
Hromadným skokem do vody, hudebním vystoupením i představením pro nejmenší zahájilo 5. června letošní koupací sezonu 
oblíbené Lesní koupaliště v  Liberci. Spolek, který má „Lesák“ ve správě od města Liberec, začne postupně měnit prostranství 
u koupaliště v zázemí plovárny, kterou si vybrali občané města v rámci participativního rozpočtu.  Foto Spolek Lesní koupaliště

Červen 2021	 Vychází	v nákladu	54 200	kusů	|	zdarma

Nejvýznamnější	liberec-
ké	kulturní	akce	roku	se	
odehrají	v	červnu.
 
 Str. 17–19
 

Mateřinka Mateřinka a Anifilma AnifilmElektrokoloběžky

Noviny	pro	občany	Liberce

Město	spustilo	kampaň,	
která	reaguje	na	elektro-
koloběžky	v	ulicích.	Zamě-
ří	se	na	ně	také	policejní	
cyklohlídky. Str. 3

Prostor	před	kulturním	
domem	čeká	velká	změna.	
Současné	staveniště	je	
předzvěstí	zelené	oázy	
platanů.	 Str. 11

Na celoplošné 

opravy silnic je zatím 

uvolněno deset milionů. 

Někde půjde o opravu úseku 

v délce sto metrů, jinde 

půl kilometru.

Zpravodaj^Liberec

Park Park u kulturákuu kulturáku

Lesák zahájil sezonu
Přejmenování parku 
Jablonecká
Park	v Jablonecké	ulici	nově	
ponese	jméno	park	Paměti	ná-
roda.	Pojmenování	na	základě	
širší	občanské	iniciativy	a ná-
vrhu	organizace	Post	Bellum,	
která	stojí	za	známým	projek-
tem	Paměť	národa,	schválili	
zastupitelé.
V parku	byl	v roce	2006	odha-
len	památník	obětem	komuni-
smu	se	zrcadlově	převráceným	
nápisem	„Sám	v sobě	hledej,	
zda	svobodu	bráníš,	ctíš	nebo	
omezuješ“.	Memento,	které	
promlouvá	především	v tiché	
připomínce	obětí	komunistické	
totality.	Lze	jej	však	jistě	rozšířit	
i na	památku	mnoha	jiných,	
kteří	čelili	nacismu	nebo	ukrut-
nostem	na	konci	války.
Vzpomínkové	shromáždění	
k uctění	památky	obětí	komu-
nistického	režimu	se	uskuteční	
28. června 2021	od	15.00.
 
Více parkovacích míst 
v Oblačné ulici
V Oblačné	ulici	na	sídlišti	
Hvězdná	se	podařilo	elegantně	
vyřešit	dva	problémy	najed-
nou.	„Loni	jsme	konstatovali	
havarijní	stav	opěrné	zdi	
a hrozilo	poškození	nahoře	
vedoucí	komunikace.	Sanací	
opěrné	zdi	se	nám	podařilo	
vytvořit	také	devět	nových	
parkovacích	míst.	Parkovací	
místa	na	sídlištích	jsou	obtížně	
řešitelná,	tady	z těchto	mám	
velkou	radost,“	říká	náměstek	
primátora	Jiří	Šolc.

Krátkézprávy

Tři typy oprav silnic poškozených zvýšenou dopravou nebo náročnou zimou provádějí i letos 
během jarních a letních měsíců pracovníci Technických služeb města Liberec. Vedle těch 
základních – provizorních – se nyní zaměří na lokální opravy a takzvané celoplošné.

Tomáš Tesař

„Plošnou rekonstrukci živičné-
ho povrchu a  výměnu povrchů 
chystáme aktuálně celkem 
u  čtrnácti vybraných ulic. 
Jedná se o  nejnáročnější 
a zároveň nejnákladnější typ 
opravy povrchu komunika-
ce, který má ale výrazně větší 
a delší trvanlivost,” říká ředitel 
technických služeb Peter Kra-
čun.

Počet kilometrů celoplošných 

oprav závisí na rozpočtu. V  letoš-
ním roce vedení města i ve spolu-
práci s  občany vytipovalo zhruba 
čtyřicet ulic, kde mají TSML tuto 
technologii použít.

„Pochopitelně bychom rádi do 
celoplošných oprav investovali 
více peněz a  udělali je na více 
místech. Musíme ale vycházet 

z reálných možností a především 
rozpočtu, který máme. Proto ně-

které silnice přijdou na řadu nyní 
a další později.

Pokračování na str. 3

14 ulic dostane nový asfalt za 10 mil.
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Pavel Chmelík

Zatím poslední z řady uznání za 
mimořádně hrdinský čin bylo Ivu 
Raisrovi předáno v pátek 4. června 
v  obřadní síni liberecké radnice. 
Cenu Michala Velíška udělovanou 
od roku 2006 mu přijel osobně pře-
dat předseda nominačního výboru 
Vítězslav Vurst.

Cena Michala Velíška je morální 
ocenění odvahy, slušnosti a  roz-
hodnosti osob, které nejsou v  zá-
chraně života profesionály, a přesto 
neváhají okamžitě pomoci. Cena 
byla založena v  roce 2006 tehdej-
ším předsedou správní rady Na-
dace ADRA Vítězslavem Vurstem. 
Loni se konal již 15. ročník. O udě-
lení hlavní ceny rozhoduje hlasová-
ní veřejnosti a Ivo Raisr z Oldřicho-
va v Hájích se stal jedním ze třech 
finalistů z celé republiky.

Dramatické událost se ode-
hrála v  pondělí 16.  září  2019. Po 
sedmé hodině ráno jel linkový au-
tobus z  Liberce do Prahy směrem 
na Turnov. Nedaleko odbočky na 
Jablonec nad Nisou řidič náhle 
zkolaboval a sesul se do uličky. Ivo 
Riasr převzal rychle řízení a  auto-

bus bezpečně zastavil. „V  tu chvíli 
to nebyl pud sebezáchovy. Byla to 
souhra několika náhod, duchapří-
tomnosti a  toho, že jsem zrovna 
nespal,“ vysvětluje skromně.

Nikdy předtím autobus neří-
dil. To se ale od té doby změnilo. 
V  rámci mnoha uznání jeho sta-
tečnosti obdržel k  Záslužné me-
daili Libereckého kraje I. stupně od 
hejtmana Martina Půty i  řidičský 
výcvik na autobus, který si vždycky 
přál řídit. Po jeho dokončení bude 
Ivo Raisr brigádničit na meziměst-
ských linkách ČSAD.

Jen pohotová reakce Iva Raisra zabránila, aby ráno 
16. září 2019 u Hodkovic nad Mohelkou nehavaroval plně 
obsazený autobus.

Cena M. Velíška pro Iva Raisra

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 22. června mezi 13. a 16. hodinou.

Slovo primátora

Vážení Liberečané,
přišel čas odložit respirátory a roušky. Alespoň tam, kde to vládní na-

řízení nezakazují. A pomalu se začít vracet k normálnímu životu před 
pandemií. Přestože svět ještě nemá nad zákeřným virem a jeho muta-
cemi definitivně vyhráno, věřím, že díky vědě a medicíně se to postup-
ně podaří. Už proto, abychom všichni mohli zase začít fungovat tak, jak 
jsme byli zvyklí. Bez omezení, neznámých zdravotních rizik, ale i prud-
kého propadu ekonomiky a zadlužení. Ne, nemám v úmyslu vás děsit, 
je ale mou povinností vám, občanům našeho města, nelhat a říkat fak-
ta. A ta bohužel nejsou zrovna veselá. Vždyť jen samotný Liberec přišel 
podle našich propočtů za poslední rok kvůli dopadům pandemie o více 
než půl miliardy korun, tedy zhruba čtvrtinu svého ročního rozpočtu.

Navzdory různým finančním překážkám se spolu s kolegy z vede-
ní radnice snažíme dál investovat do rozvoje města a  přijímat zod-
povědná rozhodnutí, která v budoucnu nasměrují Liberec správným 
směrem. Co vše pro jeho rozvoj děláme, se ostatně dočtete i v tomto 
aktuálním vydání Zpravodaje nebo na webu www.liberec.cz či našich 
sociálních sítích. A není toho málo.

Zahájení koupací sezony na Lesním koupališti, investice do celo-
plošných oprav částí vybraných silnic nebo pozvánka na 20. ročník me-
zinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm. To je jen malý výběr 
z  toho, co vše nás v  dohledné době čeká. Těším se, jak ulice našeho 
města znovu ožijí spoustou akcí, které, byť stále s omezeními, můžeme 
konečně znovu začít navštěvovat. Přijďte! Aspoň na některé. Pomůžete 
tím nejen hercům, muzikantům, dramaturgům a mnoha dalším krea-
tivním tvůrcům i sportovcům. Ale také lidem z gastro průmyslu, pro-
vozovatelům služeb nebo řemeslníkům a jarmarkům. Potřebují to jako 
sůl. Díky za to. Krásné léto a příjemnou dovolenou.

Jaroslav Zámečník,
primátor města Liberec

Po Lesním koupališti se 7. června otevřel také plavecký 
bazén na Tržním náměstí.

Bazén otevřely závody

Redakce

Provozovatel bazénu původně 
počítal s otevřením 14. června, jak 
původně avizovala vláda. Ta však 
nakonec rozhodla o  dřívějším ter-
mínu. Najednou může být v bazé-
nu 380 lidí. Provoz saun bude v let-
ním provozu, přístupné tedy jsou 
vždy od čtvrtka do soboty a kapaci-
ta je omezená na sedm lidí.

Každý návštěvník areálu sám 
zodpovídá za dodržení hygienic-
kých nařízení a  musí být schopen 
a  ochoten prokázat se negativním 
testem na koronavirus, který pod-
stoupil v  oficiálním odběrovém 
centru, certifikátem o  očkování 
nebo dokladem o prodělání nemo-

ci covid-19 v posledních 180 dnech.
Při vstupu až do převlečení a ná-

sledně při odchodu ze šaten je po-
dle nařízení ministerstva nutné po-
užívat respirátor.

Generálkou před otevřením ba-
zénu se staly 4. až 6. června plavec-
ké kvalifikační závody na olympij-
ské hry v Tokiu Velká cena Liberce. 
Jednalo se o jeden z největších pod-
niků, který se do libereckého bazé-
nu podařilo za posledních 20 let 
získat. Na závody přijelo na 400 
plavců.

Provozní doba bazénu:
Pondělí–pátek 10.00–22.00
Sobota 9.00–21.00
Neděle 9.00–19.00
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Redakce

Uživatelé těchto přibližovadel 
si často neuvědomují, že při jízdě 
na elektrokoloběžce jsou z pohle-
du zákona považováni za cyklis-
ty, a  jsou tak povinni dodržovat 
stejná pravidla, která zákon č. 
361/2000 Sb. ukládá právě cyklis-
tům.

Nejčastějším přestupkem elekt-
rokoloběžkářů je jízda po chodní-
ku! Cyklista se po chodníku může 
pohybovat pouze do 10 let věku, 
kdy je pro něj pohyb po silnici ještě 
příliš rizikový. Nejbezpečnější va- 
riantou je využití stezky pro cyk-
listy, sdílených stezek pro chodce 
a  cyklisty či cyklo pruhů a  cyklo 
koridorů.

Při jízdě na elektrokoloběžce 
je velmi důležitá ochranná přil-
ba. Elektrokoloběžka se pohybuje 
vlastní silou a  může dosáhnout 
rychlosti až 25 km/h. Ve městě na 
uživatele čekají také nástrahy v po-
době obrubníků, kanálů a  dalších 
nerovností, na které je třeba si dát 
pozor.

Kampaň Bezpečně na elektro-
koloběžce je preventivní kampaň, 
která má veřejnost informovat 
o pravidlech bezpečné jízdy, a zvý-
šit tak bezpečnost silničního pro-
vozu. Město na kampani spolupra-
cuje společně s  BESIPem, Týmem 
silniční bezpečnosti a  dalšími 
partnery.

Současné zelené vypůjčitelné 
akukoloběžky v Liberci jsou podni-
kem soukromé firmy Bolt. Veškeré 
dotazy na jejich provoz musí lidé 
směrovat právě na tuto společnost.

Dokončení ze str. 1
Pro letošní sezonu jsme na re-

konstrukci povrchů celoplošnou 
metodou uvolnili zatím deset mi- 
lionů. Někde půjde o opravu úseku 
v  délce sto metrů, jinde například 
půl kilometru,” vysvětluje primá-
tor Liberce Jaroslav Zámečník.

Zmíněných 14 silničních úseků 
bylo vybráno podle míry poškoze-
ní. Opravu některých vozovek měs-
to ale posunulo na pozdější termín, 
protože v následujících dvou třech 
letech je v  plánu jejich rozsáhlá 
a kompletní rekonstrukce.

„Nemělo by smysl někde dočas-
ně opravit asfaltový povrch a  za 
dva nebo tři roky ho kvůli chystané 
velké rekonstrukci celé ulice znovu 
rozkopávat. Nicméně u  řady dal-
ších silnic budeme v celoplošných 
opravách určitě postupně pokra-
čovat,” upozorňuje primátor.

Pro lokální opravy s  výřezem 
mají TSML k dispozici vlastní malou 
a velkou frézu. Oprava silnice touto 
technologií ale stojí násobně víc pe-
něz, a navíc je časově náročnější než 
pouhé provizorní zalévání děr.

Další variantou oprav je zmíně-
ná souvislá oprava živičného po-
vrchu. I  ta je ale výrazně finančně 
náročnější.

„Jedním z faktorů, které dlouho-
době ovlivňují technický stav silnic 
v našem městě, je i skutečnost, že 
že v Liberci je většina komunikací 
stavěna na úplně jiný provoz, než 
je ten současný. Kompletní rekon-
strukci včetně podkladu by si za-
sloužila většina našich komunika-
cí. Podobný typ oprav ale má smysl 
dělat prakticky jen v rámci sdruže-
ných oprav, kdy se na takové akci 
podílejí i  správci sítí,“ upozorňuje 
ředitel TSML Peter Kračun.

Město spustilo kampaň, která reaguje na nový trend 
dopravy ve městě – elektrokoloběžky. Na koloběžky se 
zaměří také policejní cyklohlídky.

Na akukoloběžce jako na kole

>> 14 ulic dostane…

Plánované uzavírky v Liberci
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.

^L
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KOMUN I T N Í  S T Ř E D I S KO  KON T A K T  L I B E R E C ,  P .  O .  

PŘÍMĚSTSKÉ  VZDĚLÁVÁNÍ  PODPOŘENÉ  Z  EVROPSKÉ  UNIE ,  

EVROPSKÉ  STRUKTURÁLNÍ  A  INVEST IČNÍ  FONDY ,  OPERAČNÍ

PROGRAM  VÝZKUM ,  VÝVOJ  A  VZDĚLÁVÁNÍ  

 Č .CZ .02 .3 .61/0 .0/0 .0/ 19_075/0016358

PRO DĚTI VE VĚKU 6 - 15 LET 
ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ

ZDARMA!

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

I .  TURNUS  -  19 .  -  30 .  7 .  202 1

I I .  TURNUS  -  2 .  -  1 3 .  8 .  202 1

I I I .  TURNUS  -  16 .  -  20 .  8 .  202 1

VÍCE  INFORMACÍ  A  MOŽNOST  PŘIHLAŠOVÁNÍ  

NA  TEL .  485  244  991  

NEBO  NA  WWW .KSK-L IBEREC .CZ .

hraveprazdniny@sportparkliberec.cz
www.sportparkliberec.cz
736 284 535

• tým zkušených lektorů
• nabitý sportovní program nejen v areálu
   SPORT PARKU LIBEREC (35 sportovišť)

PŘÍMĚSTSKÝ
SPORTOVNÍ TÁBOR
PRO DĚTI OD 6  DO 15 LET

REGISTRACE SPUŠTĚNY

TERMÍNY

SPORT PARK
MEDICAL
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My všichni školou povinní

A. Skalská a V. Lacmanová,
ZŠ Švermova, Liberec

V  rámci projektu Start In na 
podporu zájmu dětí o  technické 
předměty zavítali do naší školy 
čtyři zástupci z  NTM a  přivezli 
s  sebou několik exponátů ze své 
bohaté sbírky.

Lektoři připravili ve venkovním 
prostoru školy stanoviště, kde si 
děti zopakovaly poznatky o  par-
ním stroji a obdivovaly miniaturní 
modely továrního provozu v  po-
hybu. Povídali jsme si o tom, jak to 
bylo s  určováním času před dáv-
nými dobami, jak se lidé orien- 
tovali podle slunce a  hvězd, jak 
byly sestrojeny první hodinky po-
mocí ozubených koleček. Zaujaly 
nás i  makety spalovacího motoru 
a výklad lektora o principu chodu, 
což nám demonstroval na oprav-
dovém stroji  – brumlání motoru 
bylo slyšet daleko. Nejvíce se nám 
asi líbilo vyměřování prostoru po-
mocí tyčí a  „kříže“ nebo průzoru 

se zrcátky a  také měření vertikál-
ního a  horizontálního směru – 
tady jsme si mohli měření i  sami 
vyzkoušet.

V tomto projektu jsme se sezná-
mili s několika technickými vyná-
lezy minulosti, které jsou doposud 

naprosto funkční. Bylo přínosné 
porovnat makety s  opravdovými 
stroji a  měřidly, protože praxe je 
vždy zajímavější než teorie. Všich-
ni jsme si mezi ukázkami našli 
něco, co nás zajímalo nebo zauja-
lo, a tak to splnilo svůj účel.

V. Matoušek a učitelé TV,
ZŠ Dobiášova

Vzhledem k tomu, že žáci trá-
vili několik hodin denně u  po-
čítače, bylo hlavním cílem Do-
biády žákům umožnit trávit co 
nejvíce času mimo obrazovku 
a to ideálně venku.

Během března tak bylo pro 
všechny sportovce přichystá-
no devět různorodých úkolů. 
Na splnění příslušného za-
dání měli žáci vždy jeden týden. 
V  některých úkolech se jednalo 
o klasické domácí cvičení s vlastní 

vahou těla, jindy žáci museli pro-
kázat svou zručnost. Jednalo se jak 
o úkoly individuální, tak skupino-

vé. V uspořádaných týmech muse-
li žáci na příklad společně naběhat 
co nejvíce kilometrů, nebo se vir-

tuálně společně dostat 
chůzí od školy na Ještěd 
a zpět. Učitelé však také 
žáky vyslali do nadmoř-
ských výšek. V  tomto 
úkolu bylo cílem vyfotit 
fotografii z co nejvyššího 
bodu v Liberci.

Celkem bylo do pro-
jektu zapojeno přes 230 
žáků z  druhého stupně. 
Z  každé třídy byl vyhlá-
šen nejlepší chlapec 

a  nejlepší dívka. Všichni vítězové 
byli obdarováni trikem s  logem 
školy.

Národní technické muzeum v Liberci

Dobiáda – Sportem proti covidu

Po úspěšné exkurzi do Centra stavitelského dědictví Plasy v minulém školním roce jsme se 
letos měli podívat do NTM v Praze, ale zabránila nám v tom pandemie covidu. A tak muzeum 
přijelo 24. května za námi na Základní školu Švermova, tedy jen jeho malá část…

Nedostatek pohybu žáků byl jedním z velkých problémů během distanční výuky. Učitelé ze základní školy Dobiášova pro své 
žáky všech tříd na druhém stupni proto připravili pohybový projekt Dobiáda.

Krátkézprávy

Mrkvobraní 
ZŠ Ještědská
Základní	škola	Ještědská	ve 
spolupráci	se	Zoo	Liberec	
uspořádala	novou	akci	Mrkvo-
braní.
Škola	se	v této	složité	době	
rozhodla	pomoci	a vzbudit	
v žácích	uspokojující	pocit	
z dobrého	skutku.	Ve	dvou	
termínech	se	podařilo	vybrat	
neuvěřitelných	304,5	kg	mrkve.	
Od	Zoo	Liberec	jsme	získali	
děkovný	certifikát,	který	jsme	
vyvěsili	ve	škole,	a žáci	tak	měli	
možnost	si	ho	prohlédnout.	
Věříme,	že	jsme	nasbíranou	
mrkví	pomohli,	a těšíme	se	na	
další	ročník.
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Z města a radnice

Rada města schválila pravidla tvorby i rekonstrukce veřejných prostranství, jejichž cílem je 
zkvalitnit veřejný prostor.
Redakce

Manuál zpracovaný Kanceláří 
architektury města se bude sklá-
dat z  více dílů a  schválený doku-
ment je věnovaný povrchům. Bude 
projednán zastupiteli na červno-
vém jednání.

„Je to další krok k  tomu, jak 
postupně, ale zcela zásadně změ-
nit přístup k  úpravám a  změnám 
veřejného prostranství v  Liberci. 
Manuál nám mimo jiné pomůže 
zvýšit kulturu těchto prostranství 
a  podpoří rozvoj zdravého a  kli-
maticky odolného města. Zároveň 
je to pro nás příležitost, jak rozvíjet 
kvalitní identitu města,“ říká pri-
mátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Manuál pomůže nejen všem 
odborům města v posuzování jed-
notlivých záměrů, zefektivní také 
vnitřní procesy, tvorbu kvalitních 
zadání a  projektů, zrychlí  jednání 

se soukromými a právními objek-
ty, projektanty, správci sítí, pro-
vozovateli, výkonnými složkami 
a veřejností.

„Manuál veřejných prostranství, 
věnovaný městským povrchům, 
vychází ze zkušeností a  aktuál-
ních trendů ve světě, maximálně 
respektuje jedinečnost Liberce a je 
mu ušitý na míru,“ říká Zuzana 
Koňasová z Kanceláře architektury 
města Liberec.

Manuál lze použít jako podklad 
při vytváření veřejných prostran-
ství a  jako nástroj jeho posuzová-
ní. Míra náročnosti uplatněných 
řešení by se měla odvíjet od význa-
mu dané lokality a její role v celku 
města.

Vyhlídka Jezdec prošla obnovou

Manuál pro městské povrchy

Město opraví opěrnou 
zeď  v Ondříčkově ul.
Oprava	opěrné	zdi	je	první	
etapou	plánované	rekonstruk-
ce	Ondříčkovy	ulice,	která	je	
zahrnuta	do	plánu	sdružených	
oprav	s vlastníky	technické	
infrastruktury	pro	rok	2022.	
Dojde	ke	kompletní	obnově	
inženýrských	sítí	a obnově	
povrchů	silnice.
Do	vrchní	části	zdi	bude	ukot-
veno	ochranné	zábradlí	a žu-
lová	kamenná	deska,	tvořící	
obklad	římsy.	Při	odstraňování	
stávající	zdi	dojde	k odbourání	
části	konstrukce	vozovky,	pro-
to	budou	práce	probíhat	po	
etapách	a za	úplné	uzavírky	
místní	komunikace	pro	moto-
rová	vozidla.	Podle	možnosti	
stavby	však	bude	povolen	
pohyb	pro	pěší.
„Jde	o technicky	a stavebně	
složitou	opravu,	proto	byly	
práce	v této	lokalitě	rozděleny	
do	dvou	stavebních	sezon,	
kde	právě	opěrná	zeď	je	
předstupněm	rekonstrukce	
komunikace,“	uvádí	náměstek	
primátora	pro	technickou	
správu	Jiří	Šolc.	Předpokláda-
ná	celková	hodnota	veřejné	
zakázky	je	8,3	mil.	Kč	bez	DPH.

43,5 milionu korun za 
zimní údržbu
Technické	služby	města	Liber-
ce	poprvé	od	převzetí	správy	
a údržby	komunikací	předloži-
ly	radním	vyhodnocení	zimní	
údržby	2020/21.	Celkové	
náklady	na	zimní	údržbu	byly	
43 544 211	Kč.	V předchozím	
zimním	období	2019/20	se	
jednalo	o částku	25 006 288	
Kč.	Letošní	dlouhá	zima	tak	
byla	téměř	dvojnásobně	
náročná.

Krátkézprávy

Na konci května probíhaly práce na rekonstrukci vyhlídky na Jezdci mezi Kateřinkami a Ruprechticemi. Obnovu vyhlídky vybrali 
občané Liberce z  projektů navržených v  participativním rozpočtu. Na vyhlídce nechalo město kompletně vyměnit zábradlí, 
odstranit náletové dřeviny a celý prostor uklidit. Vyhlídka i lesy v okolí jsou ve vlastnictví města Liberec.  Foto  J. Pikous



7Zpravodaj^LiberecČerven 2021

Liberečtí radní si 1. června prohlédli náhradní prostory, kam se kvůli podzimní rekonstrukci budovy Uran mají na několik let 
přestěhovat desítky úředníků.

Redakce

V  době vydání Zpravodaje bu-
dou rozhodovat o  nejvhodnější 
variantě. Vybírat budou z nabídek 
od S  Tower a  Forum Liberec. Po 
uzávěrce novin se ale vyskytla ještě 
jedna možnost, jasno by mělo být 
16. června.

K přesunu desítek zaměstnanců 
z  odboru sociální péče a  registru 
vozidel se město chystá kvůli plá-
nované a  technologicky náročné 
renovaci Uranu. S  tou chce začít 
o několik měsíců dříve, už letos na 
podzim. Do té doby si ale magist-
rát musí pronajmout zhruba 1 000 
metrů čtverečních kancelářských 
prostor s  odpovídajícím zázemím 
pro přibližně 60 pracovníků, kte-

ří vyřizují pro občany agendu na 
odboru sociální péče, plus dalších 
cca 650 metrů čtverečních pro 
agendu registru vozidel s  15 pra-
covníky.

Z  řady oslovených firem splni-
ly náročné požadavky pro výkon 
úřadu dvě společnosti. „Důležitým 
faktorem při posuzování nabí-
dek byla nejen cena za pronájem, 
ale i  řada technických požadav-
ků. Nabízené prostory například 
musí splňovat řadu technických 
požadavků pro výkon obou na-
šich agend: třeba vysokorychlostní 
a zabezpečený internet, bezbarié- 
rový přístup nebo odpovídající 
prostor pro spisovny,“ říká tajem-
ník statutárního města Liberec 
Martin Čech.

První návrh na pronájem přišel 
od společnosti Elite Office Park, 
a.s., která nabízí pronájem čás-
ti objektu v  prostorech po úřadu 
práce v sousedství terminálu MHD 
v dolním centru města, veřejnosti 
je známý jako S Tower. Druhou na-
bídku poslala společnost Liberec 
Property, s.r.o., která městu dopo-
ručuje umístit své úředníky do ob-
chodního centra Forum s  přístu-
pem rovněž od tamního terminálu 
MHD. Chvíli po uzávěrce Zpravo-
daje se naskytla ještě varianta třetí.

S  firmou, která dostane od 
radních víc hlasů, město uzavře 
smlouvu pravděpodobně na pět 
let s  opcí na dalších pět roků. Vy-
loučit nelze ani další jiné varianty 
délky pronájmu.

„V přízemí Uranu už během re-
konstrukce nově umístíme zázemí 
autobusového terminálu. Zároveň 
počítáme s  odstraněním starých 
buněk. Současně se připravujeme 
na dočasné přestěhování serverov-
ny, která z bezpečnostních důvodů 
nemůže po dobu rekonstrukce 
v  Uranu zůstat. Pokud vše půjde 
bez problémů, počítáme s dokon-
čením rekonstrukce budovy na 
podzim 2022,“ říká primátor Li-
berce Jaroslav Zámečník.

Ve druhé etapě město začne 
v  prostoru stávajícího autobuso-
vého nádraží připravovat kapacit-
ní parkovací dům, v té třetí by pak 
mělo dojít k  vybudování přestup-
ního terminálu v prostorách hlav-
ního nádraží.

Oprava Uranu začne na podzim, úředníci se přestěhují

Přijďte se zapojit do diskuze o budoucí podobě 

STŘEDA 23.6. 2021, 17:00

Kancelář architektury města zve veřejnost k zapojení se 
do diskuse nad plánovanou revitalizací a úpravami
sídliště Gagarinova. 

Pojďme společně formulovat, co Vám chybí,  jak zlepšit 
prostředí sídliště. Diskuse proběhne formou společné 
procházky se zástupci KAM a primátorem města.

Sraz zájemců je u mateřské školy Hvězdička,
Gagarinova 788/9 ve středu 23. 6. 2021. 

SÍDLIŠTĚ GAGARINOVA

^Liberec ^KAM

ELEKTROMONTÉR
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBEREC, p.o.
Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8, Tel: 482 410 111

Čeká vás práce v perspektivní a stabilní společnosti s dobrými 
platovými podmínkami a zaměstnaneckými výhodami.

Co budete dělat?
• Zapojovat a oživovat elektrické části veřejného osvětlení
• Odstraňovat závady veřejného osvětlení
• Zajišťovat pravidelné i operativní činnosti při údržbě
• Pracovat převážně ve venkovním prostředí (veřejné i areálové osvětlení)
• Provádět plánované i mimořádné kontroly, elektromontážní práce včetně

zajištění oprav kabelového vedení

Co k práci potřebujete?
• Vyhlášku 50 min. § 5
• Vzdělání v oboru elektro

– absolventy zaučíme
• Řidičský průkaz B, C výhodou

Co získáte?
• Zázemí stabilní společnosti
• Základní plat v rozpětí 25 000–28 000 Kč
• Benefitní systém
• 6 týdnů dovolené
• Stravenky v hodnotě 120 Kč
• Podporu v dalším vzdělávání

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Světlanu Baranovou 604 299 596V případě zájmu kontaktujte Mgr. Světlanu Baranovou 604 299 596

Zpravodaj^Liberec
ve všech libereckých schránkách

54 200 ks
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Velké společnosti se při své cestě za úspěchem už dávno nesoustřeďují pouze na hospodářský výsledek. 
Čím dál tím důležitější je pro ně také odpovědný přístup k  udržitelnosti a  společenské odpovědnosti. 
Příkladem takové firmy je i Kaufland. Ten ve svém sortimentu nabízí kvalitní a čerstvé produkty. Aktivně 
snižuje množství plastu, podporuje elektromobilitu a využívá inovativní ekologické technologie. V květnu 
navíc vydal historicky první Zprávu o udržitelnosti.

V Kauflandu Ví, že roZhodují činy 
Nahlédněte pod pokličku společensky odpovědné firmy 

Report je důležitým milníkem 
v činnosti obchodního 
řetězce. Jeho vydáním zvyšuje 
Kaufland transparentnost 
svých aktivit a na konkrétních 
příkladech představuje dosud 
přijatá opatření v oblasti 
odpovědného podnikání 
i klíčové ukazatele, které 
hodnotí, jak se mu vytyčené 
cíle daří naplňovat. Bližší 
informace o zprávě naleznete 
na www.rozhodujiciny.cz. 

udržitelný 
sortiment

  Více než 200 druhů 
čerstvého ovoce 
a zeleniny od 50 
vybraných lokálních 
dodavatelů

  Produkty privátní 
značky K-Jarmark jsou 
výhradně od českých 
výrobců

  Přes 800 produktů 
s certifikátem 
udržitelnosti (Bio, 
Fairtrade, GOTS, FSC)

  Jediný řetězec 
s vlastním 
masozávodem, díky 
kterému má Kaufland 
přehled o kvalitě 
a čerstvosti masa

  Široký sortiment 
produktů pro vegany, 
vegetariány či osoby 
s potravinovou 
intolerancí

Plasty 

  Žádné jednorázové 
plastové nákupní tašky, 
nádobí, brčka či vatové 
tyčinky 

  Přes 100 tun plastu 
ročně ušetřených 
změnou obalu v úseku 
Ovoce/zelenina

  9 tun plastu 
ušetřených odstraněním 
plastového víčka 
z jogurtů privátní značky 
K-Jarmark 

  V sortimentu nabízí 
nEKOnečný sáček 
a nEKOnečné víčko  
pro opakované použití

  Kosmetické a čistící 
výrobky privátních 
značek jsou bez 
mikroplastů

eKologie

  Zmodernizované 
a nové prodejny jsou 
vytápěny pouze 
odpadním teplem 
z chladících boxů

  Využití úsporného 
LED osvětlení, podpora 
elektromobility, 
inovativní ekologické 
technologie

  První prodejna 
v ČR se splachováním 
toalet dešťovou vodou 
a spořiče pitné vody 
na všech prodejnách

  100 % papíru, 
lepenkových krabic, 
skla či kovového 
odpadu je zpracováno 
na druhotnou surovinu

  Všechny budovy 
Kauflandu jsou 
certifikovány 
energetickým auditem 
dle ISO 50001

sPolečensKá 
odPoVědnost

  3 zachráněné lidské 
životy díky instalaci 
defibrilátorů na všechny 
prodejny

  27 000 000 Kč 
získaných od roku 2019 
ve Vánoční sbírce pro 
Světlušku

  Dlouhodobá podpora 
Ježíškových vnoučat, 
Centra Paraple, DEBRA 
ČR, Loono a dalších 
neziskových organizací

  Partnerství s Českým 
hokejem a generální 
partnerství Českého 
parahokeje

  Výstavba komunitních 
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Tomáš Tesař

„Uplatnit můžeme řadu témat 
z  různých operačních programů. 
Konkrétně pro liberecko-jablonec-
ké území si obce v  rámci ITI mo-
hou požádat zhruba o 1,4 miliardy. 
Dalších 700 až 800 milionů může 
být rezervováno přímo pro zmí-
něné tři agendy, tedy životní pro-
středí, zaměstnanost a  dopravu,“ 
říká náměstkyně primátora Liber-
ce pro strategický rozvoj a  dotace 
Radka Loučková Kotasová.

V ITI lze ve všech aglomeracích 
uplatnit témata z různých operač-
ních programů, nejvíce z  Integro-
vaného regionálního operačního 
programu (IROP), a to 22 % z jeho 
celkové alokace.

Město Liberec je v novém obdo-
bí 2021 až 2027 nositelem i garan-
tem plnění a čerpání dotací. Proto 
vznikl i  řídicí výbor ITI, kterému 
předsedá, a  kde mají zastoupe-
ní všichni aktéři v  daném území, 
například sousední Jablonec nad 
Nisou.

„Za Liberec nyní připravujeme 
kompletní strategii ITI, která jasně 
definuje, na jaké konkrétní projek-
ty chceme dotační peníze čerpat. 
Předkládat projekty bude mož-
né  od července do září letošního 
roku. V  létě zároveň budeme pro-
jekty konzultovat. Všechny budou 
vybírány transparentně s  tím, že 
hotovi chceme být na podzim, ale 
závisí to také na schvalování ope-
račních programů, ze kterých bu-
deme čerpat,“ vysvětluje náměst-
kyně Radka Loučková Kotasová.

Mezi projekty, na něž chce žá-
dat o  peníze z  ITI přímo město 
Liberec, je například revitalizace 
Tržního náměstí, náplavky nebo 
areálu LVT. Usilovat bude i o finan-
ce na modernizaci škol Jabloňová, 
Vrchlického, U Soudu a Ještědská. 
V  sekci udržitelná doprava pak 
město plánuje v  rámci ITI finan-
covat další cyklostezky, parkování 
P+R a bezpečnost v silničním pro-
vozu. Zároveň počítá i  s  investicí 
do projektů v  sociální oblasti, na 
bydlení, památky a cestovní ruch.

Obce mohou díky ITI čerpat dotace téměř za 2 miliardy

Jana Kodymová

Stavební práce na objektu ma-
teřské školy Pastelka začaly v břez-
nu 2020 a  skončily letos v  dubnu. 
V  rámci rekonstrukce se městu 
v této budově podařilo navýšit ka-
pacitu o dalších 40 míst, takže cel-
kem ji nyní může navštěvovat až 96 
předškoláků.

„Díky evropským dotacím z  In-
tegrovaného regionálního operač-
ního programu jsme postavili nový 
dvoupatrový pavilon, kde vznikla 
tři nová oddělení. Kromě vybudo-
vání nové přístavby jsme provedli 
částečnou rekonstrukci stávajících 
prostor. Celkem jsme investova-
li přes 57 milionů korun, přičemž 
součástí renovace a  přestavby je 
také nové, moderní vybavení celé 
školy a  školní kuchyně. Během 
uplynulého měsíce řemeslníci do-
končili úpravu veřejného prostran-
ství, pokládku venkovní dlažby 
a  současně instalaci ochranného 
oplocení,” říká náměstkyně primá-
tora pro strategický rozvoj a dotace 
Radka Loučková Kotasová.

Před dvěma lety došlo ke slouče-
ní mateřské a  základní školy v  Os-
tašově. Ředitel Radek Vystrčil tehdy 
nečekal, že bude stát před úkolem 

rekonstrukce budovy a  přístavby 
nové. Dnes je stavba úspěšně hoto-
vá. „Právě probíhají zápisy dětí do 
mateřských škol. Když jsme začína-
li stavět, věděli jsme, že kapacita se 
navýší až na 96 dětí. Tehdy jsem si 
říkal, že to nenaplníme, ale teď po 
zápisech už vím, že tahle krásná 
školka bude od září plně kapacitně 
obsazena, dokonce i dětmi dvoule-
tými,“ uvádí ředitel Radek Vystrčil.

„V  Ostašově žije 600 obyvatel, 
školka Pastelka pojme téměř sto 
dětí. Tento poměr jasně dokazuje, 
že nám Ostašov jako součást Li-
berce leží na srdci a věnujeme mu 

patřičnou pozornost. Příští rok bu-
deme budovu mateřské školy při-
hlašovat do soutěže Karla Hubáč-
ka Stavba roku Libereckého kraje. 
Skvostná budova rozhodně šance 
na úspěch má,“ říká primátor Li-
berce Jaroslav Zámečník.

Původní objekt i  nové prostory 
nyní počítají s  bezbariérovým pří-
stupem. „Na zahradě mateřinky 
vznikly retenční nádrže, které zadr-
žují dešťovou vodu. Tu částečně vy-
užijí na zalévání zahrady a  zbytek 
jde do ostašovského potoka,“ dopl-
ňuje náměstkyně Radla Loučková 
Kotasová.

V květnu byla předána zrekonstruovaná budova mateřské školy Pastelka v Ostašově. Do oprav 
a rozšíření kapacity mateřinky zhruba o 40 míst investovalo město Liberec díky evropským dota-
cím přibližně 57 milionů korun.

Až dvě miliardy korun může čerpat celkem 47 obcí a měst integrovaných územních investic (ITI) v období 2021 až 2027. Finan-
covat z nich budou především rozvoj v oblastech životního prostředí, dopravy, vzdělávání a zaměstnanosti. Stovky milionů korun 
mohou pomoci například s revitalizací veřejných prostranství, modernizací základních škol a rozvojem udržitelné dopravy.

Nová Pastelka bude soutěžitKrátkézprávy

Nové kontejnerové 
stání v Suldovského
První	červnový	týden	měs-
to	dokončilo	další	projekt	
z participativního	rozpočtu,	
o kterém	rozhodují	obyvatelé	
Liberce.	V Suldovského	ulici	
bylo	podle	přání	zdejších	
obyvatel	upraveno	kontejne-
rové	stání.	Nová	plocha	byla	
vydlážděna	a celé	stání	oplo-
ceno,	aby	se	okolo	již	nevršil	
nepořádek.



10 Zpravodaj^Liberec Červen 2021

Statutární město Liberec pracuje na protipovodňových opatřeních na Lužické Nise od roku 
2019. Nyní se začíná pracovat na projektové dokumentaci pro 1. etapu výstavby.

V Růžodole hledají nové členy osadního výboru a hodlají se zabývat širším územím, tedy celou 
čtvrtí od letiště až po Nisu.

Redakce

Na základě rozhodnutí radních 
vypracuje projektovou dokumen-
taci společnost Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, a.s., z Prahy. Za 
projekční práce město zaplatí cel-
kem 1 861 000 Kč bez DPH.

„Do  první etapy spadá přede-
vším výstavba Povodňového parku 
ve Wintrově ulici, protipovodňová 
opatření v  Okružní ulici, dále je 
zde zahrnuto centrum, a  to včet-
ně zapracování výstavby Náplavky 
u krajského úřadu, a v neposlední 
řadě jsou do  této etapy zahrnuta 
opatření v  areálu společnosti In-
tex,“ vyjmenovává náměstek pri-
mátora pro technickou správu Jiří 
Šolc.

Projektová dokumentace vy-
chází ze studie „Návrh etapizace 
protipovodňových opatření měs-

ta Liberec“ z roku 2020. Zahrnuje 
průzkumy v  rozsahu nezbytném 
pro vypracování projektové doku-
mentace pro vydání rozhodnutí 
o  umístění stavby. Konkrétně jde 
o  geodetické zaměření, inženýr-
sko-geologický průzkum, hydro-
logická data  – povodňová vlna, 
biologický průzkum a  hodnocení 
včetně oznámení záměru, den-
drologický průzkum a  posouzení 
technického stavu nábřežních 
zdí, tedy stavebně technický prů-
zkum.

Město Liberec leží v  zaklesnu-
tém údolí Lužické Nisy mezi Jizer-
skými horami a  Ještědsko-Kozá-
kovským hřbetem. Město Liberec 
má díky své poloze velmi speci-
fické vodohospodářské podmín-
ky. Ze svahů přilehlých hor stéká 
do  Lužické Nisy velké množství 
vodotečí, které se vyznačují vel-

kým podélným spádem. Klimatic-
ky leží v chladné oblasti s průměr-
ným ročním úhrnem srážek okolo 
850 mm. Oblast Liberec se vyzna-
čuje velkým počtem bouřkových 
dnů, což dohromady podmiňuje 
velký výskyt povodňových situací.

„Přírodě blízká protipovodňo-
vá opatření budou sloužit nejen 
k  ochraně proti povodním, ale 
také jako estetický prvek veřejné-
ho prostoru, který bude zároveň 
vytvářet opatření ke snížení vlivu 
městských tepelných ostrovů vli-
vem vytvoření nových vodních 
prvků,“  popisuje náměstek pro 
technickou správu Jiří Šolc.

Rozsah zpracování protipo-
vodňové ochrany na  Lužické Nise 
bude proveden na  celém území 
města Liberce, tedy od  ř. km 19 
(Machnín) až po ř. km 41,5 (Proseč 
nad Nisou).

Tomáš Bicek,
Osadní výbor Růžodol I

V květnu došlo k setkání Osad-
ního výboru Růžodol I  se zástup-
ci  obyvatel části za dálnicí se zá-
měrem rozšířit působnost našeho 
OsV na celé území čtvrti.

Náš původní záměr před dvě-
ma lety byl začít s  činností OsV 
v menším měřítku, tzn. „od letiště 
k  dálnici“, a  případně působnost 
rozšířit později, až se s  touto čin-
ností seznámíme. Zpočátku jsme 
také nezaznamenali větší zájem ze 
zbývající části Růžodolu I, což se 
nyní změnilo.

S  myšlenkou na rozšíření osad-
ního výboru přišla Anna Provazní-
ková. Potvrdila, že existuje značný 
zájem o  zvelebení luk kolem Nisy 
pod bývalými mlékárnami, kde část 
ploch patří soukromému majiteli. 
Ten je ochoten louky zpřístupnit, 
aby je mohla využívat veřejnost. 
Stejně tak město, jemuž patří další 
část pozemku. O záležitosti již bylo 

jednáno i s útvarem hlavního archi-
tekta magistrátu, který s  tímto po-
stupem souhlasí a podpořil jej.

Zájemcům o rozšíření OsV jsme 
představili záležitosti, o jejichž ná-
pravu usilujeme – nefunkční odtok 
dešťové vody podél Partyzánské 
ulice, neexistenci chodníků a  ne-

vyhovující „zastávku“ 
linky č. 14 na Ostašovské 
ulici, přechody pro chod-
ce, problém s  činností 
drtičky odpadů, pro-
tažení Harantovy ulice 
do Františkova alespoň 
pro pěší se zpevněním 
a  osvětlením, instalace 
košů podél Partyzánské, 
oprava volejbalového 
hřiště v Srbské ulici, kon-
tejnerová stání v  Srbské 
a Suldovského aj.

Jelikož jsme se zájem-
ci z  druhé části Růžodo-
lu nalezli společnou řeč 
i  zájem o  zlepšení pro-
středí v  celé naší čtvrti, 
došlo k dohodě podat na 

MML žádost o rozšíření působnos-
ti našeho OsV. Plyne z toho i větší 
množství podnětů, co kde zlepšit, 
a také budeme zastupovat výrazně 
větší počet obyvatel. Samozřej-
mostí je i  výpomoc při různých 
brigádách a podpora projektů.

Protipovodňová opatření na Lužické Nise

Osadní výbor Růžodol I rozšiřuje působnost
Novinky: mozaiková 
seč i mulčování
Do	městských	trávníků	se	
opět	vrátí	život.	Na	některých	
místech	v Liberci	zkouší	Tech-
nické	služby	města	Liberec	
takzvanou	mozaikovou	seč.	Ta	
je	k přírodě	šetrnější	než	ploš-
né	sekání	travnatých	ploch,	
pomáhá	zadržet	vodu	v půdě	
a chrání	biodiverzitu.	Trávníky	
tak	krásně	vykvetou	a vytvoře-
né	obrazce	budou	i zajímavé	
na	pohled.	Momentálně	tak	
TSML	sečou	části	trávníků	
hlavně	podél	chodníků	a uvnitř	
ploch	mezitím	ponechají	
květiny	rozkvést.	Kopretiny,	
jetel,	pampelišky	nebo	zvonky,	
to	jsou	rostliny,	které	do	louky	
patří.	Zároveň	by	se	do	nepo-
sekaných	částí	trávníků	měli	
přesunout	motýli,	samotářské	
včely	nebo	květomilní	brouci.

Tento	nový	přístup	k péči	
o trávníky	však	neznamená,	že	
nebudeme	sekat	vůbec.	Počet	
sečí	se	jen	přizpůsobí	aktuální-
mu	počasí.	Nemělo	by	se	sekat	
za	letního	sucha.	Cílem	je	se-
kat	méně	intenzivně	a šetrněji	
k rostlinám	i živočichům.
Trávník	posekaný	v rámci	
mozaikové	seče	je	odolnější	na	
výkyvy	počasí	a lépe	odolává	
suchu.	V letošním	roce	chceme	
také	víc	ploch	udržovat	mulčo-
váním,	což	znamená,	že	pose-
kaná	tráva	zůstává	na	místě	
a stává	se	hnojivem	pro	další	
růst	trávníku.

Krátkézprávy

Růžodol má několik NEJ. Je zde letiště 
a jediná podobná plocha v Liberci, největší 

obchodní park (kolem Géčka) a také nejhorší 
dopravní uzel, tzv. Sněhulák. Foto: Mapy.cz
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Prostor před kulturním domem čeká velká změna. Současné staveniště je předzvěstí zelené 
oázy platanů.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Projekt výsadby stromů před DK 
projektovali krajinářští architekti 
ze společnosti Terra Florida, park 
tvoří spol. Astra zahrady.

Betonová dlažba se na místo už 
nevrátí. Vznikne zde mlatová zasa-
kovací plocha, do které bude vysa-
zeno 12 platanů javorolistých. Tři 
lípy, které obklopovaly kašnu, byly 
již dříve přesazeny do jiné lokality. 
Protože chceme, aby nově vysazené 
dřeviny vydržely co nejdéle a měly 
i  přes různá omezení již polože-
ných inženýrských sítí co největší 
prokořenitelný prostor, je právě 
přípravě kořenového prostoru pro 
stromy věnována náležitá péče.

Zpracovatel projektové doku-
mentace navrhl skladbu souvrství 
podle návrhu, který vychází z  vý-
zkumů švédských krajinných návr-
hářů pro Stockholm, kde se tento 
systém osvědčil a  stromy tam vý-
borně prosperují.

Velké terénní úpravy jsou způ-
sobeny sofistikovanější přípravou 
velkého prokořenitelného prosto-
ru oproti obvyklým výsadbovým 
jámám, které v městském prostře-
dí nejsou pro stromy optimální.

Výsadbou stromů dojde k  za-

stínění velké části prostoru před 
kulturním domem, což v  letních 
měsících významně pomůže snížit 
okolní teplotu a naopak zvýšit vlh-
kost v městském prostoru.

Nový parčík v dolním centru Li-
berce bude hotov v červenci.

Zelená oáza před kulturním domem

Životníprostředí

Rozkvetlá místa po 
městě kazí nenechavci
V loňském	roce	byla	v Liberci	
osazena	další	místa	trvalkami,	
travinami	či	cibulovinami.	Po	
odkvetlých	krokusech,	tulipá-
nech,	hyacintech,	narcisech,	
ladoňkách	a modřencích	mů-
žete	v červnu	po	městě	narazit	
na	rozkvetlé	okrasné	česneky	
či	kakosty.	Každou	chvíli	roz-
kvetou	šalvěje,	dlužichy	ost-
rožky	či	např.	čechravy.	Pozdní	
mrazík	však	některé	nadzemní	
části	rostlinek	popálil,	takže	
nejstarší	listy	při	zemi	působí	
na	některých	místech	zaschlým	
dojmem.
Trápí	nás	také,	že	nenechaví	
kolemjdoucí	některé	již	vykvet-
lé	části	květin	otrhávají,	nebo	
dokonce	přímo	vykopávají	
a zřejmě	si	rostlinky	odnášejí	
někam	na	svou	zahrádku.	
Záhony	pak	působí	zbytečně	
prořídle.

Krátkézprávy

Stromy v parku Petra Bezruče jsou ohroženy
Odbor ekologie 
a veřejného prostoru

Jak jsme již informovali, do 
parku Petra Bezruče v  Lidových 
sadech byly umístěny lapače na 
lýkožrouta bukového, který se ob-
jevil na vzrostlých bucích. Výkyvy 
počasí způsobily, že při prvním vý-
běru lapačů bylo v polovině května 
napočítáno na 800 odchycených 
brouků. Po ochlazení jejich vylé-
távání zcela opadlo. Nyní, jakmi-
le slunce zase trochu více začalo 
vzduch ohřívat, začíná být kůrovec 
opět aktivní a vylétává.

Při posledním výběru z  lapačů 
byly vysypány již tisíce kůrovců.
To potvrzuje, že teplé počasí roje-
ní kůrovce přeje. Odchycený pod-

korní hmyz předáváme k  dalšímu 
zkoumání pracovníkům Katedry 
ochrany lesa a  entomologie z  Fa-
kulty lesnické a dřevařské ČZU.

Byly nám také zaslány výsled-
ky z  laboratorních testů nalezené 
hniloby kořenů, kterou způsobuje 
půdní druh rodu Phytophthora.

Byly nalezeny dva druhy tohoto 
rodu, oba polyfágní, oba patogen-
ní, což potvrzuje naši obavu, že ve 
spojení s kůrovcem dojde v dalších 
letech k  poměrně značnému úhy-
nu buků i dalších listnáčů v tomto 
parku.

Odumírání se bude odvíjet sa-
mozřejmě i  v  závislosti na klima-
tických podmínkách, ale celkové 
obnově dřevin se zde bohužel ne-
vyhneme.
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Vězni zabezpečují svah

Během zimy se na louce u Hlávkovy ulice proti Hokejce objevila soustava tůní, která podpoří 
zadržení vody v krajině, zpomalí odtok, a posílí tak retenční schopnost lokality.

Po dlouhé odmlce způsobené koronavirovou pandemií se obnovují společné akce se zapojením odsouzených, kteří opět po-
máhají s údržbou veřejného prostoru.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Mimo vybudování tůní proved-
la arboristická firma kácení riziko-
vých stromů a  ošetření ostatních 
dřevin. To spočívalo v  provedení 
zdravotních a  bezpečnostních 
řezů či lokálních redukcí. Součástí 
první etapy byla i stabilizace pěšin 
kamennými stupni.

Během druhé jarní etapy došlo 
k  dosadbě domácích dřevin, jako 
jsou olše, vrby, jilmy, jasany atd. 
do prostoru louky, dále k dosadbě 
vlhkomilných trvalek u  tůní (ko-
satce, blatouchy, pomněnky, šípat-
ky, ...) a  v  neposlední řadě k  pře-
měně trvalého travního porostu 
s  nízkou druhovou diverzitou na 
pestrou přírodní květnatou louku. 

Výsev probíhal také s důrazem na 
dosev krvavce totenu, na němž se 
rozmnožují chráněné druhy mo-
týlů, jako je např. modrásek ba-
henní. Součástí druhé etapy bylo 
i  položení povalového chodníčku 
v centrální části podmáčené louky.

Město Liberec na tyto aktivity 
v  brzké době naváže i  v  lokalitě 
Fibichovy ulice, kde budou také 
v  lesoparku vybudovány nové 
tůně pro rozmnožování obojživel-
níků.

Několik vodních ploch na měst-
ských pozemcích vzniklo také díky 
nadšení členů Jizersko-ještědské-
ho horského spolku např. v Mach-
níně, Vesci či Ruprechticích. Tam 
se již v současné době rozmnožují 
živočichové vázaní na vodní eko-
systémy.

Projekt v Hlávkově ulici byl pod-
pořen dotací z  Dotačního fondu 
Libereckého kraje, oblast podpory 
č. 8 Životní prostředí a  zeměděl-
ství, program 8.6 – Podpora retence 
vody v krajině.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Spolupráce města s Vazební věz-
nicí Liberec funguje od roku 2015. 
Za tuto dobu se desítky odsouze-
ných zapojili do údržby veřejného 
prostoru. Byly provedeny výřezy 
náletových dřevin, hrabání listí, čiš-
tění drobného vodního toku, byly 
odstraněny černé skládky nebo vy-
kopány staré betonové prvky a ne-
používaná pískoviště. V uplynulém 
roce byla navíc poprvé vyzkoušena 
práce na údržbě menšího skalního 
masivu v majetku města.

Právě skalní masiv v  ulici Dr. 
Milady Horákové nad místním au-
tobazarem prochází postupnou 
údržbou. Ze skály se během po-
sledních let uvolnilo větší množství 
zvětralin, které se zadržely pomocí 
instalovaných betonových bloků. 

Bohužel na několika částech to bylo 
v takové míře, že se již dostávaly na 
soukromý pozemek. Vzhledem ke 
ztíženým prostorovým podmín-
kám jsou tyto nánosy odstraňová-
ny ručně. Celý svah byl v minulém 
roce nejprve vyřezán od náletových 
dřevin a pokáceno bylo také něko-

lik větších stromů na vrchní převis-
lé hraně skály, které hrozily pádem. 
Bohužel se tak odkrylo také větší 
množství odpadků, které musely 
být uklizeny.

Obnovená spolupráce s  věznicí 
byla zahájena pokračujícím odstra-
ňováním nánosů zvětralin. Vyko-

paný žulový perk se ukázal navíc 
dostatečně kvalitní a čistý, aby po-
sloužil pro využití na opravy perko-
vých cest ve správě městských lesů.

V rámci údržby skalních masivů 
má město záměr na jeho technic-
kou stabilizaci. Vzhledem k nároč-
nosti ve vypracování projektové 
dokumentace, získání povolení, fi-
nancí a a vzhledem také k nesnad-
né realizaci je uskutečnění akce 
možné až během dalších let. Údrž-
ba však výrazně sníží možná rizika.

Odsouzení jsou při těchto pra-
cích doprovázeni odbornými za-
městnanci. Účastní se nad rámec 
svého pracovního zařazení. Spo-
lupráce je pro město výhodná ze-
jména po finanční stránce, jelikož 
odsouzeným není hrazena žádná 
odměna. Širší veřejností jsou pak 
tyto akce kladně vnímány.

Tůně naproti Hokejce
Místo stánku platan
Soukennému	náměstí	bude	
dominovat	platan	javorolistý.	
Strom	je	vysazen	na	místě,	kde	
ještě	na	podzim	stál	kruhový	
stánek,	který	symbolizoval	
nešťastný	vztah	k veřejnému	
prostoru	v 90.	letech.
Pod	strom	jsou	umístěny	rošty	
a okolo	vznikne	mlatová	plocha	
s pítkem.	Každý	další	strom	
přispěje	ke	zlepšení	klimatu	ve	
městě.

Krátkézprávy
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Křížovka: V tanečních. Stěžuje si jedna sousedka druhé: „Představte si, paní Vopičková, že holky v tanečních nechtějí s naším Otíkem tancovat, že je prý moc starý a 
duševně i pohybově zaostalý. Není to ale vůbec pravda. Například před čtyřiceti lety ve svých dvanácti letech … (dokončení v tajence křížovky)."

Pomůcka:
Horní část 
místnosti Osa skeletu Setiny 

hektaru
Ruský 

souhlas Pleteniny
Polo- 

vodičový 
prvek

Evropské 
hospodář. 
společen- 
ství (zkr.)

MPZ aut 
Chorvatska

Natažení 
struny

Město na 
severu 
Polska

Zkr.titulu 
doktora Pohodný Blízká 

krajina
Jasný 
meteorabalak, 

sket, tyrid

Usazený 
prach Část nohy Plevelné 

rybky

Váha obalu

1.DÍL 
TAJENKY

Značka 
dlaždiček

Rusky 
„mnoho"

Úložiště 
písemností

Části úst

Respirační 
virové one- 

mocnění

Tatranský 
športový 

areál (zkr.)

Solmizační 
slabika

DíryPryskyřice Rašení

Značka 
oerstedu

....Proti.... (z 
řečtiny)

Poschodí Řím.čísly 
51..Manželé.. 

s dětmi 
(famil.)Sobec Stavět se 

do řady

2.DÍL 
TAJENKY

Žen.jméno 
(22.6.)

Komické 
nápady O co Horská 

louka
Tvrdit ocel

Jméno 
herečky 

MandlovéVojenský 
odvod Pokládat Chem.zn. 

křemíku

Italské 
muž.jméno 

(Pavel)

Někde 
(kniž.) Lihovina

Džezový 
zpěv Živočich

Čajová 
směs

Vyměšo- 
vat sliny

Slovensky 
„nádobí"

Domácky 
Alena Ňadro

3.DÍL 
TAJENKY

4.DÍL 
TAJENKY
Inic.dirig. 
Talicha

Iniciály 
spisovat. 
Tolstého

Třpyt Prosté 
plavidlo

Zkr.gonio- 
metrické 
funkce

Zn.prášku 
na nádobí

Rod trop. 
mravencú Shluk rostlin

Zn.našich 
elektro- 

spotřebičů

1

^L

^L

^L

Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás další křížovku o zajímavou knihu. Obdrží ji jeden z úspěšných luštitelů. Správnou tajenku zašlete do 8. červen-
ce na e-mail: zpravodaj@magistrat.liberec.cz pod heslem „Křížovka“. Uveďte kromě tajenky také jméno a telefon.
Knihu za správné vyluštění tajenky v minulém vydání Zpravodaje obdrží Petr Kukucz, Liberec 6.
V tanečních. Stěžuje si jedna sousedka druhé: „Představte si, paní Vopičková, že holky v tanečních nechtějí s naším Otíkem tancovat, že je prý moc 
starý a duševně i pohybově zaostalý. Není to ale vůbec pravda. Například před čtyřiceti lety ve svých dvanácti letech… (dokončení v tajence křížovky).“

Křížovka o knihu
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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

Určitě jste si všimli, kolik stromů radnice v minulých měsících pokácela: několik alejí, stromy na hřbitovech, spoustu keřů, 
jednotlivé stromy. Přitom se vedení města na stránkách chlubí, jak pokračuje ve zkrášlování města nebo vydává tiskové zprávy 
o vysázení 49 stromů.

Extrémní kácení v Liberci: 396 pokácených stromů jen od loňského září

Jindřich Felcman,
Změna pro Liberec

„Pokud si před-
stavím 52 věží na 
šesti kilometrech délky podél Frý-
dlantského výběžku, tak si mys-
lím, že to není projekt, který je ve 
středoevropském prostředí přija-
telný.“ To byl tehdejší výrok Mar-
tina Půty, v  současnosti hejtmana 
Libereckého kraje zvoleného za 
hnutí Starostů. Nyní, když vystu-
puje hejtman jako nejhlasitější 
bojovník i proti pokračování těžby 
uhlí v dole Turów, jednoho napad-
ne otázka: Tak co tedy chceme?

Představme se situaci, že nás tu 
v  roce 2011 zastupovali skuteční 
politici. Tedy politici s vizí, s jasnou 

představou, jak by se měl náš re-
gion rozvíjet. Takoví politici mohli 
vidět v projektu větrného parku na 
turówských haldách začátek hlad-
ké transformace celého regionu ze 
zaprášeného uhelného revíru na 
území s čistou energetikou a na ní 
navázanou moderní ekonomikou. 
Takové transformace, která bude 
respektovat, že v  oblasti žijí tisíce 
lidí, pro které doposud představu-
je uhelný důl a  tepelná elektrárna 
zdroj obživy. K  projektu větrného 
parku by se tito politici postavili 
s  otevřenou hlavou, bez předsud-
ků, a  hledali by možnosti, jak se 
stát jeho součástí, jak jej provázat 
se zájmy obyvatel a firem na české 
straně hranice.

Jenže takoví politici tu nebyli. 

Byli tu Martin Půta či Dan Ram-
zer, tehdejší starosta Frýdlantu za 
ODS. Jejich pozice byla krátkozra-
ká, dovedli formulovat jen populi-
stický odpor podezřívavého sou-
seda, svést se na vlně české skepse 
z  obnovitelných zdrojů energie, 
hrát si na obhájce „svých“ občanů 
bez domýšlení dlouhodobějších 
důsledků. Projekt větrného parku 
byl uložen k  ledu, Poláci se začali 
soustředit zase jen na těžbu uhlí 
a  její prodlužování na co nejdelší 
období.

Dnes hlásají v  kampani Staros-
tové i  ODS deklarace o  nutnosti 
rychlého konce uhlí a o rozvoji ob-
novitelných zdrojů energie. Jak je 
snadné to říkat nyní! V  době, kdy 
už si celá Evropa i svět uvědomují 

zásadní dopady skleníkového efek-
tu a  přicházející klimatické krize. 
V  době, kdy obnovitelné zdroje 
energie zlevňují a u spalování uhlí 
se naopak začínají důsledně do-
počítávat veškeré jeho negativní 
dopady. Jak je snadné bojovat proti 
dolu Turów nyní, když lidem v oko-
lí vysychají studny!

Jenže skutečná politika by byla 
postavit se za takovou proměnu 
energetiky už před těmi 10 lety. 
Postavit se proti převládajícímu 
proudu, nesoustředit se jen na 
lajky, srdíčka a  volební preferen-
ce. Pro sociálně odpovědný útlum 
těžby by za těch 10 let byly připra-
veny úplně jiné podmínky. Kdyby 
se tak stalo, kauza Turów by ne- 
existovala.

Jaromír Baxa,
Liberec otevřený lidem

Jenže těch pokácených je násob-
ně víc. Vyžádali jsme si konkrétní 
čísla a od září 2020 jich padlo 396. 
Takže bilance je dost děsivých 347 
stromů! To se ovšem do tiskových 
zpráv nedostane. Ve velkém se ká-
cely i  keře, sama radnice vůbec 
neví, kolik se jich vykácelo.

Skoro 400 pokácených stromů 
za jednu sezonu je neuvěřitelné 
barbarství. Radnice se sice odvo-
lává na to, že asi 180 jich bylo v ha-
varijním stavu, jenže staré stromy 
nemusíme jen kácet. Vzrostlé stro-
my mají pro město neuvěřitelnou 
přidanou hodnotu  – čistí vzduch, 
ve vedrech fungují jako přirozená 

klimatizace, snižu-
jí hlučnost, nabízí 
stanoviště pro příro-
du, celkem je přínos 
vzrostlého stromu 
vyčíslený zhruba na 

1 milion korun. Z  toho je zřejmé, 
jak neskutečnou škodu radnice 
občanům způsobila.

Dlouho kritizujeme, že město 
dává na zeleň málo peněz. Jenže 
takový rozsah kácení ukazuje, že 
náš problém není jen v  tom, že 
na zeleň dáváme málo peněz. Je 
i  v  celkovém přístupu. Ukazovalo 
se to už před lety při snaze radnice 
vykácet celou alej na Masarykově 
třídě, tehdy se kácení díky bohu 
podařilo zabránit a dnes se touhle 
ulicí město chlubí, mimo jiné prá-

vě díky aleji.
Proč se najednou tolik kácí? 

Vedení města nevidí ve stromech 
hodnotu, naopak. K  péči o  zeleň 
přistupují technokraticky. Poká-
cený strom na nikoho nespadne, 
ani jej nemusí prořezávat. A  ještě 
se dá udělat reklama na tom, že 
se místo jednoho starého stromu 
zasadí nový. Stromy z  náhradní 
výsadby ale ty vzrostlé nahradí až 
za mnoho let a jejich přínosy jsou 
ve srovnání se vzrostlými stromy 
mnohonásobně nižší.

Takže se stromy moc neošetřují, 
zvlášť potom, co koalice převedla 
správu zeleně na TSML, které se 
doteď soustředily na sekání trávy, 
kácení a  sem tam nějakou výsad-
bu. Jenže město by mělo mít také 

svého arboristu, který by řešil 
výchovné řezy, svazování korun 
a podobně. Kácení by měla být až 
poslední možnost.

Tohle všechno jsou přitom 
známé věci i  na městě. Ještě díky 
Karolíně Hrbkové, bývalé náměst-
kyni primátora, vznikl projekt uce-
lené péče o  zeleň ve městě, který 
šel i  do takových podrobností, 
jako jsou doporučené půdní sub-
stráty pro stromy ve městě. Jen-
že výstupy tohohle projektu jako 
řady dalších podle všeho skonči-
ly v  nejspodnějším šuplíku kdesi 
v  kanceláři a  dál se s  nimi syste-
maticky nepracuje. Ono se nemu-
sí začínat každé volební období 
nutně od nuly a popřením všeho, 
co se udělalo dřív.

V roce 2011 připravovali Poláci projekt větrného parku na haldách dolu Turów. Jedním z nejhlasitějších bojovníků proti tomuto 
projektu byl tehdejší starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta.

Turów jako důsledek politické malosti



15Zpravodaj^LiberecČerven 2021

Sociální služby bývají tzv. na chvostě pozornosti politických zástupců, ale často i veřejnosti. Dokud jejich pomoc někdo z nás 
nepotřebuje, nevěnujeme jim většinou valnou pozornost.

Sociální služby si zaslouží pozornost

Martina Teplá, ANO 2011

Město Liberec na základě schvá-
lené Smlouvy o vzájemném převo-
du činností, majetku a  některých 
souvisejících práv, povinností a zá-
vazků převezme od Libereckého 
kraje do své správy Dům seniorů 
Liberec  – Františkov, městský ob-
vod Vratislavice nad Nisou pak Do-
mov pro seniory Vratislavice nad 
Nisou. Ač si o způsobu komunikace 
převodu těchto organizací mohu 
myslet cokoli, to, že město a měst-
ský obvod budou mít ve své správě 
domovy pro seniory, je rozumný 
a  smysluplný krok. Město rozšíří 
portfolio sociálních služeb, které 

svým občanům se- 
niorského věku na-
bízí. V  současné 
době prostřednic-
tvím své příspěvkové 
organizace Centrum 

zdravotní a  sociální péče Liberec 
nabízí pečovatelskou službu, od-
lehčovací služby, o  které je pře-
devším u  pečujících rodin velký 
zájem, a  také domov pro seniory 
s  kapacitou 10 uživatelů. Na stoti-
sícové město je tento počet nedo-
stačující a libereckými občany jsou 
téměř ze 100 % procent využívány 
doposud krajské organizace ve Vra-
tislavicích a  na Františkově. Nelze 
však zapomínat také na další for-

my péče, resp. bydlení pro senio-
ry. Určitou alternativou pobytové 
služby typu domova pro seniory je 
komunitní bydlení. Takové poma-
lu postupně vzniká v  dolním cen-
tru města. Na pozemcích naproti 
krajskému úřadu vyrůstá nejen 
družstevní bydlení Oaza, ale také 
komunitní bydlení pro seniory 
RoSa. RoSa kromě bydlení a  s  tím 
spojených služeb nabídne také me-
zigenerační centrum se spoustou 
aktivit nejen pro seniory. Opatření 
v souvislosti s pandemií covidu-19 
se již postupně rozvolňují, a proto 
ve středu 23. června 2021 od 15.00 
hodin v  budově Krajského úřadu 
Libereckého kraje proběhne setká-

ní se zástupci RoSy, kteří budou zá-
jemcům odpovídat na jejich dotazy.

Každý rozvoj a forma sociálních 
služeb na území města jsou vítá-
ny, i v této oblasti by měl být výběr 
pestrý, aby si každý mohl zvolit po-
dle svých možností a  schopností 
typ služby, která mu bude vyhovo-
vat – tedy od komunitního bydlení 
s určitou péčí, domovů pro seniory 
se stálou a komplexní péčí až po te-
rénní služby s pobytem v domácím 
prostředí a různým typem denních 
stacionářů. Platí, že kvalita národa 
se pozná podle toho, jak se umí 
postarat o  své seniory, o  ty, kteří 
žili, pracovali a dotvářeli také naše 
město.

Městský bazén bude na dlouhou dobu vyřazen z provozu. Co je potřeba udělat, aby plavání v Liberci zůstalo dostupné?

Jak zajistit v Liberci plavání
Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec

OPRAVA ZA 
VŠECHNY PENÍZE

Projekt na rekon-
strukci městského bazénu vypadá 
hezky. Cena je ovšem odhadnutá 
na 750 milionů a  vzhledem k  sou-
časnému stavu ve stavebnictví není 
moc pravděpodobné, že by se ji po-
vedlo snížit. To je pro zadlužený Li-
berec velmi riskantní. Spuštění stav-
by je plánované za rok. Dost možná 
se ale stávající provoz bazénu bude 
prodlužovat, dokud to půjde.

Vedení města odmítlo postup-
nou částečnou rekonstrukci, která 
by probíhala v době letních uzaví-
rek a  prodloužila životnost bazé-
nu ve stávající podobě. Podobně 
postupovalo Brno, kde se v průbě-
hu několika let a  za řádově nižší 
sumy podařilo dát městský bazén 
do vyhovujícího stavu. Toto řešení 
jsme navrhovali v roce 2018, a kdy-
by ho Starostové neodmítli, moh-
li jsme mít přes uzavírku v  době 
lockdownu už hotovo. Tehdy sa-
mozřejmě nikdo netušil, že přijde 
pandemie a bazén bude rok mimo 
provoz, ale stejně je to škoda nevy-

užité příležitosti.

POTŘEBUJEME BAZÉN – 
A MÁME HO!

I  kdyby všechno proběhlo po-
dle plánů, od léta 2022 nejméně na 
rok a půl bude bazén zavřený a ve 
stotisícovém Liberci nebude žád-
ná možnost veřejného a  sportov-
ního plavání. Vhodný bazén tu ale 
ve skutečnosti je – u základní školy 
na Františkově je 25metrový ba-
zén. Bohužel už řadu let uzavřený. 
Jeho oprava do provozuschopného 
stavu by podle odhadů vyšla na 40 
až 80 milionů. Desetinu toho, co 
bude stát oprava bazénu na Trž-
ním náměstí. Františkovský bazén 
má skromné zázemí, umožňuje ale 
sportovní tréninky, plavání školních 
dětí a omezeně i veřejné plavání.

Opravu bazénu Františkov prosa-
zujeme už několik let, vedení města 
ji stále odmítá. I teď by se vyplatilo 
do ní pustit. Příprava projektu a sta-
vebního povolení zabere nějaký čas, 
ale do spuštění rekonstrukce velké-
ho bazénu je ještě daleko. Opravit 
Františkov navíc dává smysl v kaž-
dém případě. V Liberci jsou ještě tři 
menší neveřejné bazény, které slou-
ží pro výuku plavání dětí ve školách. 

Jeden z nich, při ZŠ Ještědská, není 
v  dobrém stavu. V  příštích letech 
se plánuje kompletní rekonstruk-
ce této školy, a když bude náhrada, 
město může ušetřit a bazén na Ješ-
tědské neobnovit.

PLAVE SE NA RADNICI
Před třemi lety jsme prosadili 

vznik pracovní skupiny k bazénům 
v Liberci s cílem najít technicky, fi-
nančně a časově únosné řešení pro 

veřejnou službu plavání ve městě. 
Najít kompromis mezi všemi tě-
mito hledisky je úkol pro politiky. 
Takové ovšem ve vedení města ne-
máme. Žádná diskuze a oponentu-
ra se v pracovní skupině nekonala. 
Vedení města vsadilo všechno na 
jednu kartu obří stavební zakáz-
ky, která nás ještě víc zadluží. To 
všechno už v  Liberci bylo. Kdo si 
nepamatuje minulost, je odsouzen 
k jejímu opakování.

LIBEREC A OKOLÍ
01.08.2021
15.08.2021
18.01.2021

VÍCE INFORMACÍ NA
WWW.FORFREEDAYS.CZZLIBEREC

LET VRTULNÍKEM 

! LAST M
IN

UTE !

inzerce



16 Zpravodaj^Liberec Červen 2021EUROPE DIRECT – přímá zkratka do Bruselu
Česká republika je už od roku 2004 součástí Evropské 
unie, která má u nás i svoje regionální zástupce. Ti pracují 
v oficiálních informačních střediscích EUROPE DIRECT, 
kterých je po celé EU více než 420, od Estonska přes Česko 
až po Kanárské ostrovy. V Libereckém kraji je pomyslným 
mostem mezi našimi občany a Evropskou unií nové centrum 
v Liberci, které představil jeho vedoucí Martin Fišer.

Jak daleko sahá historie vašeho 
ED? Otevírali jste nové centrum, 
jaká je ale historie ED v Liberec-
kém kraji?  

Historie středisek EUROPE DI-
RECT sahá do roku 2005. Síť je 
koordinována a spolufinancová-
na Evropskou komisí. Jednotli-
vá střediska jsou podporovaná 
tzv. hostitelskou organizací. V Li-
bereckém kraji v minulých obdo-
bích bylo toto středisko při Euro-
regionu Nisa. Od letošního května 
začala fungovat nová generace 
těchto středisek a u nás v kraji je 
toto středisko právě při Eurocen-
tru Liberec. Sídlíme v Evropském 
domě přímo u Krajského úřadu Li-
bereckého kraje.   

Co je hlavní náplní vaší činnosti? 
S jakými dotazy či požadavky se 
na vás mohou lidé obracet, v čem 
všem jim dokážete pomoci? 

Obecně hlavní naší náplní je in-
formovat o EU, být takovým pomy-
slným mostem mezi institucemi EU 
a občany.

Lidé se nás často ptají například 
na ůzné příležitosti, které jim EU na-
bízí. Mladé lidi zajímají příležitosti 
skrze Erasmus+, Evropský sbor so-
lidarity, DiscoverEU a další. Starší 
lidi zase třeba zajímají dotační pří-
ležitosti, případně to, jak EU funguje, 
jak fungují její instituce. Snažíme se 
také občany zapojit do různých akcí 
a aktivně od nich získávat jejich ná-
zory na dění v EU. 

Nečekáme však jen v kanceláři, 
až přijdou občané k nám, ale záro-
veň se snažíme aktivně „chodit i my 
k nim“. Pořádáme proto nejrůznější 
debaty, semináře, rozhovory, sou-
těže, výstavy, přednášky apod.  Za-
měřujeme se jak na širokou veřej-
nost, tak na tu odbornou.  Chodíme 
s přednáškami na základní, střední 

i vysoké školy. Pořádáme akce pro 
neziskové organizace, podnikatele, 
úředníky, seniory, ale i celkově pro 
širokou veřejnost. 

Jaká je vize nového centra 
EUROPE DIRECT v Liberci? 

Chceme nabízet co nejpraktič-
tější přednášky a pořádat prakticky 
zaměřené akce, které budou lidem 
více ukazovat přínosy toho, co jim 
EU nabízí. Není důležité, jestli máme 
pozitivní, neutrální, nebo negativní 
názor na EU. Jednou v ní jsme a je 
škoda nevyužívat příležitosti, které 
nám nabízí. 

Zároveň je pro nás důležité za-
pojení občanů do debaty o EU a zís-
kání jejich názorů. Tento rok probíhá 
v EU „Konference o budoucnosti Ev-
ropy“, jedná se o řadu diskusí vede-
ných občany, které mají lidem z celé 
Evropy umožnit sdílet své myšlen-
ky. a přispět tak k utváření naší spo-
lečné budoucnosti. My chystáme 
tuto diskusi předběžně na konec říj-
na a budeme rádi, když se zapojí co 
nejvíce občanů i z našeho kraje.  

Jaké další akce plánujete v letoš-
ním roce, případně jaké akce jste 
museli kvůli epidemiologickým 
opatřením zrušit, či měnit? 

Situace je ještě velice dynamic-
ká, ale jsme připraveni reagovat 
a přizpůsobovat naše aktivity z dů-
vodu případných epidemiologic-
kých opatření. Z těch větších akcí 
mohu zmínit například „Evrop-
ský den jazyků“, který bychom 
rádi uspořádali v Krajské vědecké 
knihovně v Liberci na konci září. Den 
je plný různých workshopů, předná-
šek, soutěží. Děti se mohou těšit na-
příklad na zkoušky dabingu nebo 
si mohou vyzkoušet speak-dating 
– krátce si promluvit s celou řa-
dou rodilých mluvčí z nejrůznějších 

států. Pokud nás nezbrzdí epide-
miologická opatření, tak očeká-
váme návštěvnost okolo 500 dětí 
z přibližně 15–20 škol z kraje. 

V listopadu plánujeme pokračo-
vat v tradici veletrhu zahraničních 
mobilit s názvem „International 

day“, který pořádáme společně se 
Zahraničním oddělením Technic-
ké univerzity v Liberci. Plánujeme 
také celou řadu soutěží zaměře-
ných na zajímavosti o Evropě, kul-
tuře jednotlivých států i pro širokou 
veřejnost. 

INZERCE

EUROPE DIRECT Liberec
U Jezu 525/4
460 01 Liberec
e-mail: liberec@europe-direct.cz

 eurocentrumliberec

Na podzim připravuje liberecké EUROPE DIRECT centrum oblíbenou akci Evrop-
ský den jazyků, kterého se každoročně účastní stovky dětí z celého kraje. 
 Foto | Eurocentrum Liberec

Novinky a informace o dění z EU vám poskytne přímo ve vašem kraji 
místní středisko EUROPE DIRECT. Jako most mezi ČR a Bruselem fun-
guje také Zastoupení Evropské komise v Praze – jeho aktuality můžete 
sledovat na Twitteru (@ZEK_Praha), Facebooku (@EvropskaKomise.cz) 
či Instagramu (evropskakomise), nebo si můžete nechat zasílat in-
formační týdeník (comm-rep-cz@ec.europa.eu). 
Více o činnosti Zastoupení EK se dozvíte na webových stránkách 
www.evropska-unie.cz a www.europedirect.cz.

Evropská unie pomáhá 
být Česku ŠPIČKA

Víte konkrétně jak? 
ZDRAVOTNICTVÍ – v letech 2014–2020 přišlo z Unie do 
zdravotnictví více než 560 milionů eur. Peníze byly určeny na 
nákupy diagnostických přístrojů, vybavení operačních sálů 

a na záchranné vrtulníky.

ŠKOLSTVÍ – díky EU bylo od roku 2007 zmodernizováno 
9 z 10 základních škol. Skoro 22 000 Čechů vyjelo díky ERASMU 

do zahraničí v roce 2019.

DOPRAVA – od roku 2007 podpořila EU stavby a opravy 4 717 km 
dálnic a silnic a 975 km železničních tratí. Jen vloni � nancovala EU 

70 procent nákladů dokončených dálnic v ČR.

NÁRODNÍ HRDOST – díky EU jsme hrdí občané ekonomicky 
nejsilnějšího bloku na světě. Český pas je pátý nejsilnější na světě.

inzerce
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Kultura, společnost

Vít Peřina

Ten se jako jediný ve střední Ev-
ropě zaměřuje na loutkové insce-
nace pro děti předškolního věku 
a v průběhu své více než čtyřiceti-
leté historie (jedná se totiž o biená-

le) hostil špičkové soubory nejen 
z Čech a Slovenska, ale také z vět-
šiny evropských zemí, z  Japonska, 
Iránu či z Kanady.

Letos se festivalovému publiku 
představí vedle nejlepších divadel 
z Čech a Moravy také dva soubory 

ze Slovenska či sólisté z  Portugal-
ska a  Španělska. Kromě soutěž-
ních představení nabídne festival 
i  bohatý doprovodný program  – 
loutkářské workshopy v  divadel-
ních dílnách i v zahradě Jedličkova 
ústavu, večerní koncerty v Naivním 
divadle i  před libereckou radnicí, 
výstavy v Naivním divadle i v Malé 
výstavní síni, odborné teatrolo-
gické diskuze či projekce animo-
vaných filmů v  rámci tzv. Ozvěn 
Anifilmu.

Festivalem ožije i střed města. Za-
hajovací průvod masek za doprovo-
du živé muziky je mateřinkovou tra-
dicí stejně jako další produkce pod 
širým nebem – letos se diváci mohou 
těšit na výtečné maňáskové grotesky 
portugalského S.A.Marionetas na 
náměstí Dr. E. Beneše následované 
koncertem nepřeslechnutelného 
Big’O’Bandu. Komu se nechce do 
centra, ten může vyrazit na pohádku 
do zahrady Jedličkova ústavu, resp. 
Oblastní galerie. Již poněkud nema-
teřinkový festivalový epilog (protože 
je určen dětem od 10 let) obstará 
pražské Studio DVA, které v Divadle 
F. X. Šaldy v sobotu 19. června odpo-
ledne zahraje hudební představení 
Malý princ s  Janem Cinou v  hlavní 
a jediné roli.

Ať už se na Mateřinku chystáte 
v  Liberci či v  Jablonci nebo v  Tur-
nově (kam festival rovněž zavítá), 
bohatý a  pestrý program přímo 
vybízí k tomu, aby si z něho vybral 
opravdu každý.

Obří nafukovací sloni po dvouleté odmlce opět opanují centrum Liberce. Znamená to jediné. 
Že se nakonec přeci jenom v Naivním divadle a na dalších hracích místech koná 26. ročník me-
zinárodního loutkářského festivalu Mateřinka.

Mateřinka je opět tady!
Uctění památky obětí 
komunistického režimu
Statutární	město	Liberec	zve	
širokou	veřejnost	ke	vzpo-
mínkovému	shromáždění,	
které	se	uskuteční v pondělí 
28. června 2021 od 15.00 
hodin u Památníku obětem 
komunismu v Jablonecké 
ulici v Liberci.

Den	památky	obětí	komunis-
tického	režimu	je	příležitostí	
k zamyšlení	pro	nás	pro	všech-
ny.	Připomíná	odkaz	Milady	
Horákové,	Jana	Buchala,	Old-
řicha	Pecla	a Záviše	Kalandry,	
kteří	byli	po	vykonstruovaném	
politickém	procesu	komunis-
tického	režimu	Českosloven-
ska	popraveni	27. června 1950.	
Obětí	režimu	však	bylo	daleko	
víc.	Od	roku	1948	bylo	za	po-
litické	trestné	činy	popraveno	
248	osob,	poslední	pak	v roce	
1960.

Krátkézprávy

Liberecká galerie Studna v Pražské ulici
končí svoji dlouholetou činnost

S výraznými slevami naposledy nabízí výtvarná díla z expozice a dále nabízí za minimální 
ceny zařízení galerie (stolky, vitriny, instalační prvky).

Kontakt: Kateřina Zacharová, tel.: 604 365 871, e-mail: katka.zacharova@tiscali.cz
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Zápis do historie hlediště Divadla F. X. Šaldy
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy chystá pro své věrné diváky možnost zapsat se do jeho historie. Každý, kdo má zájem, totiž 
nyní může svému divadlu darovat divadelní sedačku, na jejíž zadní straně bude zveřejněno jméno dárce či dárcovské firmy.

Jakousi pomyslnou tečku za 
masivní rekonstrukcí hlediště, kte-
rá během „koronavirové“ uzávěrky 
proběhla v  minulém roce, udělá 
výměna starých sklápěcích seda-
del, mnohým divadelním nadšen-
cům důvěrně známých.

Téměř čtyři sta šedesát židlí by 
divadlo mělo nahradit za nové ve 
dvou etapách  – letos a  příští léto. 
„Nové sedačky přijdou celkem na 
bezmála deset milionů korun,“ 
vysvětlila Jarmila Levko, ředitelka 
divadla. „Již u  zrodu a  vybudová-
ní divadla v  roce 1883 stála veřej-
ná sbírka a  mecenášství, rozhodli 
jsme se tedy na tuto tradici navá-
zat.“

Jak to funguje? Zájemci mohou 
svému divadlu darovat buď jednu 
novou sedačku v  ceně 13 794 Kč, 
nebo její desetinu za 1 379 Kč. Na 
oplátku dárce získá pamětní certi-

fikát a odznak dárce a jeho jméno 
se objeví i na nové pamětní desce 
u vchodu do divadla. Dárci celých 
sedaček pak navíc uvidí své jmé-

no nebo název své firmy na zadní 
straně dotyčného sedadla a  do-
stanou miniaturní model sedačky 
z limitované edice.

První etapa výměny sedaček je 
financována z  Libereckého kraje. 
Pokud se podaří získat část peněz 
od dárců, bude dotace využita na 
rekonstrukci foyeru Malého diva-
dla nebo umístění zábradlí v  Šal-
dově divadle.

Divadelní budova sice pochází 
z  konce 19. století, na stávajících 
křeslech se nicméně diváci střídají 
„teprve“ asi půl století. „Sedadla 
v přízemí a na prvním balkoně po-
cházejí z  konce šedesátých let, ta 
na druhém a  třetím balkoně jsou 
dokonce z  roku 1957,“ přiblížila 
Pompová.

Zápis do historie hlediště Diva-
dla F. X. Šaldy si mecenáši mohou 
zajistit do 31. října 2021, a to přes 
portál e-vstupenka nebo přes in-
ternetové stránky divadla www.
saldovo-divadlo.cz/sedadlo-pro-
-me-divadlo.

Na zámku si můžete pořídit 
akreditace, navštívit festivalový 
obchůdek, prohlédnout si výsta-
vy, mimo jiné velkolepou výstavu 
k novému českému celovečernímu 
filmu Myši patří do nebe, něco se 
dozvědět na přednáškách nebo 
si ve zvukovém studiu ČT zkusit 
ozvučit film.

Nejmenší návštěvníci by se 
měli vydat do Lidových sadů. 
Zde na ně čekají projekce, diva-
dla a  dílny animace. Promítat se 
bude také v kině Varšava, v Seve-
ročeském muzeu a v Cinema City. 
Na venkovní projekce se může-
te po setmění vydat na náměstí 
Dr. Edvarda Beneše, kde je vstup 
zdarma.

Mezinárodní festivalové sou-
těže proběhnou v  tradičních 
kategoriích celovečerních, krát-
kých a  studentských filmů. Čes-
ká animovaná tvorba se v  mezi-

národních soutěžích neztrácí: 
v prestižní soutěži celovečerních 
animovaných filmů se představí 
hned dva z  celkem deseti sou-
těžících filmů. Českou premié-
ru v  této kategorii bude mít film 
Myši patří do nebe a druhým pak 
je film Barevný sen. V  soutěži je 
doprovodí osm dalších celove-
černích filmů, mezi nimiž nebu-
dou chybět například oscarový 
kandidát Vlkochodci, dobrodruž-
ství Malého upírka francouzské-
ho kreslíře Joanna Sfara, biogra-
fický Josep o katalánském umělci 
Josepu Bartolím a  film americ-
kého animátora Dashe Shawa 
Kryptozoo.

Neméně zajímavá soutěž krát-
kých filmů letos nabídne 38 sním-
ků, jimž nechybí humor, často 
ironický, absurdní či černý. Svě-
tová i  česká animační špička se 
představí i  v  kategoriích video-

klipů a  abstraktní a  nenarativní 
animace, VR filmů a počítačových 
her. Proběhne také tradiční soutěž 
národní animované tvorby – Český 
obzor.

Schopnost animace vyjádřit 
i  nejjemnější nuance vnitřního 
světa člověka nebo vytvořit svět 
zcela nový a  jedinečným způso-
bem tak přiblížit komplexní lid-
skou zkušenost se představí v pro-
gramu Queer animace.

Součástí Anifilmu je pochopi-
telně oblíbený bohatý program 
pro děti a to nejen v pro ně přímo 
určené sekci Animo. Nejmenší 
i  větší diváci si mohou užít sou-
těžní celovečerní filmy, dětskou 
tvorbu oceněného Edgara Dutky 
včetně celovečerního filmu Na 
půdě aneb Kdo má dneska naro-
zeniny? či večerníčkovou tvorbu 
včetně oceňovaného seriálu Mls-
né medvědí příběhy. V  sekci Na-

rozen v  Liberci festival letos při-
pomene tvorbu režiséra Michala 
Žabky.

Tradiční Bilance má letos tro-
chu problém. Kina byla většinou 
uzavřená, a  tak se uplynulý rok 
jen obtížně bilancuje. Představí 
se tedy  jeden z posledních „před-
pandemických“ filmů Ježek Sonic 
a  na něj naváže jeden z  prvních 
filmů, který se v otevřených kinech 
představí. Tím je Oscarem oceně-
ná Duše ze studia Pixar.

Dílny animace jsou vyhledá-
vané workshopy, kde si děti pod 
vedením lektorů mohou vytvořit 
animovaný film, popřípadě vy-
zkoušet práci zvukového mistra. 
Festival nabídne také prostor pro 
prezentaci a  hraní soutěžních her 
a pro projekty virtuální reality, jež 
si diváci mohou vyzkoušet v Game 
a VR zóně. Chybět nebudou ani vý-
stavy a koncerty.

Divadlo F. X. Šaldy

Zápis do historie hlediště DFXŠ si můžete zajistit do 31. 10. 2021  
na www.saldovo-divadlo.cz/sedadlo-pro-me-divadlo

ZÁPIS do historie hlediště DFXŠ vyhlašujeme  
ve dvou kategoriích:

  Sedadlo pro moje divadlo v hodnotě 13 794  Kč

Vaše jméno, nebo jméno dárcovské firmy bude umístěno na zadní straně „Vaší“  
sedačky po dobu 10 let a na pamětní desce u vchodu do divadla. Jako poděkování  
od nás dostanete dárek v podobě miniaturní divadelní sedačky z limitované edice,  

certifikát a odznak dárce divadla.  

  1/10 sedadla pro všechny diváky Šaldova divadla v hodnotě 1 379 Kč

Vaše jméno, nebo jméno dárcovské firmy bude umístěno na pamětní desce u vchodu  
do divadla. Jako poděkování od nás dostanete pamětní certifikát a odznak dárce 
divadla.

Darujte sedadlo pro Šaldovo divadlo a pro další generace! 

DARUJTE  
SEDADLO  
PRO SVÉ  

DIVADLO!

ZÁPIS DO HISTORIE 
HLEDIŠTĚ

Připojíte se tak k mecenášství, které  
stálo i u samotného zrodu Divadla  
F.  X. Šaldy – vždyť i stavba divadla v roce 
1883 byla financována z veřejné sbírky 
a příspěvku města, tak jako tomu bude 
nyní. Plánovaná výměna starých sedadel  
proběhne ve dvou etapách. První etapa 
výměny sedaček letos v létě v přízemí 
a na prvním balkoně z konce šedesátých 

let je financována Libereckým krajem. 
Druhá etapa výměny sedadel na druhém 
a třetím balkoně, které jsou z roku 1957, 
proběhne v příštím roce 2022.

Pokud se podaří získat část peněz  
od dárců, bude dotace využita na  
rekonstrukci foyeru Malého divadla  
nebo umístění zábradlí v Šaldově divadle.

Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci ve dnech 22. až 27. června 2021. Centrem festiva-
lového dění bude liberecký zámek.

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

• Mezinárodní soutěž, premiérová uvedení
• Planeta A jako hlavní téma Ani lmu 2021
• Prezentace porotců 
• Půlnoční animace -  lmy pro otrlé vždy v nočních hodinách
• Přednášky prezentace, workshopy
• Bilance - divácké hity pod širým nebem na náměstí Dr. E. Beneše
• Game a VR zóna
• Divadla pro děti, vý stavy a koncerty
• Dílny animace

Anifilm_zpravodaj215x290.indd   1Anifilm_zpravodaj215x290.indd   1 04.06.2021   10:07:0404.06.2021   10:07:04
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Novou pětici tvoří dvě ženy 
a  tři muži se skvělým životním 
příběhem, kteří pokrývají další 
významné kulturní oblasti – tanec 
a  choreografii, sborový i  sólový 
zpěv, výtvarné umění, ale také ne-
překvapivě sport. V rámci kampa-
ně Liberec 2028 totiž nad kulturou 
přemýšlíme mnohem šířeji, než je 
možná obvyklé; kulturní prostředí 
a  jeho rozvoj podle nás pokrývá 
i  např. architekturu, veřejný pro-
stor, vzdělávání, sport, sociální 
oblast, komunitní život a  třeba 
i  zapojování veřejnosti do života 
města.

Markéta Pechová je dálková 
plavkyně, která 
v roce 2019 jako 
první na světě 
překonala ka-
nál La Manche 
i  s  hendikepem. 
Čas 12 hodin 
a  31 minut by 
přitom k  přeplavání kanálu o  šíř-
ce 38,5 kilometru nestačil ani celé 
řadě zdravých sportovců. Marké-
tě museli lékaři ve 12 letech kvůli 
zhoubnému nádoru amputovat 
v  koleni pravou dolní končetinu, 
následně bojovala ještě s metastá-
zemi na plicích. V  současné době 
pracuje v Krajské nemocnici Libe-
rec a  připravuje se na další spor-
tovní soutěže. 

Silvie Langrová (dříve Pálková) 
je sbormistry-
ně a  umělecká 
šéfka úspěšné-
ho libereckého 
dětského sbo-
ru Severáček. 
Sbor převzala 
se svým mu-

žem Petrem Pálkou v  roce 1997, 
od jeho tragické smrti v roce 2006 
pak vede Severáček sama. Za bez-
mála čtvrtstoletí u Severáčku Silvie 
navázala na úspěšnou éru sboru 
pod vedením zakladatelů manže-
lů Uherkových, získala celou řadu 
sborových ocenění na tuzemských 
i  zahraničních soutěžích, a  to vč. 
individuálních uznání. V roce 2004 
získala cenu Sbormistr  – junior, 
v  roce 2017 pak prestižní Cenu 
Františka Lýska.

Yemi A.D. je kreativní produ-
cent, režisér, 
mult idiscipl i-
nární tvůrce, 
který má na 
svém kontě řadu 
kreativních po-
činů, a  to nejen 
těch umělec-
kých. Po návratu z  USA založil 
v roce 1999 JAD Dance Company, 
seskupení českých i  zahraničních 
tanečníků a  choreografů. Zkuše-
nosti z  produkce a  kreativity jej 
přivedly k  aktivní spolupráci se 
zahraničními umělci a  jeho před-
stavení sklidila úspěch v  mnoha 
městech po celém světě, od To-
kia po Los Angeles. Ve světovém 
showbyznysu ho zřejmě nejví-
ce proslavila jeho dlouhodobá 

spolupráce s  rapperem Kanyem 
Westem. Jako jediný Čech byl čle-
nem odborné poroty americké 
talentové soutěže The Best vysí-
lané televizní stanicí CBS. Dnes 
vlastní produkční společnost 
JAD Productions, věnuje se tvor-
bě konceptů pro přední světové 
společnosti, v příští sezoně chystá 
vlastní projekt pro balet Národní-
ho divadla.

Paulie Garand je rapper, pro-
ducent, režisér, 
ale také úspěš-
ný influencer 
s  milionovými 
z h l é d n u t í m i 
svých klipů na 
sociálních sí-
tích. Rodák z Li-
berce s naprosto nezaměnitelným 
muzikantským stylem vydal už 
osm sólových alb a  vedle zcela 
lyrických či náladových skladeb 
se nebojí ani těch angažovaných, 
které kriticky reflektují spole-
čenské dění (např. Pavučina lží). 
Od roku 2013 má i vlastní oděvní 
značku Garand Brand. Rappový 
projekt BPM, na němž spolupra-
coval s  dalším rapperem Lipem, 
získal v  letech 2007 a  2009 cenu 
Akademie populární hudby v  ka-
tegorii Hip hop a RnB.

Jan Randáček je historik umění, 
v  letech 2008–
2020 úspěšný 
ředitel liberecké 
Oblastní galerie 
Liberec, sídlící 
dnes v  atrak-
tivní budově 
Lázní. Pod Jano-
vým vedením prošla OGL – Lázně 
proměnou v  moderní a  otevřeně 
komunikující galerii s  odbornou 
prestiží, mnoha domácími i mezi-
národními projekty, vzdělávacím 
zázemím, svěžím vizuálním sty-
lem i  zvýšeným zájmem návštěv-
níků. Od listopadu 2020 je národ-
ním expertem sbírek současného 
umění Evropského parlamentu.

Pětice nových ambasadorů do-
plňuje prvních šest velvyslanců 
Liberec 2028, které jsme před-
stavili loni v  listopadu  – Kamilu 
Boudovou, Chris Kelly, Leona Ja-
kimiče, Huberta Bittmana, Jaro-
slava Rudiše a  Osamu Okamuru. 
Ambasadoři tvoří jako dílčí střípky 
takřka dokonalou mozaiku mnoha 
doplňujících se kulturních a  spo-
lečenských oblastí. Poslední místo 
dvanáctého ambasadora pak čeká 
na zájemce z řad veřejnosti. Zatím 
jsme dostali dvě zajímavé nabídky. 
Medailony jednotlivých ambasa-
dorů jsou k dispozici na kreativni-
-liberec.cz.

Kampaň pro Evropské hlavní město kultury Liberec 2028 
(EHMK 2028) má dalších pět hvězdných ambasadorů. S pů-
vodní šesticí, kterou Liberec představil loni v listopadu, tak 
úsilí města o zisk prestižní trofeje podporuje už 11 osob-
ností z Česka i zahraničí. Zbývá poslední volné místo, které 
čeká na „obyčejného člověka“ z řad veřejnosti.
Ivan Langr,
náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch

Liberec 2028 má dalších pět ambasadorů

DVOŘÁK GALA
Koncert pro Liberecký kraj / zahajovací koncert

M. Fukačová – violoncello, Symfonický orchestr 
Českého rozhlasu, A. Liebreich – dirigent 

Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello 
a orchestr h moll, Symfonie č. 8 G dur

11/9/2021
Liberec, Divadlo F. X. Šaldy

4/9–28/10/2021

Exkluzivní partneři koncertu / 
platinové listy:

Vstupenky v prodeji v pokladně 
divadla a v síti evstupenka.cz.

www.lipamusica.cz 

LM-2021_inzerce_LBCzpravodaj_198x42.indd   1LM-2021_inzerce_LBCzpravodaj_198x42.indd   1 13.05.2021   17:29:4013.05.2021   17:29:40

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

www.kreativni-liberec.cz
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Poznejte Křišťálové údolí. Těší 
se na vás více než 25 muzeí, otevře-
ných skláren, výrobců vánočních 
ozdob, šperkařských a bižuterních 
ateliérů. V rámci jediné vstupenky 
se vydáte i lanovkou na Ještěd, kde 
si projdete sklářskou stezku nebo 
navštívíte výstavu Křehká krása 
v Jablonci nad Nisou.

V  létě 2021 můžete vybírat 
ze dvou druhů vstupenek: 7 dní 
v Křišťálovém údolí je pro vás při-
praveno za 250 nebo pro celou ro-

dinu za 480 korun. Jste z  Liberce 
a  chcete poznat Křišťálové údolí 
detailněji a  návštěvy rozložit do 
celého léta? Připlaťte si padesát 
korun a  získejte vstupenku, kte-
rou využijete podle svých časových 
možností až do 30. září.

Vydejte se za poznáním vzniku 
českého skla a šperku v Křišťálovém 
údolí s  jedinou vstupenkou v  létě 
2021! Vstupenku pořídíte v  Měst-
ském informačním centru nebo on-
line na ticket.crystalvalley.cz.

Marie Matějíčková

Přeprava pro seniory a  zdravot-
ně znevýhodněné je v  provozu od 
7.00 do 17.00 hodin. Nově budou 
posíleny nejvíce vytížené časy od 
8.00 do 13.00 hodin. Pro seniory 
je také velkou výhodou, že odpadá 
dřívější polední přestávka a i v čase 
od 11.00 do 13.00 hodin budou 
moci přepravu využít.

Dva totožné bílo-žluté taxíky 
bude možné objednat v  pracovní 
dny od 8.00 do 16.00 hodin na te-
lefonním čísle 773 773 778. Navíc 
je jeden z  nich vybaven nástupní 

rampou pro imobilní občany, takže 
i těm usnadní potřebnou přepravu.

Liberec je prvním městem, kde 
fungují hned dva Taxíci Maxíci. 
Senioři a  zdravotně znevýhodnění 
je tak budou moci využít pro cesty 
k lékařům, návštěvám institucí, pro 
cesty za volným časem i  za kultu-
rou.

„Mám velkou radost, že jsme 
díky pomoci statutárního města 
Liberce a  Nadace Charty 77 moh-
li vyslyšet přání mnoha seniorů 
a  rozšířit nabízené služby Taxíka 
Maxíka,“ říká ředitel Kontaktu Mi-
chael Dufek.

Léto v Křišťálovém údolí

Liberecká vlastivěda zve 26. června na poznávací zájezd – Památky 
na pomezí středních a  jižních Čech. Cílem je Zvíkov, Sezimovo Ústí 
a Březnice. Hrad Zvíkov (prohlídka Královského gotického paláce z doby 
Přemysla Otakara  II. z  konce třináctého století, Hlízová věž, vý hled na 
soutok Vltavy a Otavy), tvrz Hrochův hrádek, zámek a město Březnice.

Odjezd z  ulice Na Rybníčku v  6.30. Cena zájezdu včetně cestov ního 
pojištění a vstupů 840 Kč, pro členy LV 790 Kč. Vedou Marie Drábková 
a  Petr Krause. Prodej zájezdu vždy ve středu 14.00–16.00 ve spol kové 
místnosti Vlastivědy, Oblačná 450, e-mail: vlastiveda.liberec@centrum.
cz, telefon 725 341 030.

Zájezd s Vlastivědou

Dva Taxíci Maxíci v Liberci
Komunitní středisko Kontakt Liberec od června rozšířilo služby 
Taxíka Maxíka. Jedná se o přepravu pro seniory a zdravotně 
znevýhodněné, kterou budou nově zajišťovat dva vozy.
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SML nabízí k  prodeji nalezené 
movité věci na území města Li-
berce za rok 2017, které připad-
ly do vlastnictví města ve smyslu 
ustanovení § 1057 odst. 3 zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nalezené věci budou opět na-
bídnuty k  prodeji v  simulované 
dražbě (seznam věcí včetně vyvolá-
vací ceny bude před akcí zveřejněn 
na webových stránkách města). 
V den dražby bude dán prostor 15 
minut k prohlídce nabízených věcí. 
Věc bude prodána dražiteli, který 
učiní nejvyšší podání. Cena zájem-
ce nesmí být nižší, než je stanovená 
vyvolávací cena, a  podání se musí 
zvyšovat minimálně o 10 Kč.

Věc bude vydána ihned po uhra-
zení kupní ceny na místě. Upozor-
ňujeme, že se ve většině případů 
jedná o použité věci, které po dobu 
3 let byly uskladněny bez použí-
vání. SML nenese žádnou odpo-
vědnost za stav ani funkčnost a na 
žádné pozdější reklamace nebude 
brán zřetel.

Prodej (vč. prohlídky) se uskuteč-
ní 30. srpna 2021 v čase 15.00–17.00 
hodin v  zasedací místnosti č.  11, 
v  budově historické radnice. Dle 
rozhodnutí rady města bude vý-
těžek z  dražby poskytnut formou 
daru školám, nadacím, sociálním 
ústavům atp. Podmínkou je činnost 
příjemce daru na území Liberce.

Prodej nalezených věcí

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 31. 5. 2021
91/21 Opuscard + bankovní karta — Daniel Nosek 31. 5

90/21 Taška ke kočárku — pleny a vlhčené ubrousky 27. 5

89/21 Mobilní telefon + elektronická cigareta 27. 5

88/21 Mobilní telefon 25. 5

86/21 Peněženka — Martin Samohel 25. 5

84/21
Nálezy DPMLJ (29. 4.–14. 5. 2021): mobilní telefon, pouzdro + peněženka, 
desky + stavební výkresy Adam Syka, dioptrické brýle, vak + výtvarné potře-
by, deštník, elektronická cigareta, karta Pavlína Lochovská, sluneční brýle.

20. 5

83/21 Karta Michal Krejčí 19. 5

82/21 Svazek klíčů 18. 5

81/21 Finanční hotovost 17. 5

80/21 Mobilní telefon 17. 5

77/21 Mobilní telefon 13. 5

76/21 Pánské hodinky 12. 5

75/21 Klíče 12. 5

72/21 Sluchátka 10. 5

70/21
Nálezy DPMLJ (16. 4.–27. 4.): průkaz Marcela Nová, batoh + pracovní rukavi-
ce, peněženka Marek Štrba, dětská mikina, karta Catering + klíče, peněženka, 
hole, Opuscard Ladislav Zajíček

7. 5

69/21 Opuscard Viktoria Kašparová 5. 5

65/21 Dokumenty Tomáš Daďourek 3. 5

Lékárna Svaté Zdislavy
v Jablonném v Podještědí

přijme	i neatestovaného

LÉKÁRNÍKA
na celý nebo částečný 

úvazek
samostatná	práce,	volné	víkendy,
nadstandardní	platové	podmínky,
pomoc	se	zajištěním	ubytování
nebo	příspěvek	na	dojíždění,

5	t	dovolené,	vhodné
i pro	zájemce	z Liberce	a okolí,

zastupitelnost	lékárníka	zajištěna
e-mail:	divisek@akhk.cz

tel:	608 782 277
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PROSÍM OTOČTE MNE!

^Liberec

Magistrát funguje
v normálním režimu
 
Nemusíte se 
už předem objednávat

www.liberec.cz

Přišlo do redakce

Vím, že je Ještěd focen ze všech stran. Tato fotografie je z naší zahrady  
v době, kdy se pomalu „rozjížděla“  letecká doprava v době covidu.

Jadrana H., Liberec
Děkujeme za krásnou fotografii. Jako malý honorář jsme pro autorku přirpavili knihu. 

Redakce
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Skiareál Ještěd

Kromě tradičních turistických 
aktivit a  doprovodných služeb  
areál letos nově nabízí možnost 
on-line prodeje vybraných jízde-
nek na lanovku prostřednictvím 
věrnostního programu GOPASS, 
který nabízí svým členům produk-
ty a  služby za ty nejnižší ceny již 
v 5 zemích a 23 střediscích skupiny 
Tatry Mountain Resorts (TMR).

Výhody programu GOPASS 
lze čerpat již od prvního nákupu 
a  nasbírané věrnostní body poz-
ději uplatnit kdekoliv v  TMR. Na 
své si přijdou příznivci lyžování, 
golfu, letní turistiky, vodních a zá-
bavních parků anebo kvalitních 
hotelů či restaurací provozova-
ných TMR.

„Vstupem do GOPASS progra-
mu se Ještěd stává plnohodnot-
ným střediskem naší skupiny TMR. 
Registrace je jednoduchá stejně 
jako samotný nákup. Vše zvládne-
te jednoduše přes náš e-shop, a  to 
z pohodlí svého domova nebo tře-
ba přes mobilní aplikaci při cestě 
k nám na Ještěd,“ uvádí Jakub Ha-
nuš, ředitel. Kompletní informace 
jsou dostupné na www.skijested.cz.

Skiareál Ještěd zahájil letní provoz sedačkové lanovky Skalka a připravuje se na hlavní sezonu.

V Liberci funguje bezmála stovka sportovních organizací, a proto právem můžeme naše město 
nazývat „městem sportu“. Na tomto místě je budeme postupně představovat.

Letní sezona na Ještědu

AC Slovan Liberec

čtvrtek 24. června 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, 
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tel.: 954 246 016.	Do vyčerpání	zásob	
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Paddleboarding
Jablonecká	přehrada	opět	
hostí	závod	Českého	poháru	
v paddleboardingu	JBC	SUP	
race	2021.	Startovat	se	bude	ze	
zátoky	u Městské	haly	17. čer-
vence	ve	13.00.	Diváci	mohou	
obdivovat	výkony	české	špič-
ky	nebo	se	sami	přihlásit	do	
kategorie	Hobby	nebo	Děti.	
Prkna	si	bude	možné	zapůjčit	
a začátečníci	se	mohou	přihlá-
sit	do	začátečnického	kurzu	
v dopoledních	hodinách.
Aktuální	informace	naleznete	
na	www.jbcsup.cz.

Krátkézprávy

Atletický klub AC Slovan 
Liberec, z.s., je zaměřený na 
výkonnostní (i  vrcholovou) 
atletiku. Má přibližně 460 
členů od 5 let do dospělosti. 
Jedná se o aktivní závodníky, 
trenéry, rozhodčí a  funkcionáře. 
Z  této základy tvoří většina čle-
nů mládež (tzn. přípravka, žactvo, 

dorost a  junioři). Účast-
ní se všech soutěží od 
základní úrovně až po 
mistrovství ČR. Nejlep-

ší členové se zúčastnili 
i  ME, ME juniorů a  MS. 

Cílem klubu je podpora pra-
videlné a  dlouhodobé sportovní 
činnosti především dětí a mládeže.

Máte děti, které mají rády po-
hyb? Hlavní nábor pořádají celé 
září, ale je možné se přidat do jed-
notlivých tréninkových skupin kdy-
koliv v průběhu roku.

www.atletikaliberec.net
Město Liberec se podílí na spolufi-

nancování sportovní činnosti klubů 
v rámci Dílčího sportovního fondu.


