na	tyto	práce.
Současný	asfaltový	povrch	
bude	částečně	zachován	
a částečně	nahrazen	kamen-
nou	dlažbou.	V křižovatkách	
ulic	Purkyňova	a Javorová,	
Purkyňova	a Slovanské	údolí	
a Purkyňova	a Horova	se	
vytvoří	zvýšené	křižovatkové	
plochy	z kamenné	kostky	se	
zvýšením	o 80	mm.	V křižovat-
kách	ulic	Javorová	a Stroupež-
nického	a Javorová	a Slovanské	
údolí	budou	křižovatky	prove-
dené	z kamenné	dlažby	bez	
zvýšení,	a to	z důvodu	jejich	
velkého	podélného	spádu.
Parkovací	pruhy	a zpevněné	
krajnice	pokryje	kamenná	
dlažba.	Povrchy	chodníků,	též	
z kamenné	mozaiky,	doplní	
hmatové	prvky.	Stávající	uliční	
vpusti	zhotovitel	opraví	a při-
bydou	4	nové;	zhotovitel	zajistí	
také	obnovu	veřejného	osvět-
lení,	která	spočívá	ve	výměně	
kabelového	vedení,	stožárů	
i svítidel.
Předpokládaná	celková	cena	
oprav	je	12,2	mil.	korun.

Krátkézprávy
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V současné době eviduje odbor ekologie a veřejného prostoru množství dotazů na výstavbu 
podzemních kontejnerů v Liberci. Jaký je aktuální stav projektu?
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Nyní se uzavírá výběrové řízení 
na dodání nádob na odpad, jehož 
součástí je i dodání a instalace tech-
nologické části podzemních kontej-
nerů, souběžně probíhá výběrové 
řízení na stavební část, tedy výstav-

bu podzemních kontejnerů v  ulici 
Zámečnická, na náměstí Českých 
bratří a na Sukově náměstí.

Pokud vše půjde dobře, dočkají 
se obyvatelé těchto historických 
částí města  na podzim roku 2021 
zprovoznění nových podzemních 
kontejnerů. Souběžně budou od-

straněna stávající řešení v podobě 
nadzemních plastových kontejne-
rů na separovaný a  v  Zámečnické 
ulici i  na komunální odpad. Na 
stavbu podzemních kontejnerů 
získalo město dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí 2014-
2020 s podílem dotace 85 %.

Poděkování do Osadní za úklid

Výstavba podzemních kontejnerů

Životníprostředí

Sběr kovových obalů

Odbor	ekologie	a veřejného	
prostoru	nechal	v uplynulých	
dnech	rozmístit	další	kontejne-
ry	na	sběr	kovových	obalů.
Ve	spolupráci	se	společností	
EKO-KOM	obdrželo	statutár-
ní	město	Liberec	další	várku	
kontejnerů	určených	pro	sběr	
plechovek,	konzerv,	kovových	
víček,	hliníkových	folií	a dalších	
kovových	obalů	z domácností.	
Aktuálně	bylo	v ulicích	města	
rozmístěno	na	50	kusů	šedých	
kontejnerů	zvonovitého	typu.	
Nyní	k této	skupině	přibude	
dalších	10	nádob.	Tentokrát	
se	však	bude	jednat	o klasické	
černé	kontejnery	se	šedým	
víkem	a označením	kovové	
odpady.	Vhoz	bude	tak	pro	
občany	uživatelsky	přívětivější.	
Nové	kontejnery	lze	nalézt	
v ulicích	Dobiášova,	Fučíkova,	
Gagarinova,	Horská,	Kropáčko-
va,	Na	Výběžku,	Rumjancevo-
va,	Sosnová,	U Potůčku,	Žitná.	
Umístění	všech	nádob	na	se-
parovaný	odpad	je	také	možné	
zjistit	na	mapovém	portálu	
Marushka	v sekci	odpadové	
hospodářství.

Krátkézprávy

Děkujeme partě sousedů z Osadní ulice, kteří se svorně postarali o úklid a zvelebení městského pozemku. Osadníci z Osadní to 
zvládli na jedničku. Uklidili, prořezali náletové křoví, vykopali nepořádek, zasadili květiny. Parádní práce.

Jiří Šolc, náměstek primátora

Podpora domovních čistíren odpadních vod
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Pokud jste majiteli (případně jste 
SVJ či družstvo) bytu, domu, chat-
ky či rekreačního objektu na území 
vymezeném povodím Harcovské-
ho potoka a  hranicí katastrů Starý 
a  Nový Harcov a  Kunratice u  Li-

berce, můžete si již nyní zažádat 
o  dotaci na výstavbu domovních 
čistíren odpadních vod, a  to až do 
1. dubna 2022.

Termín samotné realizace 
DČOV je stanoven do 1. září 2023. 
Žádosti je možné podávat v tištěné 
podobě se všemi přílohami na po-

datelnu magistrátu, avšak pouze 
před realizací projektu.

Všechny souhrnné informace 
naleznete na webu: www.liberec.
cz/cz/obcan/urad/odbory-magis-
tratu/odbor-ekologie-verejneho-
-prostoru/dokumenty/dotacni-
-program-podporu-dcov.html
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Údržba nádob na odpad

Už několik let útočí kůrovec nejen v lesích okolo Liberce, ale přímo ve městě. Proto byly opět 
rozmístěny na několik míst po Liberci feromonové lapače.

Nedílnou součástí odpadového hospodářství je pravidelná obnova a údržba nádob na odpad.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Oproti předchozímu roku byl 
však mimo lýkožrouta smrkového 
na porostech buku lesního v Lido-
vých sadech zaznamenán i výskyt 
lýkožrouta bukového (Taphrorych-
us bicolor).

Kvůli napadení vzrostlých buků 
tímto škůdcem muselo být něko-
lik napadených stromů pokáceno 
v  parku Petra Bezruče, a  to ještě 
dříve, než brouk vylétne. V  sou-
časné době totiž nastává období, 
kdy tento podkorní hmyz vylétá-
vá a  napadá další zdravé stromy 
v  okolí. Jakmile totiž dosáhnou 
teploty zhruba 15 °C, začne být 
tento brouček aktivní. Při teplo-
tách nad 20 °C začnou kůrovci 
vylétat a rojit se. Napadají pak su-
chem stresované stromy, které se 
nemohou napadení dostatečně 
bránit, protože nedokážou produ-
kovat dostatek obranných látek. 
A  právě v  této fázi rojení by měl 
lapač na základě vypouštěných fe-
romonů brouka nalákat.

Do lapačů, které byly umístě-
ny do parku v  Lidových sadech, 
byl instalován speciální feromon, 
který by měl přilákat právě lýko-
žrouta bukového. Tento feromon 
nám objednali a zaslali pracovníci 
Katedry ochrany lesa a entomolo-
gie z Fakulty lesnické a dřevařské 
ČZU, se kterými jsme navázali 
spolupráci. Každý týden budou 
pracovníci odboru EP lapače 
kontrolovat a  sbírat odchycené 

brouky, které budou následně 
předávány pracovníkům ČZU. 
Do ostatních lapačů po městě byl 
instalován feromon, který se běž-
ně používá na odchyt lýkožrouta 
smrkového. Lapače byly odboru 
EP zdarma zapůjčeny společností 
Městské lesy Liberec.

Dalším lákadlem pro podkorní 

hmyz budou tzv. lapáky, tedy dře-
věné kůly, které jsme v  trojnož-
kách umístili také do parku 
v  Lidových sadech a po dohodě 
s  ředitelem zoo i  do areálu zoo-
logické zahrady, kde jsou bukové 
porosty také napadeny.

Prosíme občany, aby s  lapači či 
lapáky nemanipulovali. Jsou opat-
řeny cedulkou, takže je lze bezpeč-
ně v terénu rozpoznat. Také vlast-
níky pozemků prosíme, aby své 
dřeviny pravidelně kontrolovali 
a případné napadené kusy odstra-
ňovali, čímž se předejde dalšímu 
šíření škůdce.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Zatímco u  běžných nádob na 
sběr domovního směsného komu-
nálního odpadu si jejich technický 
stav sledují zejména občané sami 
a v případě zjištění ulomených vík, 
chybějících koleček nebo prask-
lé nádoby kontaktují pracovníky 

odpadového hospodářství odbo-
ru ekologie a  veřejného prostoru, 
případně přímo svozovou společ-
nost FCC Liberec, u nádob na sběr 
využitelných složek komunálního 
odpadu kontroluje technický stav 
právě odbor ekologie a  veřejného 
prostoru. Pravidelně jsou vyměňo-
vány poškozené kontejnery na pa-

pír nebo plast. V rámci další údržby 
je třeba řešit i samotný vzhled ná-
dob, který nemusí být zcela vábný.

Proto na podporu zvýšení es-
tetiky samotných kontejnerových 
stanovišť bude v  následujících 
týdnech v  první etapě postupně 
probíhat ruční mytí všech kon-
tejnerů na sklo zvonovitého typu, 

které má město ve výpůjčce od 
obalové společnosti EKO-KOM. 
Tuto činnost bude zajišťovat spo-
lečnost Asacont. Následovat bude 
mytí i  ostatních kontejnerů na 
separovaný odpad, které vlastní 
společnost FCC Liberec, která se 
ve  druhé etapě k  čištění nádob 
přidá.

Políčeno na lýkožrouta
Nabídněte nepotřebné 
věci
Město	Liberec	navázalo	před	
rokem	spolupráci	s interne-
tovým	portálem	Nevyhazujto.
cz,	který	dává	nepotřebným	
věcem	další	šanci.
Hlavním	cílem	portálu	bylo	
vytvořit	jednoduchý	webový	
prostor,	kde	mohou	obyvatelé	
města	jednoduše	představit	
funkční	věc,	kterou	již	nepo-
třebují	a nabídnout	ji	někomu	
jinému,	kdo	by	o ni	ještě	mohl	
mít	zájem.	Předávky	probíhají	
zcela	zdarma.	K dispozici	je	
také	mobilní	aplikace.	Daný	
předmět	tak	neskončí	v od-
padu.	Za	uplynulý	rok	občané	
města	zveřejnili	přes	500	
inzerátů.	Proto,	pokud	jste	si	
pořídili	nový	nábytek	nebo	jiné	
vybavení	domácnosti,	a je	vám	
ho	líto	odvézt	starý	do	sběrné-
ho	dvora,	zkuste	jej	předat.

Krátkézprávy
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Křížovka:  Email. Chlapec vyčítá své plavovlasé dívce: „Proč jsi se tak dlouho neozvala? Alespoň email jsi mohla napsat."  Ta se vymlouvá: „Byla jsem nemocná a …
(dokončení v tajence křížovky)."
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Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás další křížovku o zajímavou knihu. Obdrží ji jeden z úspěšných luštitelů.
Správnou tajenku zašlete do 8. června na e-mail: zpravodaj@magistrat.liberec.cz pod heslem „Křížovka“. Uveďte kromě tajenky také jméno a telefon.
E-mail. Chlapec vyčítá své plavovlasé dívce: „Proč ses tak dlouho neozvala? Alespoň e-mail jsi mohla napsat.“ Ta se vymlouvá: „Byla jsem nemocná a…
(dokončení v tajence křížovky).“

Křížovka o knihu

Zpravodaj Liberec: nejlepší z velkých měst v kraji
Spolek Kvalikom vyhodnotil v polovině dubna Zpravodaj Liberec jako nejlepší časopis velkých měst v Libereckém kraji.
Pavel Chmelík

Kvalikom se zabývá způsobem 
komunikace veřejných institu-
cí a  vyhodnocuje nejlepší počiny 
mezi časopisy i mezi různými for-
mami online komunikace měst, 
obcí, krajů a ministerstev.

Pro Zpravodaj Liberec je to dru-
hé podobné ocenění v  posledních 
letech. V  roce 2018 byl Liberecký 
zpravodaj (Zpravodaj Liberec) po-
dle hodnocení organizace Oživení 
druhé nejlepší radniční periodi-
kum v České republice. Potvrdila to 

obsahová analýza radničních novin 
65 českých měst, která probíhala 
zhruba půl roku. Tehdy Zpravodaji 
chybělo pouhého půl bodu v hod-
nocení k absolutnímu vítězství.

V  nyní aktuálním hodnocení 
Kvalikomu je Zpravodaj Liberec 
uváděn jako příklad toho, jak by 
mělo vypadat radnicí vydávané pe-
riodikum. „Neslouží jen k prezenta-
ci politických úspěchů, ale čtenář se 
z něj dozví opravdu praktické a uži-
tečné informace, navíc v  příjemné 
grafické úpravě (…) Zpravodaj Li-
berec se nesnaží být designovým 

magazínem, klade spíše důraz na 
praktičnost a  textovou bohatost. 
Přesto se daří udržet sazbu čistou 
a přehlednou (…) Fotografie u člán-
ků ale nejsou ‚plné politiků‘, jak 
tomu občas v  jiných zpravodajích 
bývá, a  velmi vstřícná je i  rubrika 
věnující prostor opozičním zastupi-
telům. Zaujalo nás, že jsou k  jejich 
příspěvkům připojovány i  fotogra-
fie, což zákon nepřikazuje,“ uvádí 
mimo jiné zpráva Kvalikomu.

Zpravodaj Liberec vychází 
v  současné grafické podobě od 
jara 2019. Nejednalo se o  žádnou 

revoluční změnu, ale evoluční po-
kračování předchozího formátu 
(Liberecký zpravodaj), který byl 
zcela nově postaven v  roce 2011. 
Od té doby radniční noviny vytváří 
a produkuje tiskové oddělení.

Kvalikom nedávno vyhlásil jako 
nejlepší z velkých měst kraje také In-
stagram statutárního města Liberec. 
V  celostátním klání Zlatý lajk pak 
Liberec obsadil páté místo z celkem 
109 profilů. Účet na Instagramu, 
který propaguje Liberec jako turis-
tickou destinaci, spravuje oddělení 
cestovního ruchu od roku 2014.
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Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Názoryzastupitelů

Snad v žádném vydání Zpravodaje nechybí zprávy, jak radnice vyřešila nějaký podnět občanů. Někde zalili díru v silnici asfal-
tem, jinde přibyl odpadkový koš a podobně. Kvalita provedení je občas zoufalá, ale „alespoň něco”. Když však občané přijdou 
s něčím trochu zásadnějším, na radnici nastává bezradnost a zmatek.

Takto jsem okomentoval svůj příspěvek na Facebooku pár chvil poté, co bylo schváleno hlasy všech přítomných (kromě jed-
noho kolegy z SLK) usnesení, kterým zastupitelé odsouhlasili zdůvodnění převodu podílů na bytová družstva.

Chci na radnici lidi, kteří se starají

Malý krok pro Liberec, velký krok pro bytová družstva v celé ČR

Jaromír Baxa,
Liberec otevřený lidem

A NEMOHLI BYSTE K NÁM
DÁT RADAR?

S touhle žádostí přišli na zastu-
pitelstvo občané Krásné Studán-
ky. Nová silnice na Frýdlant část 
dopravy odvedla, ale hodně lidí 
jezdí do centra dál přímo po staré 
silnici. Část z nich si neláme hlavu 
s dodržováním padesátky a jedou, 
co to dá.

Co na to radnice? Podle úřed-
níků radar zřídit nejde, protože 
1) vyřizování pokut je složité a za 
2) podél silnice se projektují chod-
níky, které by situaci měly zlepšit.

Na odpovědi je špatně úplně 
všechno. Ti, kteří ji připravovali, 
vůbec nepochopili vážnost situa-

ce. Vědí, že chodníky 
vzniknou nejdříve 
v  roce 2023, a  to jen 
jestli budou peníze. 
A  navíc se chodníky 

projektují jinde, než kde místní 
ten radar chtěli! Ale i kdyby chod-
níky byly, pořád neřeší, že vysoká 
rychlost aut snižuje pocit bezpečí 
chodců i na chodníku.

Úplně absurdní je, že radnice 
radary nechce, protože je s  vyři-
zováním pokut příliš práce a že by 
to nestíhali. Chápu, že na odboru 
dopravy můžou mít dost práce. 
Ale vůbec nerozumím, jak může 
takový argument projít přes ta-
jemníka Martina Čecha, náměstka 
Jiřího Šolce a  primátora Jaroslava 
Zámečníka. Všichni tři by se na 
problémy měli dívat především 

očima občanů a chtít to samé i po 
úřednících. Měli by neustále hle-
dat cesty, jak věci řešit, ne se vy-
mlouvat na provozní důvody.

Navíc tohle čteme potom, co 
takových podnětů přišla řada, 
z  různých míst Liberce. Byl jsem 
u  toho, když primátor Zámečník 
sliboval občanům Doubí, že bude 
řešit překračování rychlosti na 
Hodkovické ulici. Překračování 
rychlosti pravidelně zjišťuje měst-
ská policie, když dělá orientační 
měření u škol. Přesto úředníci na-
píšou a  politici schválí odpověď, 
podle které by s  pokutami bylo 
moc práce?

Na příkladu občanů z  Krásné 
Studánky je vidět, že přístup rad-
nice k  závažnějším podnětům od 
občanů je dlouhodobě tragický.

JAK TO ZMĚNIT?
Problém není jen v  penězích. 

Mnohem víc je v hlavách těch, kteří 
o nich rozhodují. Proto se část naše-
ho volebního programu jmenovala 
Mluviti do dubu. Změnit to samo-
zřejmě jde. Prvním krokem musí 
být organizační a personální změny 
na radnici. Bez nich to nepůjde. Za-
čít se musí u tajemníka, který svou 
práci dlouhodobě nezvládá.

Dalším návrhem je vytvoře-
ní městských obvodů, aby si lidi 
v různých částech města mohli ře-
šit své problémy sami a nemuseli 
jejich závažnost vysvětlovat lidem 
z  druhého konce města, kteří si 
jejich závažnost ani neuvědomují. 
Teprve potom se problémy lidí za-
čnou postupně řešit, jako se tomu 
už dnes děje ve Vratislavicích.

Petr Židek, ODS

Díky tomuto 
usnesení můžeme 
pokračovat v  dal-
ších krocích, které 
jsou pro bezproblémový postup při 
převodu nutné.

Nyní bude následovat přípra-
va smlouvy o převodu pro bytové 
družstvo Alfa. Toto družstvo je tzv. 
první na řadě. Pokud bychom tak 
neučinili, hrozilo by nám soud-
ní jednání, které by akorát stálo 
spoustu peněz z městské kasy, je-

likož družstvu Alfa by s  ohledem 
na možné promlčení nezbylo nic 
jiného než na město podat žalo-
bu.

Tuto smlouvu pro město při-
pravuje externí právní kancelář. 
Následně musí být se zněním 
smlouvy seznámeni zástupci druž-
stva, jelikož odsouhlasení smlouvy 
pouze městem by nemělo valného 
významu, pokud by s jejím zněním 
nesouhlasili členové družstva. To 
vše bychom rádi stihli do 18. květ-
na, kdy by mělo být svoláno ke 
svému jednání mimořádné zastu-

pitelstvo města, které by hlasová-
ním mělo odsouhlasit onu smlou-
vu. Věřím, že se to vše zvládne a že 
máme všichni stejný cíl, kterým je 
převod podílu na družstva, která je 
následně převedou na své jednot-
livé členy.

Vypořádání tohoto problému, 
jenž se v době podpisu smluv před 
mnoha lety nikomu nejevil jako 
zásadní, vyvolal řadu otazníků až 
v  dnešní době. Je to dáno mnoha 
faktory, ale především změnou 
legislativy a  aplikací evropského 
práva do našeho právního systé-

mu. Postupně je potřeba se tím 
prokousat a  snažit se dosáhnout 
co možná největšího přiblížení se 
k  takovému výsledku, který by byl 
v  duchu původních smluv. Ostat-
ně takové je i  zcela legitimní oče-
kávání družstevníků. Není možné 
si družstevníky brát jako rukojmí, 
které nám má posloužit třeba i při 
řešení jiných kauz.

Družstvo Alfa je tím prvním, 
ale následovat bude i  zbývajících 
devět družstev. Tak snad se to vše 
podaří tak, jak má, a  tento letitý 
problém se zdárně dořeší.

Zpravodaj^Liberec Vaše inzerce v 54 200 výtiscích
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To místo, které velké 
je uvnitř a malé je 
navenek, kde nevzhlíží 
se k modlám, ale 
k horám a kde 
výjimečnost je 
vlastně normální.

Kreativní^Liberec
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Zaplatit 109 milionů Kč za to, abyste ochránili 37 milionů. Udělali byste to? Asi každý, i méně svéprávný člověk, si spočítá, že 
tohle nějak nevychází. Kdyby to bylo naopak. Ale dát skoro třikrát víc peněz na ochranu majetku, než je jeho hodnota?

My těch 37 milionů zachráníme, i kdyby to 109 milionů stát mělo!!!

Zuzana Kocumová
Liberec otevřený lidem

Možná že to chápe každý, kdo 
složitě vydělává a  také investuje 
své peníze. Ne tak vedení města. 
To už několik měsíců tlačí kupředu 
projekt tzv. Protipovodňového par-
ku ve Wintrově ulici. Nejenže je to 
ekonomický nesmysl, ale navíc je 
proti němu i velký odpor z řad za-
hrádkářů, kteří zde léta obhospo-
dařují své pozemky.

Absurdní je protlačování tohoto 
záměru i proto, že v protipovodňo-
vém plánu pro Liberec je mnoho 
jiných návrhů, kde naopak cena 
chráněného majetku je násobně 
vyšší než cena nutná pro vybudová-
ní ochranných „bariér“. Jenže – ve-
dení města v čele s náměstkem Jiřím 
Šolcem prostě chce začít s parkem. 

Důvod? Že by Libe-
rec měl spoustu pe-
něz a neví, co s nimi? 
Hezká představa. Ale 
bohužel jen hořký 
nepovedený vtip. 

Napadá vás jiný důvod?

NA ZOO A BOTANICKOU
ZAHRADU PENÍZE NEMÁME
Ve stejnou dobu, kdy vedení tla-

čí tento ekonomický nesmysl, se 
zároveň zbavuje zoo a  botanické 
zahrady, protože na jejich provoz, 
natož rozvoj nemá dost peněz. Byl 
schválen převod pod Liberecký 
kraj. Město za to dostane dva do-
movy důchodců. A i když kraj nikdy 
nechtěl na zoo, natož botanickou 
přispět víc než jednotky milionů, 
dokud byly pod městem, tak Libe-
rec bude ochotně každý rok posílat 

milionů 25. Že to najednou jde? 
Ano. Ono by to šlo i dříve od kraje. 
Kdyby ovšem vedení kraje chtělo.

BAZÉN NA OBRÁZCÍCH
Ve stejnou dobu potřetí. Plánuje 

se krásná, velká rekonstrukce ba-
zénu. Už snad všichni viděli a byli 
nadšeni z  úžasných obrázků, jak 
to bude po rekonstrukci vypadat. 
Jen nikdo neřekl, kde na to vedení 
města vezme finance. Tato rekon-
strukce, která má opravit havarijní 
stavy a  jen mírně změnit vnitřní 
dispozice, má totiž stát více než 
750 milionů korun. Jen za dobu, 
kdy současné vedení bazén projek-
tuje, se cena zvedla z půl miliardy 
na 0,75 miliardy. Přitom město ani 
nezvládá splácet současné dluhy 
a v rozpočtu na rekonstrukci prostě 
peníze nemá.

Bazén byl velkým tématem po-
sledních voleb. Všude zaznívalo, 
že nejpozději v polovině roku 2020 
se musí začít rekonstruovat, pro-
tože končí revize. Máme rok 2021, 
bazén je už rok zavřený kvůli vlád-
ním opatřením kvůli covidu, ale 
na havarijní stavy se ani nesáhlo. 
Místo toho máme krásné obrázky, 
rekonstrukci naplánovanou (snad) 
na rok 2023 a v  investičním plánu 
města zapsaných 750 mil. Kč, ač-
koli nikdo netuší, kde by se měly 
vzít.

Jisté je jedno. Tato vláda s  ba-
zénem reálně neudělá nic, bude 
tvrdit, že víc než obrázky se za čty-
ři roky stihnout nedaly - a  bazén 
určitě bude velkým tématem i  ve 
volbách příštích. A Starostové nám 
jistě opět ukážou krásné obrázky…

Za pár desítek milionů úspory Liberec ztratil zoo a botanickou zahradu. Stává se z něj bezvýznamné město, kde se už jen 
přihrávají pozice spolustraníkům.

Vedení Liberce dělá z města Horní Dolní!

Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec

HODNĚ DRAHÁ 
ÚSPORA

Ředitel zoo, který je zároveň 
zastupitel za Starosty, dojednal se 
Starosty ve vedení kraje a  Staros-
ty ve vedení města darování zoo 
a  botanické zahrady Liberecké-
mu kraji. Kraj dostal všechen ma-
jetek, který je dnes pod správou 
zoo, včetně třeba budovy Lidových 
sadů, Lesního amfiteátru a okolní-
ho lesa nebo restaurací Forman-
ka a  Rybářská bašta. Město si na 
oplátku převzalo dva domovy dů-
chodců, které všude jinde zřizuje 
kraj.

Stačí si položit jednoduchou 
otázku: Co se stane, až nebudou 
všude Starostové? Až si za pár let 
vedení kraje řekne, že se mu ne-

chce přispívat třeba na koncerty 
a plesy v Lidových sadech, protože 
to si přece každé město platí samo? 
Ve smlouvě je deklarace, že si kraj 
a  město majetek zase vrátí, kdyby 
už nechtěly ty organizace provo-
zovat. Deklarace je však nevyma-
hatelná, vždy bude nakonec roz-
hodovat vůle politického vedení 
kraje a města. A o tom, jaké je na ni 
spolehnutí, vědí svoje družstevníci 
v Liberci, jejichž smlouvy o převo-
du družstevních podílů Starosto-
vé až do poslední chvíle odmítali 
uznat.

Přitom existuje jednoduché ře-
šení, a  kdyby kraj skutečně chtěl 
pomoci zoo, už dávno by na něj 
přistoupil. Jde o  pravidelný pří-
spěvek na investice nejen v  zoo 
a  botanické zahradě, ale i  v  Diva-
dle F. X. Šaldy, což jsou organizace 
s  nadměstským významem. Sta-

čilo by 30–40 milionů ročně, aby 
se tyto organizace mohly rozvíjet 
a  rozpočet Liberce to zvládal. Pro 
představu o sumách, jen na provoz 
Šaldova divadla Liberec vydává ko-
lem 120 milionů ročně, takže hlav-
ní zátěž stejně zůstává i nadále na 
městě.

NA VÝBĚR SI JEN HRAJEME
Vedení města vyhlásilo výběrové 

řízení na manažera sportovních za-
řízení. Přihlásila se do něj koaliční 
zastupitelka a  sedm dalších ucha-
zečů. Proběhly pohovory a  pak se 
město odmlčelo. Až za čtvrt roku 
dostali uchazeči vyrozumění, že 
výběrové řízení bylo ukončeno 
a nikdo nebyl vybrán. Mezitím ve-
dení města zřídilo obdobnou pozi-
ci s jiným názvem a do ní dosadilo 
onu koaliční zastupitelku. Nikomu 
jinému to místo nenabídli, žádný 

výběr se nekonal. Opět jednodu-
ché otázky: Získala by paní zastu-
pitelka řídicí pozici v městské spo-
lečnosti tímto způsobem, kdyby 
nebyla v koaliční partě? Jakou chuť 
asi budou mít kvalitní uchazeči, 
aby se hlásili o práci na městě, kde 
se s nimi takto zachází? A  jak hlu-
boko už klesl primátor?

HRDÉ MĚSTO LIBEREC
Jistě, Liberec je zadlužené měs-

to, které od státu dostává neférově 
nízký podíl na daňových příjmech. 
To ale nebude trvat věčně a  i  se 
současnými příjmy jiná krajská 
města zvládají svůj rozvoj lépe 
a nezbavují se věcí, na kterých sto-
jí jejich hrdost a  význam. Hlavní 
problém Liberce nejsou peníze, ale 
špatně řízený úřad a chabé politic-
ké vedení. Změna nebude snadná, 
ale je možná.

To místo, které velké 
je uvnitř a malé je 
navenek, kde nevzhlíží 
se k modlám, ale 
k horám a kde 
výjimečnost je 
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Šárka Prachařová,
ANO 2011

Vůbec jsem nechápala, co se 
stalo, jak je možné, že nelze naplnit 
smlouvy, které se před dvaceti lety 
uzavřely, proč je právníci na straně 
města označují za absolutně ne-
platné. Pochopitelně jsem jako za-
stupitelka věřila právníkům. To, co 
mi v  tom udělalo jasno, bylo peč-
livé naslouchání oběma stranám, 
snaha o neukvapený závěr.

Nastal den „D“, 29. dubna 2021, 
po roce nejistoty zastupitelstvo 
města na svém zasedání schválilo 
záměr prodeje spoluvlastnických 

podílů bytovým družstvům za 1 
Kč. Bylo tak naplněno legitimní 
očekávání občanů, kteří si s důvě-
rou pořídili družstevní byt. Mám 
z  toho velkou radost. Moje zapo-
jení se do vyřešení této kauzy vy-
cházelo nejen z  potřeby naplnění 
legislativně ekonomické části, ale 
hnacím motorem pro mne byla 
především emoční rovina.

Seznámila jsem se s  konkrétní-
mi příběhy lidí, kteří měli strach 
o  své bydlení, strach, že budou 
platit něco, co už zaplatili, a  vě-
řili, že smlouvy budou dodrže-
ny. V  jednom z  bytů bydlela moje 
dlouholetá kamarádka, byla velmi 

vzdělaná a  silně věřící, modlila se 
a  doufala, že spravedlnost musí 
být naplněna. Na začátku dubna 
zemřela a šťastného konce se, bo-
hužel, nedočkala. Já jí ale slíbila, že 
budu bojovat dál.

Poslouchala jsem i další příběhy 
plné obav od starší generace, lidí 
ovdovělých, lidí, kteří se báli, že na 
platbu za byt z  malého důchodu 
nenašetří.

Sama za sebe musím říct, že 
jsem v době dlouhého vyjednávání 
několikrát bezmocí brečela u  po-
čítače, když se vše dojednané po-
souvalo opět jinam, a  to mi nešlo 
o  můj byt, jenom jsem pomáhala 

ve vyjednávání. Nechci na nikoho 
ukazovat prstem, protože jsme do-
spěli do cíle (tedy skoro, ještě nás 
čekají konkrétní smluvní převo-
dy jednotlivým družstvům), došli 
jsme k názorové shodě napříč po-
litickým spektrem koalice i opozi-
ce. Vážím si všech, co na převodu 
intenzivně pracovali. Musíme si 
však uvědomit, že jsme dopustili, 
aby naši občané měli rok strach, 
rok nejistoty, rok, kdy museli platit 
právníky ze svých peněz.

Bohužel vznikla i  nedůvěra 
k  některým zastupitelům, a  to by 
se nemělo stávat. Důvěra se rychle 
ztrácí a velmi těžko získává.

O převodu družstevních bytů toho bylo napsáno za téměř rok řešení opravdu hodně. Rojily se různé nápady, jak převod usku-
tečnit, konalo se několik zastupitelstev, kde vystupovali právní zástupci obou stran i družstevníci.

Za převody družstevních bytů jsou silné lidské příběhy

TĚŠÍME SE, 
až se s vámi potkáme
na letní terase...

Děkujeme Liberečanům,
že si pomáhají

                                                                   Jaroslav Zámečník, primátor města
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Zástupce Generali České Distribuce a.s., dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.

5. května 171/13, Liberec 
(naproti NC Plaza – Crosscafe)

Otevírací doba:

Po  08:00 – 17:00 
Út 08:00 – 17:00 
St 08:00 – 17:00 
Čt 08:00 – 17:00 
Pá 08:00 – 17:00

M 605 523 487Martin NÝDRLE

martin.nydrle@generaliceska.cz

PO PŘESTĚHOVÁNÍ

NÁS NAJDETE NA NOVÉ

ADRESE V LIBERCI

JOB FIRST
PRÁCE PŘEDEVŠÍM

JSI ČLOVĚK SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 
NEBO MÁŠ POUZE ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ A JSI NEZAMĚSTNANÝ/Á?

Přijď k nám a my ti nabídneme:
• placenou praxi
• odbornou podporu formou 

poradenství
• vzdělávací aktivity, motivační 

kurzy, kurzy základních pracovních 
kompetencí

• re/kvalifikace
• pomoc s hledáním zaměstnání

NAŠÍM CÍLEM JE TVÁ 

LEPŠÍ PŘIPRAVENOST 

NA TRH PRÁCE

Přijď nás navštívit nebo 
nám napiš či zavolej:

LIBEREC
Frýdlantská 1351/15, 460 01 Liberec
v Komunitním centru TULIPAN

JABLONEC NAD NISOU
Poštovní 25/9, Jablonec nad Nisou
v Komunitním centrum TULIPAN
(OC EVEKO nad obchodem BILLA)

Ivana Maidlová, +420 774 450 165
maidlova@sdruzenitulipan.cz

www.sdruzenitulipan.cz

Projekt „Job First - práce především“ je pod registračním 
číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0014864 podpořen z 
Operačního programu zaměstnanost

Jedinečný^Liberec

Liberec	je	v mnoha	ohledech	jedinečný!	I na	to	poukazují	nové	kávové	
hrnečky	Visit^Liberec.	Jejich	motivem	jsou	piktogramy	pro	Liberec	typické.	
Objevuje	se	tak	radnice,	hory,	lanovka	na	Ještěd,	ale	i hokejista,	lyžař	nebo	
kávové	zrnko.

Dalším	 jedinečný	 suvenýrem	 z  Liberce	 jsou	 nádherné,	 propracované	
i ojedinělé	porigami.

Naše	 přání	 vás	 nadchnou	 svou	 precizností	 zpracování	 hned	 tří	moti-
vů	z Liberce.	Hodí	se	jako	dárek,	suvenýr	z cest	 i  jako	věnování	někomu	
blízkému	 či	 jako	 poděkování	 obchodnímu	 partnerovi.	 Vybrat	 si	můžete	
v Městském	informačním	centru	Liberec	(z boku	Nového	magistrátu).
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Poděkování
Chtěli bychom poděkovat 

pracovníkům odboru ekolo-
gie a  veřejného prostoru, ale 
hlavně pracovníkům TSML 
za zajištění rychlého odvozu 
různých typů odpadu, včet-
ně toho nebezpečného, který 
jsme nashromáždili během 
jarního úklidu v  okolí našeho 
bydliště.

K  nahlášení jsme využili 
portál https://hlaseni.liberec.
cz a vždy hned druhý den bylo 
vše odvezeno. Věříme, že jsme 
společně přispěli ke zlepšení 
životního prostředí, ve kte-
rém bydlíme, a chtěli bychom 
apelovat na spoluobčany, aby 
nevyhazovali odpad do příro-
dy, ale využili sběrné nádoby 
či odvezli odpad do sběrných 
dvorů, které fungují i  v  době 
pandemie.

Lukáš Svoboda,
Horská ul., Liberec 14

Mezinárodní festival animovaných  lmů
22. — 27. června, www.anifilm.cz
M i á d í f ti l i ý h l ů

Planeta A — prozkoumejte svůj domov na Ani lmu!

Nas_Region_198x127.indd   1Nas_Region_198x127.indd   1 30.04.2021   10:45:3730.04.2021   10:45:37

Ve vesecké pobočce Krajské vědecké knihovny v Liberci si můžete půjčovat nejen knihy, ale 
i semínka pro vlastní pěstitelské pokusy. Od roku 2018 tu totiž funguje Semínkovna, kolem níž 
se postupně vytvořil zájmový okruh místních zahrádkářů a pěstitelů, kteří si v prostoru pobočky 
vyměňují své zkušenosti i výpěstky.
Krajská vědecká knihovna v Liberci

V  prvním říjnovém týdnu roku 
2018 byla na pobočce liberecké 
knihovny ve Vesci v  rámci kam-
paně Týden knihoven slavnostně 
otevřena Semínkovna. Knihovna se 
tím připojila do celostátní sítě Se-
mínkoven, a  následovala tak řadu 
jiných knihoven v republice.

Od té doby se Semínkovna ve 
Vesci pravidelně jednou za měsíc 
otevírala veřejnosti u  příležitosti 
pravidelného setkávání zahrádká-
řů, která jsme nazvali Zahrádkářský 
potlach. V  rámci Zahrádkářských 
potlachů jsme realizovali přednáš-
ky na různá témata, týkající se ne-
jen zahrádkaření, ale také přírody.

Semínkovnu vede Milena Houf-
ková, zahrádkářka z  Vesce. Během 
podzimních a zimních měsíců vždy 

přijímáme řadu semínek užitko-
vých i  okrasných rostlin. Od úno-
ra si již zájemci semínka mohou 
půjčovat v  otevírací době vesecké 
pobočky. Jak přesně Semínkovna 
funguje, se dozvíte ve videu na You-
Tube kanále liberecké knihovny.

V posledním covidovém roce sice 
setkávání zahrádkářů ustala, ale 
zájemci měli možnost zhlédnout 
např. online přednášku Růže v  tr-
valkách, která je stále dostupná 
také na YouTube kanále knihovny.

Veškeré informace o Semínkovně 
a  pořadech určených pro zahrád-
káře a pěstitele naleznete na webu 
knihovny www.kvkli.cz v sekci Kon-
takt / Vesec. Akce, které pořádáme 
v  rámci Zahrádkářského potlachu, 
propagujeme také na webových 
stránkách Semínkovny https://se-
minkovny.com.

Semínkovna v knihovně
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Kultura, společnost

Divadlo F. X. Šaldy bude hrát. Představení 
diváci uvidí na několika venkovních scénách

Činoherní, baletní i operní soubor Divadla F. X. Šaldy se už nemůže dočkat diváků. Představení ze známého i nového reper-
toáru nabídne v rámci akce Divadlo open air, která proběhne na několika významných místech během června až srpna. Své 
oblíbené divadlo tak můžete vidět na zámku Svijany, hradu Grabštejn, zámku Lemberk a v zahradě Lidových sadů Liberec.

V  kouzelné scenérii renesančního zám-
ku Svijany odehraje pod hvězdami činohra 
DFXŠ hned dvakrát oblíbenou Shakespea-
rovu komedii Mnoho povyku pro nic. Divá-
ci ji uvidí ve dnech 29. a  30.  června. Hrad 
Grabštejn bude tradičně hostit operu. Ve 
dnech 5. a  6.  července zde nejen fanouš-
ci tohoto žánru zhlédnou Operní večer, 
složený ze známých operních výstupů 
a  slavných sborů v  netradičním prostředí 
s  romantickou atmosférou. Baletní soubor 
DFXŠ zavítá na zahradu Lidových sadů Li-
berec a  rozjede to zde v  rytmu jazzu  – ve-
čer 4. července bude patřit taneční komedii 
Sluha dvou pánů. V  srpnu se pak činohra 
DFXŠ vypraví ještě na zámek Lemberk. 
V blízkosti perly raně barokní architektury 
odehraje 12.  srpna novinku z  repertoáru 
s  názvem Semafor. Revuální kabaret plný 
písní je poctou divadlu Semafor, chybět ne-
bude živá kapela a  herci předvedou nejen 
svůj herecký, ale i hudební a taneční talent. 
Hlediště se dále jistě rozesměje u Molièrovy 
komedie Škola žen, která libereckému sou-
boru vynesla hlavní cenu na Grandfestivalu 
smíchu v roce 2015. Na Lemberku komedii 
uvidíte 14. srpna.

Vstupenky na Divadlo open air jsou již 
v  prodeji na webu DFXŠ a  na portálu e-
-vstupenka. Výhodné vstupné nabízí DFXŠ 
pro rodiny s dětmi. Děti do 18 let mají vstup 
za polovinu.

V  prodeji jsou také zvýhodněné perma-
nentky, s  jejichž koupí dlouho neváhejte, 
dostupné budou pouze do 31. 5. 2021. Ná-
kupem permanentek v předprodeji ušetříte 
až 35 % oproti nákupu vstupenek na místě. 
Garantované budete mít místo v  hledišti 
a také vrácení peněz v případě zrušení akce.

Divadlo F. X. Šaldy

^L
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Liberecký region je příliš malý 
na to, abychom u  takto velké-
ho rozvojového projektu, jako je 
Evropské hlavní město kultury 
v roce 2028 (dále jen EHMK 2028), 
uměle stavěli hranice mezi jed-
notlivými obcemi a izolovali se od 
sebe navzájem; souběžně lokální 
ekonomika, působení kulturních 
a  kreativních odvětví a  turismus, 
specificky navázaný na EHMK, při-
rozeně sdílejí a  prostupují daleko 
větší území než jen krajské město. 
Přestože tedy kandidaturu formál-
ně povedeme jako Liberec 2028, ve 
skutečnosti bude mít daleko větší 
dosah. Liberec region 2028!

A  jak tedy ta přátelská nabídka 
Liberce zní? Každá obec a  město, 
které se ke kandidatuře Liberce 
aktivně připojí a podpoří nás, do-
stane prostor uspořádat část pro-
gramu EHMK v  roce 2028 přímo 
na svém území, bude moci sama 
předvést kreativitu svých lidí, kul-
turnost své komunity, ukázat svá 
specifika. K  podpoře Liberce se 
tak už přihlásily (v  abecedním 
pořadí) např. Český Dub, Frý-
dlant, Hejnice, Hrádek nad Nisou, 
Chrastava, Jablonec nad Nisou, 
Jablonné v  Podještědí, Jeřmanice; 
z  trojzemí pak Görlitz, Herrnhut, 
Zittau a  Zgorzelec. Od samého 

Chris Kelly je potomkyní slav-
ného rodu Clam-Gallasů, který se 
v 19. a na začátku 20. století zásad-
ně podílel na dynamickém rozvoji 
a  image Liberce. Přestože žije ve 
Velké Británii, hlásí se Chris silně ke 
svým libereckým kořenům i  pod-
porou kandidatury Liberce na Ev-
ropské hlavní město kultury 2028.

Žijete v  Londýně, který je pro 
nás v dnešní době hodně daleko. 
Zároveň jste ale ambasadorkou 
EHMK 2028. Proč?

Stejně jako moji předci i já jsem se 
vzdálila svým kořenům. Žiji už přes 
30 let ve Velké Británii. Ale znovuob-
jevení historie mé rodiny v roce 2012 
pro mě byl úžasný zážitek, cítím, jak 
mě oblast Liberce přitahuje.

Co si myslíte o  šancích Liber-
ce získat titul Evropské hlavního 

město kultury 2028?
Liberec je fascinující město 

a  má mnoho co nabídnout. Ne-
jen v přítomnosti, ale i v rámci své 
historie. Jaký byl důvod, proč se 
na konci 19. století tak silně prů-
myslově rozvíjel? Nechyběl tu ob-
chod, podnikání, přírodní zdroje 
a  talentovaná pracovní síla, která 
se dívala dopředu směrem k  roz-

voji a růstu města. Poloha Liberce 
v souvislosti se sbližováním něko-
lika zdejších kultur znamenala, že 
tato oblast byla bohatá v  mnoha 
směrech a  z  hlediska mnoha vli-
vů. Tato pestrost přitom pokračuje 
dodnes, je zdravá a generuje růst.

Jak se může Liberec a  okolní 
region změnit vítězstvím v EHMK 

2028? Co to může přinést našim 
občanům?

Vítězství v  EHMK 2028 může 
Liberec postavit do středu pozor-
nosti Evropy a  přitáhnout zájem 
ke všemu, co Liberec může nabíd-
nout.

Sen z  budoucnosti  – Liberec 
získal pořadatelství EHMK a jsme 
v roce 2028. Co by v Liberci v tom-
to roce nemělo chybět (program, 
stavby apod.)?

Podívejme se do knih o vaší his-
torii! Do katalogu „světové“ výsta-
vy z roku 1906, poměrně nedávno 
připomenuté v  Oblastní galerii  – 
Lázně. Podívejme se, co se tu v  té 
době dělo. Jaká se tam prezentova-
la odvětví? Kdo byli vystavovatelé? 
Které lidi tato výstava přitahovala 
a  proč? Myslím, že tam najdeme 
velmi zajímavou inspiraci!

začátku máme i  oporu ve vedení 
Libereckého kraje.

Mimochodem, často se lidé po-
zastavují nad tím, co jsou to vlast-
ně ta kulturně kreativní odvětví či 
průmysly, o  nichž se v  souvislosti 
s  EHMK hovoří. Jsou prakticky 
všude kolem nás, protože indivi-
duální talent, tvořivost či duševní 
bohatství jsou průvodním znakem 
každého rozvoje. Příklady může-
te najít na našich stránkách www.
kreativni-liberec.cz v sekci KKO.

HLEDÁME
12. AMBASADORA KAMPANĚ

Hledáme 12. a  zároveň posled-
ního ambasadora kampaně Libe-
rec 2028.

Vedle jedenáctky všeobecně 
známých a  uznávaných osobností 
chceme angažovat i osobu z běžné 
veřejnosti. Stačí k  tomu jediné  – 
napsat motivační dopis na adresu 
robot@kreativni-liberec.cz.

Zajímá nás především, čím 
může zájemce kandidatuře pomo-
ci, co nabízí, proč by měl být am-
basadorem zrovna on/ona atd.

Odpovědi očekáváme do kon-
ce května, robot Thespian, mluvčí 
kampaně, následně vybere tu nej-
zajímavější a pozve vítěze na osob-
ní schůzku.

Aktivní zapojení širšího regionu je jedním z důležitých prin-
cipů případné kandidatury statutárního města Liberec na 
Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Už v únoru jsem 
proto obeslal 26 sousedských obcí a měst v perimetru 
asi 30 kilometrů a také 6 možných partnerů z německého 
a polského příhraničí a nabídl jim, aby se na kandidatuře 
podíleli spolu s námi.
Ivan Langr,
náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch

Liberec 2028? Spíš Liberec region 2028!

Kelly: Liberec je fascinující, 
má co nabídnout

Chris Kelly je pravnučkou Eduarda Clam-Gallase z významného šlechtic-
kého rodu působícího na Liberecku.
Vyrůstala v USA, již více než 30 let žije ve Velké Británii a od roku 2012 
se snaží o zachování rodinného odkazu. Aktivně spolupracuje s dalšími 
potomky rodu Clam-Gallasů a zapojenými organizacemi v regionu a to 
prostřednictvím Nadačního fondu Clam-Gallas. Účelem je mimo jiné 
poskytování podpory širokým kulturním aktivitám.
Chris je též zakladatelkou britské charitativní organizace AbScent, která 
podporuje lidi, kteří ztratili čich. Velkého významu tato organizace nabyla 
během pandemie covidu-19, která vedla ke značnému rozšíření služeb 
poskytovaných mnoha jejím členům. Chris působí jak ve veřejném zdra-
votnictví, tak i v soukromém sektoru a je častým řečníkem na toto téma 
v médiích.

CHRISTINE EDINA KELLY
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Jindřich Gubiš, zastupitel, člen
výboru pro kulturu a cestovní ruch

Rozdávají radost a  potěšení, 
zároveň nás nutí k  zamyšlení nad 
sebou samými i nad světem – roz-
šiřují naše obzory. Zprostředková-
vají krásné i palčivé, veselé i smut-
né. Řeč je o  lidech, kteří aktivně 
působí v oblasti kultury, ať už jako 
tvůrci, interpreti, nebo pracovníci 
v kulturních institucích.

Od 17.  5. do 28.  5. mohou vy-
braní aktéři zažádat o jednorázový 
dar. Konkrétně se jedná o  provo-
zovatele klubů s  živou hudbou, 
provozovatele galerií a  spolky pů-
sobící v  oblasti kultury. Smyslem 
daru je nejen pomoc v existenciál-
ní nouzi zmíněných aktérů, ale je 

i symbolickým vyjádřením podpo-
ry a úcty k  jejich dlouhodobé čin-
nosti, která vytváří ucelenou mo-
zaiku kulturních aktivit v  našem 
městě, a  spoluvytváří tak kvalitní 
kulturní atmosféru i obraz našeho 
města v  očích jeho návštěvníků. 
Více informací na webu města.

Jana Pittnerová

Díky mezidivadel-
ní spolupráci nyní 
mají liberečtí (a  záro-
veň i  plzeňští a  krá-
lovéhradečtí) diváci 
jedinečnou možnost 
zhlédnout to nejlepší 
z  tvorby tří předních 
českých profesionál-
ních loutkových sou-
borů. Videozáznamy 
jednotlivých pohádek 
je možné sledovat 
zdarma prostřednic-
tvím YouTube kanálu 
Naivní divadlo Liberec 
dětem, a to kdykoli od 
sobotního rána do ne-
dělního večera.

Květnové oNDLine vysílání za-
hájí a  zároveň uzavře Naivní diva-
dlo Liberec svými vlastními insce-
nacemi. Na konci měsíce uvede 
pohádku O  beránkovi, který spadl 
z nebe, inscenaci pro děti od dvou 
let oceněnou na řadě domácích 
i zahraničních festivalů.

Z  hostů hned dvakrát v  Liber-
ci virtuálně zahraje Divadlo Alfa 
z Plzně. 22. a 23. května se na chvíli 
do svého libereckého rodiště vrá-
tí hra Kolíbá se velryba, ovšem ve 
zcela novém plzeňském zpraco-
vání. Zatímco si budou děti užívat 
dobrodružný příběh dvou pirátů, 

kteří nakonec skončí ve velrybím 
břiše, rodiče a  prarodiče mohou 
zavzpomínat na původní podobu 
této pohádky z  pera Ivy Peřinové, 
jež byla na scéně autorčina do-
movského Naivního divadla po-
prvé uvedena v roce 1988 a v jeho 
repertoáru se  udržela více než 

čtvrtstoletí.
Kromě online vysílání pro veřej-

nost a  mateřské školy, kterým vi-
deozáznamy vybraných představe-
ní od ledna pravidelně zasílá každý 
čtvrtek, se Naivní divadlo v  těchto 
dnech usilovně věnuje přípravám 
mezinárodního festivalu profesio-
nálních loutkových divadel Mate-
řinka, jenž se jako jediný v  České 
republice a široko daleko v Evropě 
zaměřuje výhradně na tvorbu pro 
nejmenší diváky.

Pokud to vládní opatření umož-
ní, 26. ročník festivalu proběhne 
v Liberci v polovině června 2021.

Podpora aktérů dlouhodobě 
působících na poli kultury

NAIVNÍ DIVADLO oNDLine
22. a 23. května
 Kolíbá se velryba
 (Divadlo Alfa, Plzeň)
29. a 30. května
 O beránkovi, který spadl z nebe
 (Naivní divadlo Liberec)

Dar pro 
kulturu

majales 2021 198x70.indd   1majales 2021 198x70.indd   1 3.5.2021   15:09:253.5.2021   15:09:25
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

Také v květnu nabízí Naivní divadlo Liberec rodinám s dětmi pestrý oNDLine program. A ne-
bude na to samo. Své síly totiž spojilo s plzeňským Divadlem Alfa a Divadlem Drak z Hradce 
Králové, se kterými si vzájemně vyměnilo několik inscenací.

Květnové víkendy s Naivním divadlem
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Marie Matějíčková, KS Kontakt

Lucie Bílá se rozhodla potěšit seniory po celé Čes-
ké republice a jedním z vybraných míst byl i Liberec. 
Právě zde si vybrala seniorskou Radu starších, která 
pomáhá v  Komunitním středisku Kontakt s  přípra-
vou seniorských programů a  aktivně řeší problémy 
seniorů ve městě.

Každému z nich napsala kartičku s osobním věno-
váním a navíc přidala vlastnoručně vyrobeného an-
dílka, který má obdarovaného chránit.

Radost seniorů byla obrovská. „Těší nás, když mů-
žeme pomoci i  tím, že zprostředkujeme cestu k  ra-
dosti, jako to bylo v  tomto případě. Navíc si senioři 
jako poděkování za zájem a péči připravili pro veřej-
nost i  pro paní Bílou vlastní způsob vyjádření, a  to 
formou videoklipu, který natočili a  poslali,“ dodává 
ředitel Kontaktu Michael Dufek.

Blanka Ráčková

Bílý kruh bezpečí poskytuje pro-
střednictvím devíti poboček po-
moc obětem trestných činů, jejich 
svědkům, pozůstalým po obětech 
trestných činů a  osobám ohro-
ženým domácím násilím. Pomoc 
v  Libereckém kraji poskytuje od 
roku 2008 pobočka v Liberci.

Posláním Bílého kruhu bezpečí 
je poskytování komplexní pomoci 
všem, kteří se cítí být obětí trestné-
ho činu. To se děje prostřednictvím 
přímého kontaktu klienta s  dvojicí 
konzultantů ve složení psychoso- 
ciální a  právní poradce. Tuto čin-
nost v  Liberci aktuálně poskytuje 
19 registrovaných dobrovolníků 
z oborů práva, psychologie a sociál-
ní práce, doplněných o 7 asistentek, 
které se postarají o příjem klienta.

Zájemcům o službu a zvlášť zra-
nitelným obětem trestných činů 
je k  dispozici klíčová sociální pra-
covnice, která se klientům věnuje 
individuálně. V odůvodněných pří-
padech může vyjet přímo ke klien- 
tovi do domácnosti nebo např. do 
nemocnice. Pomoci může také 
s vyhledáním kontaktů, vyplněním 
některých žádostí nebo doprovo-
dem na policii či k soudu. U trest-
ných činů majících na oběť zvláště 
závažný psychický dopad, je možné 
bezplatně získat až 10 hodin pod-
půrné terapie. Služba může být po-
skytována i anonymně.

Poradna se nachází v centru Li-
berce v domě „Liduška“ na adrese 
Palachova 504/7. K  parkování lze 
využít kryté parkoviště obchod-
ního domu Plaza. Objednat se lze 
na telefonním čísle: 485 150 707, 
605 952 852.

Klienti mohou využít také non-
stop Linku pomoci obětem trest-
ných činů a  domácího násilí, kte-
rá je bezplatná a  funguje na čísle 
116 006.

Jakub Kabíček, Advaita

Je to už více než rok, co globál-
ní pandemie zasahuje do téměř 
všech sfér našeho života.

Škola a  práce se prolnuly s  do-
movem, často bez jasné hranice. 
Děti i  dospělí jsou tváří v  tvář ob-
razovce a  ne učiteli, spolužákům 
či kolegům. Místo běžných vztahů 
máme virtuální pseudokontakty.

Na mobilech, počítačích a  jiné 
technice jsme závislí daleko více 
než před pandemií. Jen pro ilustra-
ci: svůj mobil vezmeme do ruky 
průměrně 150x za den. Často im-
pulzivně, bez významného důvo-
du. I hazardní hry, včetně kurzové-
ho sázení, se přesunuly na internet 
a jsou stále při ruce.

CO NA TO NAŠE DUŠEVNÍ 
ZDRAVÍ?

Výzkum týmu okolo dr. Winkle-
ra z Národního ústavu pro duševní 
zdraví ukazuje, že se v  naší zemi 
od loňska ztrojnásobil počet lidí 
s  depresí a  třikrát vyšší je i  riziko 
sebevraždy. Dvakrát tolik je lidí 
s úzkostnými poruchami. Více lidí 

se opíjí. To je alarmující nárůst! Dle 
kolegů z  různých koutů republi-
ky také roste počet patologických 
hráčů.

ČÍM TO JE?
Pokud se dostaneme do nesnází, 

zpravidla volíme tři strategie. Sna-
žíme se nesnáz vyřešit, ignorujeme 
ji, anebo se od ní snažíme unik-
nout. Strategii volíme dle našich 
zkušeností – je možné, že nám ně-
která v  minulosti fungovala. Sou-
časná situace ale často staví naše 
zkušenosti doslova na hlavu.

Víc než kdy dříve čelíme nejisto-
tě, bezmoci, strachu, smutku, vzte-
ku, nudě a dalším emocím.

Pocity ale nejde vyřešit a  jejich 
ignorování nefunguje dlouhodo-
bě. Zato úniků máme nebývale 
mnoho: sociální sítě, jídlo, miliony 
zpráv, nepřeberné množství seriá-
lů a filmů, alkohol a jiné drogy, po-
čítačové hry a… (zde si dosaďte „to 
svoje“).

Z  úniku se může stát závislost. 
Tu nezměříte podle počtu vypitých 
panáků, ale podle toho, co vám 
vezme. Peníze, zdraví, práci, vzta-

hy… život.
Častým omylem je, že závislost 

je jen otázkou vůle. Opakované 
a  neúspěšné pokusy závislostní 
chování omezit či s  ním přestat 
jsou dokonce jedním z  příznaků 
této nemoci.

CO S TÍM?
Pokud máte dojem, že u  vás či 

vašich blízkých překračuje závislé 
chování únosnou mez, můžete se 
otestovat. Pro to lze využít např. 
online poradnu Kliniky adiktolo-
gie poradna.adiktologie.cz nebo 
v případě pití alkoholu aplikaci Ná-
rodního centra pro duševní zdraví 
www.nudz-snasa.cz.

Pokud preferujete osobní kon-
takt nebo jste pomocí uvedených 
testů zjistili, že vaše chování je 
rizikové, můžete využít některou 
z poraden Advaity (viz web porad-
ny.advaitaliberec.cz). Zúčastnit se 
můžete i  našich webinářů z  cyklu 
Děti a internet.

Všechny naše poradenské služ-
by jsou v  základní síti sociálních 
služeb Libereckého kraje a  posky-
tujeme je bezplatně.

Liberečtí senioři měli jedinečnou příležitost obdržet osobní přání od mnohonásobné české 
slavice Lucie Bílé.

V liberecké Advaitě se přes 20 let zabýváme závislostmi z různých úhlů pohledu. Děláme pre-
ventivní programy, v pěti městech našeho kraje máme ambulance pro léčbu závislostí všeho 
druhu a v Nové Vsi u Liberce se lidé se závislostí léčí v terapeutické komunitě.

Lucie Bílá rozdává radost seniorůmBílý kruh 
bezpečí

Lockdown, covid a závislosti
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Monika Braunová

Společnost Jablotron zakoupila 
v Liberci v Pálkově ulici (Frýdlant-
ská) objekt „Avicena“. Budova, jejíž 
název odkazuje na slavného stře-
dověkého lékaře, byla od počátku 
projektována jako zdravotnické 
zařízení a měla sloužit pro lékařské 
služby. Záměr původního majitele 
se však nenaplnil.

Jablotron se k  tomuto záměru 
chce vrátit a vybudovat v objektu 
operační sály i  potřebné zázemí 
pro již existující soukromou or-
topedickou kliniku. Počítá se také 
s  tím, že část objektu s  kancelá-

řemi bude nadále sloužit nájem-
cům.

„Klinika bude kvalitně doplňo-
vat specializovanou ortopedickou 
kapacitu nemocnic v  regionu. Cí-
lem není generovat zisk, ale zajistit 
spokojenost pacientů, lékařů i dal-
šího personálu,“ říká zakladatel 
Jablotronu Dalibor Dědek.

Klinika už disponuje potřebný-
mi registracemi a  také smlouvami 
s  klíčovými zdravotními pojišťov-
nami. Fáze zaměřená na stavební 
úpravy i  dovybavení objektu bude 
probíhat od roku 2022 a  společ-
nost Jablotron ji bude financovat 
z vlastních prostředků.

Jablotron rozšíří ortopedickou 
kliniku v Liberci

WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY ‑NALEZY
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Jana Šípková (tel.: 485 243 741).
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy. 

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. DO 30. 4. 2021
62/21 Mobilní telefon 27. 4

61/21 Peněženka – Jan Holásek 21. 4

60/21
Nálezy DPMLJ (1. 4.–12. 4.): mobilní telefon, dámské hodinky, dioptrické 
brýle, zimní rukavice, krabička léků, dětské boty, klíče

21. 4

58/21 Jízdní kolo 19. 4

57/21
Nálezy české dráhy: taška + rychlovarná konvice – NOVÁ, peněženka – 
Vendula Brandejská

19. 4

56/21 Mobilní telefon 15. 4

55/21 Mobilní telefon 13. 4

54/21 Svazek klíčů 13. 4

53/21 Dioptrické brýle 9. 4

52/21
Nálezy DPMLJ (5. 3.–28. 3.): balení toaletního papíru, fitness náramek, hodin-
ky, dětská náušnice, deštník dětský, peněženka – Helena Rázková, dámská 
peněženka, klávesnice + kniha, mobilní telefon

9. 4

51/21 Batoh s oblečením 7. 4

50/21 Průkaz — Josef Richtr 7. 4
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Tomáš Pavel

Start a cíl proběhne v lyžařském 
areálu Vesec. Na běžce čeká kopco-
vitá trasa okolo Vesce. Připravte si 
čelovky, protože v lesích bude tma 
tmoucí. Okolo Vesce je jeden pěti-
kilometrový okruh, který si nejprve 
proběhnou účastníci Avon běhu. Ti 
odstartují ve čtvrt na devět a  sku-
teční rychlíci tak snad ani nebudou 
potřebovat čelovku. Nicméně je 
doporučená. Do nočního Liberce 
se pak vydají o hodinu později běž-
ci účastnící se desetikilometrového 
NN Night Runu, ti si dají okruhy 
hned dva.

Pořadatelé se do Liberce těší. 
Vše nasvědčuje tomu, že se i  zde 
podaří zlomit účastnický rekord.

Než se rozběhnou velké závody 
pro dospělé, je připravena trať pro 

nejmenší dětské kategorie závodu 
211 Kids cup. Zde si všechny děti 
doběhnou pro krásnou medaili 
s medvídkem.

Přihlášena je více než pětistovka 
závodníků od nejmenších dětí až 
po veterány v nejvyšší věkové ka-
tegorii nad šedesát let. Ve startovní 
listině lze najít i početnou skupinu 
přihlášenou na nesoutěžní běh 
Nutrend Family Run. Není ale tře-
ba bát se, že by na někoho nezbyla 
krásná medaile v  designu šelmy, 
kočičky nebo lišky. Medailí je dost, 
jsme připraveni. Vyprodáno ne-
bude a všichni jsou vítáni. Hlavně 
rodiny.

Pavel Řezníček

Zastavte se v úterý 25. května na 
Snídani na triko ve vnitřním dvo-
ře Liberecké radnice. Budeme mít 
otevřeno od 7.00 do 10.00 a  to za 
každého počasí. V příjemném pro-
středí se můžete těšit na setkání 
se soutěžícími, organizátory výzvy 
i  s  primátorem. A  samozřejmě na 
občerstvení, čerstvé ovoce, chle-
bíčky, výbornou kávu, čaj či další 
nápoje. Jedinou podmínkou je tri-
ko Do práce na kole, klidně i loňské 
edice. Budeme rádi, když přijdete, 
přiběhnete, přijedete a sdělíte nám 
své dojmy ze soutěže, podělíte se 
o své nápady či tipy k tomu, co vám 
v infrastruktuře chybí, či se jen za-
stavíte na pár slov a občerstvení.

Odpoledne téhož dne v 17.00 se 
můžete připojit k pravidelné úter-

ní vyjížďce s členy spolku Cyklisté 
Liberecka.

A pro ty, již Do práce na kole ješ-
tě neznají, nezoufejte, další akce 
proběhne jistě na podzim. Budete 
si moci vyzkoušet na týden či dva 
změnu svých dopravních návy-
ků! Do práce na kole je celostátní 
výzva, která se koná standardně 
od 1. do 31.  května, s  doplňkový-
mi akcemi v září a v  lednu. Výzva 

má za cíl motivovat k  cestování 
na kole, koloběžce, pěšky či po-
klusem pro klidnější město a  pro 
naše zdraví.

V  letošním roce jsou vzhledem 
k  okolnostem (častá práce z  do-
mova) opět uzpůsobena pravidla, 
takže je možné započítávat nejen 
cesty do práce, ale i cesty do příro-
dy, na nákup nebo se psem. Zapojit 
se může opravdu každý!

Noční seriál NN Night Run a Avon běh se stěhuje zpět do Vesce, kde je pro závodníky daleko lepší zázemí než v centru města.

NN Night Run Liberec opět ve Vesci

Na kole se snídaní na radnici

čtvrtek 27. května od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

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

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
ZPRAVODAJE LIBEREC 
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