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Výzkum	libereckých	
živých	jmen	je	v	závě-
rečné	fázi.	Nyní	se	řeší,	
pro	jakou	oblast	lidová	
označení	platí.	 Str. 25

Kam Kam sahají Liďáky?sahají Liďáky?Zahradní město

Noviny	pro	občany	Liberce

Nová	městská	čtvrť	
v Kunraticích	dostává	
zelenou.	Vyroste	ved-
le	současného	sídliště	
Kunratická. Str. 8

Město	dvouletým	náku-
pem	energií	ušetřilo	50	
milionů	korun.
 Str. 12

Zpravodaj^Liberec

Rok nemusí Liberec Rok nemusí Liberec 
řešit zdražování řešit zdražování 

Zázemí pro autobusové 
nádraží se už rýsuje
Město	pokračuje	v přípravě	
projektu	nového	zázemí	pro	
autobusové	nádraží	v budově	
Uran.	„Je	to	další	krok	ke	splně-
ní	slibu,	že	zmizí	staré	stavební	
buňky	a vznikne	tam	důstoj-
nější	zázemí	pro	cestující.	
Novinkou	je,	že	v rámci	úprav	
v budově	necháme	postavit	
i veřejné	toalety.	O přesunu	
zázemí	pro	autobusové	nádra-
ží	do	přízemí	Uranu	zastupitel-
stvo	rozhodlo	už	dříve	a rada	
města	nyní	dává	zelenou	
k uzavření	smlouvy	s projek-
tanty,	kteří	by	začátkem	roku	
2022	měli	představit	finální	
řešení	celého	prostoru,“	říká	
primátor	Jaroslav	Zámečník.

Svoz bioodpadu
Pravidelný	svoz	hnědých	
nádob	na	bioodpad	potrvá	do	
konce	listopadu.	Nový	cyklus	
svozu	započne	znovu	příští	rok	
od	dubna.	Nádoby	se	nebu-
dou	odvážet,	proto	je	doporu-
čujeme	přes	zimu	uschovat.
Přes	zimu	je	možné	biodpad	
odkládat	do	sběrných	dvorů.

Autodefibrilátor
Během	listopadu	bude	na	
recepci	budovy	Nového	ma-
gistrátu	umístěn	automatický	
externí	defibrilátor	(AED),	
který	sám	radí	zachránci,	jak	
postupovat.	Na	jeho	užití	jsou	
proškoleny	pověřené	osoby.	
Doufejme,	že	nebude	potřeba	
ho	použít.
 

Krátkézprávy Palác se otevře za rok

Od loňského srpna prochází novorenesanční budova Liebiegova paláce stavební úpravou. Město Liberec za přestavbu na 
komunitní centrum zaplatí přes 220 milionů korun. K dokončení stavby zbývá jeden rok. Nyní je v konečné fázi pokládání 
původní břidlicové krytiny a provádí se klempířské práce na střeše. Z větší části jsou hotové vnější fasády. Přes zimu se  
v temperovaném objektu bude pokračovat s vnitřními instalacemi a povrchy.      Foto Tomáš Tesař

Město bude aktivněji koordinovat opravy a uzavírky, které komplikují život řidičům. Část do-
pravních staveb sice není v režii města, ale chystá se kvalitnější koordinace staveb.

Redakce

V uplynulých měsících se město 
opakovaně dostalo do „pasti uza-
vírek“, tedy situace, kdy se nepo-
vedlo ideálně sladit termíny oprav 
s dalšími investory.

Radnice řeší, jak v  budoucnu 
změní koordinování jednotlivých 
dopravních staveb na území svého 
katastru. Některé opravy a  uzavír-
ky totiž významně omezily dopra-
vu a  zkomplikovaly život řidičům. 

I přes řadu opatření, dopravní zna-
čení i  definované objízdné trasy 
často docházelo k zpomalování do-
pravy a kolonám. Úřad na ně stále 
častěji upozorňují sami motoristé 
s tím, že důvodem je vyšší počet re-
konstrukcí silnic v jeden čas.

Podle primátora Jaroslava Zá-
mečníka je důležité, aby úřad hle-
dal nové postupy, jak docílit toho, 
že Liberec bude mít přesnější pře-
hled o uzavírkách a omezeních.

Pokračování na str. 3

Past uzavírek by se neměla opakovat

Jaroslav Zámečník
primátor
„Je na nás, abychom ma-
jitele silnic do budoucna 
vyzvali k lepší koordinaci 
a přemýšlení při pláno-
vání uzavírek. Musíme 
najít cestu, jak nežádoucí 
dopravní zátěž co nejvíce 
minimalizovat.“
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Redakce

Tak jako v  uplynulých letech 
zajišťuje samotné kácení, trans-
port stromu i  ukotvení na ná-
městí Sbor dobrovolných hasi-
čů Liberec  – Sever. Vzhledem ke 
vzrůstající časové, organizační 
i  přípravné náročnosti přepravy, 
z důvodu umísťování různých do-
pravních ostrůvků, světelné signa-
lizace, značek a  podobně, je také 
letos strom převážen v doprovodu 
Městské policie Liberec.

Dnem převozu je středa 17. lis-
topadu, tedy státní svátek, prá-
vě z  důvodu mírnějšího provozu 
na silnicích. „Po ukotvení smrku 
na náměstí a  po úpravě na tra-
diční výšku 14 metrů z  důvodu 
bezpečnosti a  statiky ho ozdobí-
me a  poslední listopadový pátek 
slavnostně rozsvítíme. Program 

v  pátek 26.  listopadu na náměstí 
začne v 16.15 hodin,“ uvádí tisko-
vá mluvčí magistrátu Jana Kody-
mová.

Daniela Bušková, vedoucí odboru 
prevence kriminality, Městská policie 
Liberec

Liberec se zapojil do pilotního 
testování klíčového projektu Mini-
sterstva vnitra ČR v oblasti preven-
ce kriminality, do projektu Mapy 
budoucnosti II. Cílem projektu je 
zlepšení spolupráce mezi obecní 
policií a  Policií ČR, zvýšení infor-
movanosti obyvatel o  kriminalitě 
a  zvýšení důvěry obyvatel k  poli-
cejním složkám. 

Tento projekt by měl občanům 
přinést lepší zacílení policejních 
hlídek do rizikových oblastí díky 
přístupu k  detailním datům o  kri-
minalitě na území města. To by 
se ve svém důsledku mělo proje-
vit ve snížení kriminality, zvýšení 
bezpečnosti a  vyšší objasněnosti 

trestné činnosti páchané na území 
města Liberce. 

Aby bylo možné vyhodnotit pří-
nosy tohoto projektu, je důležitá 
součinnost obyvatel. Cílem je po-
rovnat pocit bezpečí občanů před 
zahájením projektu (první kolo an-
kety proběhlo v závěru roku 2020) 
a poté po ukončení pilotního pro-
vozu na podzim 2021. 

Zapojte se do krátké ankety 
hodnotící současný pocit vašeho 
bezpečí. Anketa je zveřejněná na 
webových stránkách a  facebooko-
vém profilu města Liberec a měst-
ské policie a bude aktivní do konce 
roku. Věříme, že se ve velké většině 
zapojíte, neboť prevence krimina-
lity je záležitostí nás všech. 

Anketu najdete také zde: www.
regiopartner.cz/pruzkumy/index.
php/189766/lang-cs.

Letošní vánoční strom doputuje na náměstí před radnici 
od „Hokejky“, tedy od známého libereckého panelového 
domu v Ruprechticích. Bude jím smrk ztepilý, který ros-
te na pozemku zdravotnického zařízení Medea therapy 
v ulici Na Pískovně.

Projekt Mapy budoucnosti II by měl vést ke zlepšení pre-
vence kriminality v Liberci.

Vánoční strom od Hokejky

Anketa o bezpečnosti v Liberci

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. Před návštěvou volejte sekretariát, 

telefon 485 243 165.
Aktuální termín je 14. prosince a  mezi 13. a 16. hodinou.

Slovo primátora

Vážení Liberečané,
poslední říjnový den letošního roku, kdy došlo k pádu kabiny lano-

vé dráhy na Ještěd, se nepochybně zapíše mezi nejsmutnější okamžiky 
v historii našeho města. Už kvůli tomu, že si nehoda vyžádala mladý 
lidský život. Dovolte mi v této souvislosti i na tomto místě ještě jednou 
vyjádřit jménem města Liberce i svým hlubokou soustrast pozůstalým. 
A zároveň poděkovat všem záchranářům a nasazeným jednotkám pro-
fesionálních i dobrovolných hasičů za rychlý zásah a pomoc lidem, kte-
ří se během havárie ocitli v ohrožení.

Není pochyb o tom, že nehoda vnesla do veřejné diskuse stíny ne-
jistoty a pochybností. A je evidentní, že se někde stala chyba. Nakolik 
ji zavinila technická závada či zda za toto neštěstí může lidský faktor, 
ukáže až čas a především výsledky vyšetřování. Datum 31. října 2021 
nicméně na dlouhou dobu změní pohled občanů i návštěvníků Liberce 
na jednu z ikon, kterými jsme se vždy tak rádi chlubili.

 Město nemá na provoz lanové dráhy na Ještěd žádný vliv a ani kom-
petence kontrolovat její technický stav. Jako primátora mě ale zajímá 
a bude zajímat, proč k tragické události došlo. A zároveň jaká konkrétní 
opatření vlastník a provozovatel dráhy přijme do budoucna, aby se po-
dobná tragédie už nikdy neopakovala. 

 Kromě negativních zpráv Liberec naštěstí zažívá i ty pozitivní. Jed-
nou z nich je třeba ta, že se město pomalu ale jistě blíží k jiné významné 
události. A sice schválení územního plánu. Dojít by k němu mohlo už 
začátkem příštího roku. O podrobnostech i termínu této pozitivní udá-
losti vás budeme s kolegy určitě včas informovat. 

Přeji klidné listopadové dny. Zvlášť ten, který má v kalendáři číslo 17. 
 

Jaroslav Zámečník,
primátor města Liberec
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Redakce

Při pádu kabiny, u níž se utrhlo 
tažné lano, zahynul šestatřicetile-
tý průvodčí. V druhé kabině, která 
byla na cestě vzhůru, cestovalo 
třináct lidí a  průvodčí. Tato kabi-
na bezpečně zastavila po použití 
nouzové brzdy, kterou průvodčí 
utržené kabiny pravděpodobně 
nestihl aktivovat.

Cestující ze spodní kabiny byli 
bezpečně evakuováni. Tragédie na 
Ještědu se odehrála jen den před 
plánovanou pravidelnou odstáv-
kou a revizí lanové dráhy.

Příčina pádu jedné z  kabin je 
nyní předmětem vyšetřování, kte-
ré bude trvat pravděpodobně ně-
kolik měsíců. Škodu České dráhy 
odhadují podle mluvčího Petra 
Šťáhlavského na deset milionů 
korun. „Dokud nebudeme znát 
přesné příčiny nehody, tak provoz 
lanovky určitě neobnovíme,“ uve-
dl generální ředitel Českých drah, 
které lanovku provozují, Ivan Bed-
nárik.

Město a ještědský areál tak 
přišly o jednu z vyhlášených turi-
stických aktrakcí. Liberecké slož-
ky integrovaného záchranného 

systému pravidelně cvičí jak eva- 
kuaci cestujích, tak zásah při pádu 
lanovky. Za celou dobu provozu 
lanovky, tedy za více než 80 let, 
nebyl takový zásah nutný.

Zřejmě selhání tažného lana zapříčinilo tragickou nehodu 
ještědské lanovky 31. října. Kabina s průvodčím se zřítila 
při cestě do spodní stanice z třicetimetrové výšky.

Od pondělí 15. listopadu se řidičům otevřela Sokolská uli-
ce. Po křižovatce Letná a Stračí jsou tak nejvíce omezující 
uzavírky minulostí.

Sokolská je průjezdnáTragická nehoda zastavila 
lanovku na Ještěd

>> Past uzavírek…

Plánované uzavírky v Liberci
Jablonecká do 11/2021
Uzavřeno, práce na silnici.
Slovanské údolí + Javorová
do 11/2021
Úplná uzavírka komunikace. Oprava 
vodovodu, kanalizace, NTL plynovodu 
a následně oprava povrchu komunikace 
a veřejného osvětlení.
Horská – mezi Kropáčkova
a U Slunečních lázní do 11/2021
Kyvadlový provoz jedním pruhem, práce 
na inženýrských sítích.
Elišky Krásnohorské, Sovova
do 11/2021
Uzavřeno, práce na inženýrských sítích.

Na Vyhlídce do 12/2021
Uzavřeno, práce na inženýrských sítích, 
Výkopové práce budou probíhat po úse‑
cích 3 dny v týdnu středa–pátek. Ostatní 
dny bude výkop provizorně zasypán.
Kovařovicova, Krakonošova
do 12/2021
Uzavřeno, práce na inženýrských sítích.
Jiskrova do 12/2021
Uzavřeno, oprava povrchu vozovky, 
rekonstrukce inženýrských sítí.
I/35 Jeřmanice, Rádlo, Hodkovice
do 12/2021
Omezení dopravy by mělo skončit 
15. prosince. Stavba mimoúrovňové 
křižovatky Rádelský mlýn.

Redakce

Ddvd

 Dokončení ze str. 1

Úřad musí podle primátora 
současně lépe a  aktivněji spolu-
pracovat s  ostatními zadavateli 
a  zhotoviteli a  dopravní stavby 
koordinovat. „Bohužel to není po-
prvé, kdy se Liberec dostal do po-
dobné prekérní dopravní situace. 
Rád bych poprosil řidiče o  trpěli-
vost a ohleduplnost. A současně se 
jim jako primátor Liberce omluvil. 
Ač není vždy vina jen na straně 
města, rozhořčení rozumím. Je 
na nás, abychom majitele silnic 
do budoucna vyzvali k lepší koor-
dinaci a přemýšlení při plánování 
uzavírek. Musíme zkrátka najít 
cestu, jak se nežádoucí dopravní 
zátěži kvůli uzavírkám vyhnout 
nebo ji co nejvíce minimalizovat,“ 

říká primátor Liberce Jaroslav Zá-
mečník.

Město Liberec na podzim do-
končovalo devět vlastních doprav-
ních staveb. Většina z nich byla ho-
tová do začátku listopadu. Některé 
dokonce před původně plánova-
ným termínem dokončení. Týká 
se to například rekonstrukce křižo-
vatky Letná a Stračí, která se znovu 
otevřela už 22. října odpoledne.

„Původně měla tato stavba 
skončit až posledního října. Nic-
méně ve spolupráci se zhotovi-
telem se povedlo termín o  týden 
zkrátit,“ řekl náměstek primátora 
pro technickou správu města a in-
formační technologie Jiří Šolc.

Některé z  rekonstrukcí ale po-
trvají až do konce listopadu. A  to 
včetně dopravních omezení.

Redakce

V  úseku mezi křižovatkou se 
Zhořeleckou ulicí u  Malého diva-
dla a  křižovatkou s  Frýdlantskou 
ulicí bylo potřeba vyměnit inže-
nýrské sítě. Poruchový vodovod 
z  roku 1954, popraskanou kana-
lizaci i  plynovod. Doposud se tak 
pracovalo zejména pod povrchem. 

Projekt finálních úprav Sokol-

ské ulice řeší Kancelář architek-
tury města Liberec a  plánuje na 
rok 2022. Postupně budeme v  re-
konstruovaných úsecích pokládat 
nový asfalt, opravovat chodníky, 
přidávat parkovací místa a  sázet 
stromy.

Sokolská ulice, Šaldovo náměstí 
a Jablonecká ulice je v současnos-
ti státní silnicí a  správu vykonává 
Ředitelství silnic a dálnic.

Tichá stezka mezi zoologickou zahradou a Lesním koupalištěm se 
dočkala vylepšení. Ve spolupráci s Kanceláří architektury města Liberec 
a Městskými lesy Liberec přibyly nové lavičky, interaktivní tabule či 
ptačí budky. Zároveň došlo k opravě můstků. 

Z druhé kabiny hasiči evakuovali  
14 osob.  Foto HZS Libereckéh kraje
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Křišťálové Vánoce
Zahajte	Vánoce	o víkendu	20.	
a 21. listopadu	v Křišťálovém	
údolí.	Dva	dny	otevřených	
dveří	ve	sklárnách,	ateliérech	
a muzeích.	Nejen	krásné	
vánoční	ozdoby,	ale	i výrobu	
šperků,	bižuterie	a skleněných	
výrobků	zažijete	ve	vánoční	
atmosféře	přímo	v místech	
vzniku,	vánoční	program	si	
připravila	i muzea.	
Seznam	všech	míst,	která	jsou	
do	akce	zapojena,	najdete	
na	internetových	stránkách	
crystalvalley.cz.

Krátkézprávy

^L

Betlémské malování s Ježíškem
Novou tradici spojenou s obdobím adventu zahájí letos město Liberec. Akce s názvem Bet-
lémské malování s Ježíškem má cílit především na předškoláky a školáky prvního stupně 
základních škol. Inspirovat je chce k poznávání hodnot a symbolů Vánoc, ale také kreativitě. 

Redakce

Radnice představí novinku ve-
řejnosti během letošních vánoč-
ních trhů a  adventního programu 
na náměstí, kde děti dostanou 
příležitost namalovat jednotlivé 
postavy i zvířata z vystaveného bet-
lému. A  to na speciální kartu, kte-
rou získají přímo na místě nebo si ji 
stáhnout elektronicky z webu www.
trhyvliberci.cz 

„Každý předškolák či školák, 
který se Betlémského malování 
s  Ježíškem zúčastní, může během 
trhů nebo i  později v  klidu doma 
rozvinout svoji kreativitu a vytvořit 
vlastní výtvarné dílo, které odevzdá 
přímo na místě nebo pošle doda-
tečně. Následně ho posoudí odbor-
ná porota, která na základě hlaso-
vání vybere tři nejlepší autory ve 
dvou oddělených kategoriích pro 
předškoláky a  školáky. Zahájíme 
tím zcela novou adventní tradici, 
která dětem nabízí nejen seznáme-
ní se symbolikou Vánoc a  advent-
ního času, ale také možnost rozvíjet 
svůj výtvarný talent a  kreativitu,“ 
říká primátor Liberce Jaroslav Zá-
mečník.

Prvního ročníku Betlémského 
malování s Ježíškem se zájemci ne-
musejí účastnit pouze osobně bě-
hem konání adventních trhů. Tam 

sice bude vystavený originální Fia- 
lův betlém, který má malé tvůrce 
inspirovat, nicméně zapojit se mo-
hou i prostřednictvím internetu. 

„Pokud obrázek nevytvoří přímo 
na náměstí během konání trhů, 
můžou si speciální kartu odnést 
nebo stáhnout i  u  nás na webu. 
A  později poslat svoji kresbu či 
malbu online pomocí formuláře, 
který tam umístíme. Doma nebo ve 
škole se spolužáky motiv namalu-
jí, nechají převést do elektronické 
podoby a poslat nám ho ke zpra-
cování. Na stránkách si pak můžou 
prohlédnout i  celou galerii všech 
tvůrců, kteří se prvního ročníku zú-
častní. Odevzdat svůj obrázek mů-
žou ale i osobně do dvou schránek, 
které na náměstí viditelně umís-
tíme,“ říká dramaturg adventního 

programu na náměstí Ondřej Čer-
vinka.

V  obou kategoriích  – pro před-
školáky a školáky – budou vybráni 
a vyhlášeni vždy tři nejlepší účast-
níci, kteří obdrží hodnotné ceny. 
Celkem ale odborná porota vybere 
a  ocení dvacet, respektive v  každé 
z kategorií deset malých autorů. 

Těm pak radnice věnuje ceny, 
mezi nimiž nebudou chybět napří-
klad produkty lokálních výrobců 
nebo poukazy od poskytovatelů 
různých sportovních a  volnočaso-
vých zážitků. 

VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY PRO DĚTI

KOMUNITNÍ STŘEDISKO KONTAKT LIBEREC, P. O. 

VÍCE INFORMACÍ U KOORDINÁTORKY MGR. MARIE MATĚJÍČKOVÉ
tel.: 485 244 991, email: marie@ksk.liberec.cz, www.ksk-liberec.

Na volnočasové aktivity je třeba se předem přihlásit v prostorách KSK
(Palachova 504/7, Liberec) a jsou určeny dětem ze sociálně

znevýhodněného prostředí. 

M L A D Š Í  -  S O B O T A ,  1 0 . 0 0  -  1 2 . 0 0 ,
L E K T O R K A  M A R I E  K I M O V Á
S T A R Š Í  -  N E D Ě L E  1 6 . 0 0  -  1 8 . 0 0
L E K T O R K A  A N D R E A  B E N D I K O V Á
K S K  -  S Á L  

moderní
tanec 

P O N D Ě L Í ,  1 5 . 0 0  -  1 6 . 0 0 ,  
K S K  -  5 .  P A T R O
L E K T O R  M I C H A L  S U T N A R

dovedné
ruce

Č T V R T E K ,  1 6 . 3 0  -  1 8 . 0 0 ,  
K S K  -  5 .  P A T R O  
L E K T O R K A  K L Á R A  Z A H R A D N Í K O V Á

doučování 
P Á T E K ,  1 5 . 0 0  -  1 7 . 0 0 ,  
K S K  -  5 .  P A T R O  
L E K T O R K A  M .  Š P I N K O V Á ,  D .  Š P I N K O V Á

počítačový 
 kroužek 

kroužek
herectví 

Č T V R T E K ,  1 6 . 0 0  -  1 8 . 0 0 ,  
K S K  -  5 .  P A T R O  
L E K T O R K A  J A N A  H E J R E T  V O J T K O V Á
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Pink Day
21. října	se	všechny	děti	ZŠ	
Vrchlického	oblékly	do	růžové-
ho,	aby	se	symbolicky	přidaly	
k celosvětové akci	pro	podpo-
ru	boje	proti	rakovině.	Ve	tří-
dách	jsme	si	povídali	o nutnos-
ti	chránit	své	zdraví,	správně	
jíst	a cvičit,	otužovat	se	a nemít	
špatné	návyky.	A hlavně	jsme	
byli	všichni	růžově	naladěni,	
protože	veselá	nálada	a opti-
mismus	také	pomáhá.
Školní	soutěž	o nejhezčí	foto	
s krásnými	dětmi	a učiteli	
vyhrála	3.	A a 6.	A.

Krátkézprávy

^L

My všichni školou povinní
Krátkézprávy

Novinky na Ještědské
Od	začátku	školního	roku	se	
žáci	i pedagogové	ZŠ	Ještědská	
mohou	těšit	z nového	venkov-
ního	multifunkčního	hřiště,	
které	již	v červnu	prošlo	zku-
šebním	provozem.	Příjemný	
umělý	povrch	vodonepropust-
ného	tartanu	s hrubozrnnou	
strukturou,	který	tlumí	dopa-
dy,	nové	koše	na	basketbal,	
oplocení,	rozdělení	na	více	sek-
torů,	další	sportovní	možnosti,	
to	vše	jsou	benefity,	které	
díky	tomuto	hřišti	žáci	získali.	
Rekonstrukce	byla	financovaná	
z rozpočtu	statutárního	města	
Liberec.

Úplnou	novinkou	je	týpí,	které	
bylo	během	léta	postaveno	na	
školní	zahradě.	Nabízí	prostor	
pro	výuku	na	čerstvém	vzdu-
chu,	bude	nevšedním	místem	
pro	realizaci	různých	vernisáží,	
využije	ho	i školní	družina	
a školní	klub.
Také	bazén	prošel	během	
posledních	měsíců	úpravou.	
Byly	zde	nainstalovány	nové	
podhledy,	které	mají	izolační	
a akustický	význam.
I v tělocvičně	nastaly	změny,	
a to	v podobě	zbroušení,	
nalakování	a nalajnování	
palubovky.

MŠ Hvězdička a Krabice od bot
V očekávání je zde další ročník předvánoční akce Krabice od bot zvané Děti darují dětem. 
Uskuteční se od 22. listopadu do 5. prosince 2021.

Gabriela Sládečková

Sbírku Krabice od bot organizuje 
Diakonie ČCE, jeden z  největších 
poskytovatelů sociálních služeb 
v  ČR, pod záštitou Českobratrské 
církve evangelické a Mateřská škola 
Hvězdička je jedním ze sběrných 
míst. Snažíme se tedy oslovit co 
největší část veřejnosti v  liberec-
kém kraji.

Hvězdička je do sbírky zapo-
jena již několikátý ročník, a dělá 
tak společně s  dárci radost dětem 
z  chudých rodin, dětských domo-
vů, v  azylových domech, v  nízko-

prahových centrech apod. Akce má 
za cíl potěšit co nejvíce dětí žijících 
v tíživé sociální situaci.

Dárky sbíráme pro děti od na-
rození do 17 let. O obsahu krabice 
rozhoduje vždy dárce. V rámci Kra-
bice od bot neplníme konkrétní 
přání dětí podle seznamů nebo do-
pisů Ježíškovi. Naše doporučení na 
obsah krabic vždy směřují ke kva-
litě dárků. Nemusí jít vždy o  věci 
nové, ale mají být takové, aby sku-
tečně udělaly radost.

Na webu Krabice od bot bude od 
15.  listopadu zahájena rezervace. 
Zde bude uvedeno, kolik dárků pro 

jakou věkovou kategorii a  pohlaví 
sbíráme. Dárce si tedy předem vy-
bere, pro koho bude dárek určený, 
a  ten si zarezervuje. Pak již stačí 
dárek doručit do našeho sběrného 
místa.

Po ukončení sbírky je už na nás 
předat dárky do správných rukou 
a díky dárcům udělat radost a potě-
šit spousty dětských dušiček.

Předem děkujeme za zájem 
o  Krabici od bot a  bude nás těšit, 
když do toho půjdete s námi.

Více informací je uvedeno na 
stránkách www.krabiceodbot.cz 
a www.skolkahvezdicka.cz

Organizace ZŠ Kaplického prošla na jaře roku 
2017 genderovým auditem, na nějž navazoval 
projekt „Škola také potřebuje pečovat o své 
zaměstnance jako kterákoliv jiná firma“, r. č. 
CZ.03. 1. 51/0.0/0.0/17_130/0009339.
Cílem projektu bylo zaměřit se na strategii 
a vize organizace a ošetřit definované oblasti: 
demokratické řízení, transparentnost, kariérní 
a osobnostní rozvoj, propojení jednotlivých 
úseků, systém hodnocení, profilaci organizace 
dovnitř i ven.
V rámci celého projektu vzniklo mnoho 
metodických a strategických materiálů, které 
usnadňují vzájemnou spolupráci a komunikaci 
napříč celou organizací. Vzhledem 
k narůstajícímu poštu zaměstnanců došlo také 
k reorganizaci zaměstnanců do jednotlivých 
úseků, které naplňují své definované cíle.
Při naplňování těchto cílů jsme se opírali 
o projektové aktivity – mentoring, koučink, 
workshopy, teambuildingové výjezdy. Každá 

aktivita měla svá specifika a zaměření. Vše 
probíhalo za účasti zkušených lektorů.
Mentoring rozvíjel lídry jednotlivých úseků. 
Analyzovala se strategie, funkce a náplň 
jednotlivých úseků. Každý měl možnost se na 
tomto nastavení organizace aktivně podílet.
Koučink sloužil hlavně k rozvoji jednotlivců, 
a to po pracovní i osobní stránce.
Workshopy byly zaměřené na tvorbu strategie, 
vizi, koncepci jednotlivých úseků a následně na 
koncepci celé organizace. Náplní workshopových 
aktivit byla také tvorba materiálů zajišťujících 
efektivní hodnocení.
Teambuilding nabízel bližší poznání členů 
organizace, pochopení potřeb jedince a zároveň 
celé organizace. Dále zde docházelo ke 
stabilizaci a upevňování strategie a vize školy. 
Součástí výjezdů byly modelové a tvůrčí hry.
V květnu 2021 byl proveden reaudit, z jehož 
zprávy je zřejmé, že projektové cíle byly 
naplněny.

OZNÁMENÍ ZŠ KAPLICKÉHO
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Z města a radnice

Nová městská čtvrť v Kunraticích dostává zelenou. Radní projednali plánovací smlouvu stavby 
Obytný soubor Kunratická. Ten by měl vyrůst vedle současného sídliště Kunratická na místě, 
kde se před pětadvaceti lety plánovala terapeutická klinika.

Pavel Chmelík

Na východním okraji Liberce 
vznikne ucelená čtvrť města s byty, 
službami, mateřskou školkou i do-
mem s  pečovatelskou službou. Ze 
současného sídliště Kunratická 
povede nový chodník, vnikne nový 
most přes potok. Dopravní obsluž-
nost zajistí prodloužení Hrabětické 
ulice s  napojením na kruhový ob-
jezd.

„Je to asi největší soukromá in-
vestice ve městě, přibližně za tři 
miliardy korun, vznikne mnoho 
nových bytů, mám z  toho radost. 
Připravit takto složitou smlouvu 
nebylo jednoduché a děkuji všem, 
kteří se na tom podíleli,“ říká ná-
městek primátora pro technickou 
správu Jiří Šolc.

Celkem se jedná o  zhruba 650 
bytů všech velikostních kategorií, 
což představuje zázemí pro cca 

1 700 obyvatel. Každý byt by měl 
mít k dispozici dvě parkovací místa, 
z větší části v podzemních garážích 
pod bytovými domy. Tedy důležitý 
prvek pro komfortní bydlení, který 
se například v německých městech 
uplatňuje už od 60. let. Pod zemí 
mají být ukryté například i kontej-
nery na odpad. Investor, kterým 
je Syner Group, se dle vedoucího 
Kanceláře architektury města Libe-
rec (KAM) Jiřího Janďourka zavázal 
k  používání hodnotných mate- 
riálů na plochy a chodníky. Počítá 
se i  s  řadou herních míst a  prvků 
i vodních ploch. Syner bude též in-
vestorem hlavní příjezdové silnice.

S  výstavbou by se mělo začít 
v příštím roce a první obyvatelé by 
se mohli začít stěhovat přibližně 
v  roce 2030. Syner získal část po-
zemků v  loňském roce směnou za 
pozemky a  nemovitosti v  dolním 
centru Liberce kolem tzv. Papíráku.

„Kromě výstavby sídliště in-
vestor vynaloží na rozvoj území 
kolem 65 milionů korun, což je 
asi o 15 milionů více, než mu ur-
čují naše obecné podmínky. Díky 
aktivnímu přístupu Kanceláře 
architektury města a  Rady archi-
tektů se s investorem povedlo do-
hodnout podmínky, díky kterým 
vznikne v  dané  lokalitě skutečně 
unikátní území. Diskuse a  jed-
nání trvala téměř dva roky. Sama 
Rada architektů se se zástupci de-
veloperů setkala minimálně pět-
krát. Pokud bych to měl k něčemu 
přirovnat, řekl bych, že se tvůrci 
inspirovali u soudobých čtvrtí na-
příklad Hamburku nebo Berlína 
a  navazují na koncepci zahrad-
ních měst. V Liberci něco takové-
ho neexistuje, ale historicky to lze 
u  nás přirovnat třeba k  Lidovým 
sadům,“ říká primátor Liberce Ja-
roslav Zámečník.

Zahradní město v roce 2030
Pomoc za  
ztracené věci
Finanční	dar	z výtěžku	likvida-
ce	nalezených	věcí	za	rok	2017	
ve	výši	32 453	Kč	věnuje	měs-
to	Liberec	organizaci	Roska	
Liberec,	která	pomáhá	lidem	
s roztroušenou	mozkomíšní	
sklerózou	a jejich	blízkým.	Ho-
tovost,	která	je	součástí	daru	
za	rok	2017,	činí	20 649	Kč.	
Výtěžek	z prodeje	jízdních	kol	
činí	9 074	Kč	a výtěžek	dražby	
2 730	Kč.	Celková	částka	daru,	
resp.	výtěžku,	činí	tedy	32 453	
Kč.	Aukce	nalezených	věcí,	
které	propadly	po	tříleté	lhůtě	
do	vlastnictví	města,	proběhla	
na	konci	srpna	letošního	roku.	
Soupis	všech	nalezených	věcí	
je	k	dispozici	v listinné	podobě	
na	správním	a živnostenském	
odboru	libereckého	magist-
rátu.

Liberec plánuje
chytře a zodpovědně
V rámci	dotovaného	projek-
tu	„Liberec	plánuje	chytře	
a zodpovědně“	pořídilo	město	
Liberec	software	pro	vizua-
lizaci	rozvojových	záměrů,	
prostřednictvím	kterého	může	
veřejnost	sledovat	záměry	
města	a udělením	hodnoce-
ní	projevovat	svůj	zájem	či	
nezájem	o konkrétní	zámě-
ry.	Aplikace	je	přístupná	na	
adrese:	vizualizace.liberec.cz.	
Implementaci	softwaru	zajis-
tila	Liberecká	IS,	a.s.,	za	cenu	
200 000	Kč	včetně	DPH.
Aplikace	občanům	nabízí	cel-
kem	devět	oblastí	rozvojových	
záměrů	města.	Ty	jsou	barev-
ně	odlišeny	a zaznamenány	
v mapě	Liberce.

Krátkézprávy
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Krátkézprávy

Květinářství v budově 
krematoria je opět  
v provozu
Město	našlo	nového	nájemce	
a přímo	v budově	krematoria	
si	tak	můžete	zakoupit	květi-
ny,	svíčky,	ale	i dekorace	na	
hroby,	což	ocení	zejména	ná-
vštěvníci	vedlejšího	hřbitova.
V budově	krematoria	sídlí	
také	pohřební	služba	města	
Liberce.	Ta	nabízí	občanům	
služby	v oblasti	pohřebnictví,	
tedy	od	sjednání	a zajištění	
pohřbu	až	po	případnou	kre-
maci	či	pohřbení	do	země.	
Více	na	www.pohrebvliberci.
cz	nebo	na	tel:	770 167 246.

Barva ve spreji 
připravuje lidi o rozum
Vlastnictví	sprejové	barvy	ně-
které	jedince	dokáže	připravit	
o rozum.	Takový	případ	byl	
strážníky	mětské	policie	pozo-
rován	na	kamerách	zhruba	ve	
tři	hodiny	ráno	v centru	města	
25. října.	Bezmála	třicetiletý	
muž	sprejoval	na	vše,	co	mu	
přišlo	do	cesty.	Sloupy,	lavič-
ku,	dlažbu,	květináč,	domy.	Na	
místo	byla	vyslána	motorizo-
vaná	hlídka	a dotyčný	dostal	
pouta,	čímž	byla	jeho	volno-
časová	aktivita	ukončena.	Pro	
podezření	z trestného	činu	byl	
vandal	předán	Policii	ČR.

Nepřesné a zavádějící jsou často informace k chystanému dokončení převodu Zoo Liberec 
a Botanické zahrady Liberec i domovů pro seniory, ve kterém na základě již schválené a po-
depsané smlouvy pokračuje město a Liberecký kraj. Řada dezinformací se o něm poslední 
dobou objevuje zejména v diskusích na sociálních sítích. Co jsou fámy a co naopak fakta?

Redakce

Co například teze, že zoo vždy 
vlastnilo město Liberec? Omyl. 
Z  historických pramenů lze jasně 
doložit, že Liberec zřizuje zoolo-
gickou zahradu teprve posledních 
26 let. Nejprve byl vlastníkem ně-
mecký spolek (od založení v  roce 
1904 do okupace), pak německý 
stát (za války) a  poté český stát 
(po válce prostřednictvím národní 
správy či různých stupňů ná-
rodních výborů v podobě KNV 
a  MěNV – Severočeská zoo-
logická zahrada v  Liberci. 
Matematicky vyjádřeno – za 
117 let existence vlastnil 91 
let naši zoo kdokoli jiný než 
město Liberec.

Nepravdivé je i tvrzení o tom, 
že město dokázalo na provoz 
zoo vždy zajistit dostatek financí. 
Nikoliv. Zahradu kvůli nedostatku 
peněz postupně dovedlo do reál- 
ného stavu tragické zaostalosti 
a do situace, kdy jí hrozí vyloučení 
z  Evropské asociace zoologických 
zahrad a  akvárií. Přijít o  členství 
v této organizaci by pro libereckou 
zoo znamenalo v  podstatě odbor-
nou katastrofu.

„Po první relativně plodné de-
kádě (1995–2005) a  přestavbě zoo 
do dnešní „vitrínové“ podoby se 
nám už posledních 17 let nedařilo 
najít peníze na rozvoj a  moder-
nizaci. Platíme jakž takž jen holý 
provoz a  někdy ani to ne. Posled-
ní dva roky našim zaměstnancům 

v  zoo dokonce dlužíme na vládou 
nařízeném zvýšení platů, protože 
zkrátka těch dvakrát pět milionů 
navíc už nemáme. I  proto převá-
díme zoo pod kraj, aby jako nový 
zřizovatel tento náš dluh konečně 
vyrovnal,“ upozorňuje náměstek 
primátora pro kulturu, školství, 
sociální věci a  cestovní ruch Ivan 
Langr.

Dalším nepravdivým argumen-
tem, který se v souvislosti s chysta-
ným převodem majetku mezi měs-
tem a krajem objevuje ve veřejném 
prostoru, je tvrzení, že Liberecký 
kraj chce zavřít dětský koutek a Li-
dové sady. A nebo že postaví v bý-
valém amfiteátru parkoviště. Něco 
takového je ale na základě smlouvy 
mezi krajem a  městem nemožné. 
Dokument obsahuje jasnou garan-
ci, že kraj a město se budou podílet 
na budování tzv. nové zoo za Sovo-
vou ulicí rukou nedílnou. A že par-
koviště tam nebude. 

„V té smlouvě je to dokonce kon-
krétně napsáno. Architektonickou 
studii na novou zoo navíc musí 
souběžně schválit rady kraje i měs-
ta, které má prakticky právo veta. 
Stejně tak co se týká dětského kout-
ku nebo Lidových sadů. Nic takové-
ho není možné. Smlouvy to zkrátka 
neumožňují. Mimochodem, dětský 
koutek zůstane i  po převodu pod 
kraj otevřen pro běžné návštěvní-
ky zvenčí, aniž by museli být ná-
vštěvníky zoo,“ vyvrací další z  fám 
a omylů náměstek Ivan Langr.

Za čirou fabulaci lze podle jeho 
slov označit i  tvrzení, že směnou 
majetku, tedy botanické zahra-
dy, zoo, ale i domovů pro seniory, 
dojde konkrétně v  případě zoo 
k nějaké její ztrátě či dokonce od-
cizení. 

„Zoo se nikam neodstěhuje. 
Liberečané jsou stejnými obyvate-
li kraje jako třeba naši sousedé ze 
Semil či z  Dubé na Českolipsku. 
Zoo Liberec byla, je a bude v Liber-
ci. Kraj se do ní chystá investovat 
stamiliony, přičemž svůj nemalý 
příspěvek přidá i  samo město. Už 
proto, že nám na zoo dál záleží. Její 
návštěvníci nikdy neřešili a neřeší, 
kdo zoo vlastní. Ani kdo ji platí. 
Mimochodem, z 80 % ji navštěvují 
lidé, kteří žijí mimo Liberec. I  oni 
chtějí mít hezkou zoo, důstojné 
prostředí pro zvířata a kvalitní služ-
by. Stejně jako Liberečané. I proto 
ten převod. Zkrátka, aby měl Libe-
rec zoo, nemusí ji vlastnit,“ dodává 
náměstek Ivan Langr. 

Fakta k převodu zoo, botanické 
zahrady i domovů pro seniory

 
Převod zoo  

a botanické 

zahrady na kraj budí 

vášně. Často zmiňované 

argumenty proti převo-

du ale nemají reálný 

základ. 
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Dlužníci v exekuci mají nově jedinečnou šanci až do 28. ledna 2022 splatit své původní dluhy 
u státu, krajů a obcí nebo jimi vlastněných firem, a to bez přidaných poplatků.
Martina Poršová,
tisková mluvčí DPMLJ, a. s.

Do tzv. milostivého léta spadají 
i pohledávky dopravních podniků 
za jízdy bez platné jízdenky. Do-
pravní podnik města Liberce a Jab-
lonce nad Nisou (DPMLJ) eviduje 
jen za poslední dva roky cca 13 tis. 
záchytů neplatičů ročně. Přibližně 
třetina z nich se předává k právní-
mu vymáhání advokátním kance-
lářím, které pak mají pohledávky 
ve své správě.

„V roce 2018 a 2019 jsme předa-
li právním kancelářím  5 971 dluž-
níků, někteří z nich mají těch po-
kut i  víc s  tím, že vyrovnání nám 
přišlo od 154 lidí. Dá se předpo-
kládat, že zbytek se bude vymáhat 
exekučně. V roce 2020 je předána 

asi polovina, 1 290 za první půl-
rok, a u dalších 1 400 zatím čeká-
me, zda se ozvou případně sami 
a  dluh zaplatí. Postup je vždycky 
stejný. Není to tak, že když někdo 
do 14 dnů nezaplatí, že to hned 
předáváme právní kanceláři. Do-
pravní podnik se sám snaží po-
kutu vymoci dříve, než dlužníka 
předá právní kanceláři,“ říká Petr 
Židek, předseda dozorčí rady do-
pravního podniku. Na vyřešení 
dluhu dostávají cestující čas zhru-
ba půl až tři čtvrtě roku.

Podle Sdružení dopravních 
podniků ČR (SDP ČR), mezi něž 
patří i DPMLJ, může milostivé léto 
znamenat navrácení části dluž-
ných částek, které by se pravděpo-
dobně nepodařilo nikdy vymoci. 
Jen v  roce 2020 cestující bez plat-

ného jízdního dokladu způsobili 
členům sdružení ztrátu v hodnotě 
zhruba 325 milionů korun.

Někteří cestující své „černé jíz-
dy“ z  různých důvodů nevyřeší 
a po několika letech se z několika-
tisícové pohledávky u dopravního 
podniku mohou stát desetitisícové 
dluhy, navýšené o  další poplatky, 
úroky a odměny exekutorovi.

V  Liberci jsou zájemcům z  řad 
dlužníků připraveni pomoci za-
městnanci oddělení přepravní 
kontroly se sídlem na terminálu 
MHD ve Fügnerově ulici. Ti je se-
známí s postupem, který je nutný 
dodržet, aby mohli využít dočasné 
možnosti oddlužení. Jedinečnou 
šanci ale můžou využít pouze do 
28. ledna 2022.

Dopravní podnik pomůže neplatičům

Město si hlídá 
své mosty

Liberečtí radní se seznámili 
s výsledkem hlavních most-
ních prohlídek za rok 2021, 
které provádí město coby 
jejich vlastník nebo správce 
podle § 8 vyhlášky Mini-
sterstva dopravy a spojů 
č.104/1997 Sb.
Redakce

„Je nezbytné stanovit rozpoč-
tový výdajový rámec na prová-
dění oprav mostů a  propustů, 
aby bylo možné bezodkladně 
plánovat a  projekčně připravo-
vat opravy mostních konstrukcí 
nikoli až v  době jejich nevyho-
vujícího stavu, ale dopředu tak, 
aby majetek města nezastaral. 
V  rozpočtovém výhledu je tře-
ba stanovit finanční částku na 
opravu mostních konstrukcí, 
a to v minimální roční opakující 
se výši 10 milionů korun,“ popi-
suje náměstek pro technickou 
správu města Jiří Šolc.

Seznam stavebních úprav 
čítá 14 mostů, včetně lávek. 
Předpokládaná cena oprav je 
89,8 mil. Kč bez DPH. Jde na-
příklad o  most v  Londýnské 
ulici, Lukášovské, Vojanově, 
Strakonické, Topolové, v  ulici 
Na Bohdalci, Kašparově a  dále 
propustek v  Karlovské, o  lávku 
u  Vendelína anebo lávku v  Ku-
belíkově ulici. V  příštím roce 
město opraví minimálně šest 
propustů ve  špatném technic-
kém stavu, dohromady za cenu 
5 milionů korun. Rada města 
schválila každoroční pravidel-
nou alokaci 10 milionů korun 
na tyto plánované stavební 
úpravy.

Odbor správy veřejného 
majetku města Liberce zajistil 
v roce 2020 provedení běžných 
prohlídek u celkem 35 mostních 
konstrukcí z  celkového počtu 
308 kusů. Součástí mostních 
prohlídek je také opatření na 
zkvalitnění správy objektů a ná-
vrh na odstranění vad.

Vyplňte anketu

Pomozte Liberci připravit se 
na změnu klimatu

https://bit.ly/adaptacnistrategieliberec

Názory obyvatel pomohou při volbě metod a kroků, které musí město Liberec zajistit, aby 
omezilo dopad klimatických změn na své území.

Odbor strategického rozvoje a dotací

Delší a intenzivní vlny horka, pří-
valové deště, sucho i  další problé-
my postihují v  poslední době také 
naše město. Jde o  dopady změn 
klimatu, které budou podle vědců 
v budoucnu ještě výraznější. Chtěli 
bychom se proto připravit a zajistit, 
aby byly následky pro město a jeho 
obyvatele co nejmenší.

Ptáme se proto vás, občanů Li-
berce, jak situaci vnímáte a  jaké 
kroky města byste uvítali. Vaše od-
povědi se promítnou do plánu, kte-
rý v průběhu roku 2021 a 2022 měs-
to připravuje společně s odborníky.

Vyjádřit názor můžete v elektro-
nické anketě na odkazu:

bit.ly/adaptacnistrategieliberec.
Tištěnou verzi ankety najdete na 

recepcích historické radnice i  no-
vého magistrátu v  Liberci. Zde ji 
můžete také vyplněnou odevzdat. 
Vyplnění ankety nezabere více než 
5 až 10 minut. Děkujeme za vaše 
odpovědi. Budoucím změnám 
chceme čelit účinně a společně.

ANKETA: Liberec a změna klimatu.
Jaká opatření uvítáte?
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Podzimní
opravy v ulicích
Na podzim měly Technické 
služby města Liberec na-
pilno. Dokončily projekt na 
Lucemburské ulici, stále 
likvidovaly závady po vich-
řici a intenzivně pracují na 
dalších komunikacích.

Tereza Špičková, TSML

Práce na parkovišti v  Lu-
cemburské ulici započaly 
v polovině srpna a k dokonče-
ní došlo ke konci září. Podílelo 
se i  středisko údržby veřejné 
zeleně, které před zahájením 
posekalo celý pozemek a  od-
stranilo pařezy. Dojít muselo 
i  na částečnou opravu a  od-
stranění stávajících podezdí-
vek. V  místě parkoviště s  ne-
zpevněným povrchem došlo 
k jeho odtěžení a nahrazení as-
faltovým recyklátem, asfaltová 
plocha byla poté vyspravena. 
Také byl upraven nový budou-
cí vjezd na parkoviště a  byly 
osazeny nové sloupky s řetězy, 
které ohraničují nově vzniklé 
parkoviště pro 55 aut.

Wintrova ulice má za sebou 
celoplošnou opravu výtluků, 
vyfrézování a  zabalení obrus-
né vrstvy komunikace. Byly 
vyměněny rozpadlé betonové 
obruby, vyřešeno odvodnění 
a terénní úpravy krajnice. Prá-
ce byly dokončeny na začát-
ku  listopadu. Stejně tomu je 
v  Kašparově ulici, na které se 
prováděla souvislá údržba.

Bohužel i  Liberec zasáhla 
vichřice, která vyvrátila a zlomi-
la některé stromy. Úklidem pro-
šly ulice: Franklinova, Aloisina 
výšina, sídliště Kunratická, Mě-
síčná, Hrubínova, Blahoslavova, 
Krejčího, U Močálu, Jablonecká, 
Dobiášova, Erbenova, Sněhur-
čina, Vysoká, Jizerská, Březová 
alej, Zborovská rokle, Doubská, 
U  Střediska a  okolo liberecké 
přehrady. Pokud občané narazí 
na spadlý strom či jinou závadu 
na komunikaci, kvůli které hrozí 
nebezpečí, je možné se obrátit 
na správce, kteří zajistí odklizení 
či nápravu.

Zdravé město ^Liberec

ANKETA: Problémy a priority města Liberce
Z Veřejného fóra 25. října 2021 v Domě kultury vzešly náměty občanů k řešení.
Na které se má zaměřit vedení statutárního města Liberec přednostně?
V ověřující anketě můžete udělit dva hlasy námětům, které považujete za nejzávažnější. Můžete dát také oba hlasy 
jen jednomu tématu. Deset podnětů s největším počtem hlasů bude předáno vedení města k vyřešení.

Anketní lístky zašlete do 15. prosince 2021 na adresu: Odbor strategického rozvoje a dotací, nám. Dr. E. Beneše 1, 
460 59 Liberec 1, nebo odevzdejte osobně na recepci v budově historické radnice. Obálku označte VF 2021.
Hlasovat můžete i na webu www.liberec.cz

□ □   Zajistit rychlé vlakové spojení Praha - Liberec
□ □   Rekonstrukce bazénu, navýšit počet bazénů v Liberci
□ □   Spojení cyklostezek, propojení už hotových úseků
□ □   Zajistit veřejné WC v centru města s provozem nonstop
□ □   Zřídit městskou památkovou zónu Liebiegovo městečko
□ □   Využít dominanty města (např. zámek) pro kulturní akce
□ □   Chybí prostor pro pořádání koncertů včetně zázemí
□ □   Zajistit bezpečnost v lokalitě Fügnerova
□ □   Podpořit přirozený pohyb venku, cesty do školy, práce,
         volnočasové aktivity, cyklistiku, chůzi

□ □   Zkvalitnit veřejný prostor využívaný studenty
□ □   Propojit parkové plochy v centru
□ □   Podpořit dodávání regionálních potravin do škol
□ □   Zachovat občanskou vybavenost a volnočasové
         aktivity v rámci výstavby sociálního bydlení na
         Žižkově a dostatečně informovat obyvatele
□ □   Vytvořit nové terénní a odlehčovací sociální
         služby pro seniory s vysokou mírou podpory
         a pro osoby s duševním onemocněním

Město dvouletým nákupem energií ušetřilo 50 milionů korun. A dalším desítkám subjektů 
zajistilo úsporu ve výši 73 milionů korun.
Redakce

Rozhodnutí vedení města Li-
berce před dvěma lety hromadně 
nakoupit elektřinu a  zemní plyn 
na Českomoravské komoditní 
burze Kladno přineslo Liberci 
a jeho příspěvkovým organizacím, 
akciovým společnostem a  dalším 
subjektům, které se k  hromadné-
mu nákupu energií přidružily, vý-
znamnou úsporu.

„Na jaře 2020 se nejen kvůli 
koranovirové pandemii a  sníže-
ní poptávky po energiích dostaly 
ceny elektřiny a zemního plynu na 
komoditních burzách na historic-
ké minimum. Rozhodnutí města 
Liberec nakoupit energie na dva 
roky, a tím dočasně zafixovat cenu, 
tedy až do 31.  prosince  2022, se 
nyní ukázalo jako velmi dobré. Za 
rok 2021 jsme díky sdruženému 
nákupu komodit a  zafixování cen 
ušetřili asi 3,3 milionu korun. Pre-
dikce pro rok 2022 je kvůli celoroč-
nímu růstu ceny ještě výraznější 
a  úspora může dosáhnout až 50 
milionů korun,“ vypočítává pri-
mátor Liberce Jaroslav Zámečník.

V letošním roce vynaložilo měs-
to Liberec za elektrickou energii 
přibližně 19,1 milionu Kč (bez 
DPH) a za plyn přibližně 9,4 milio- 
nu Kč (bez DPH) a  tak to zůstává 
i pro rok 2022.

Město cenu na jaře 2020 sou-
těžilo pro 94 subjektů, tedy nejen 
pro odběrná místa v gesci jednot-
livých odborů statutárního města 
Liberce, ale také pro své příspěv-
kové organizace a  akciové společ-
nosti. Těmi jsou nejenom objekty 
mateřských škol, základních škol, 
zoologické a  botanické zahra-
dy a  libereckých divadel, ale také 
technických služeb města Liberec. 
K Liberci se ve sdruženém nákupu 
energií připojilo také 12 okolních 
měst a obcí a jejich příspěvkových 
organizací a akciových společností.

Silovou elektřinu nakoupila kor-
porátní skupina za 1 271 Kč/MWh 
bez DPH v hladině nízkého napětí 
a za 1 299 Kč/MWh bez DPH v hla-
dině vysokého napětí. U  malood-
běru zemního plynu byla dosa-
žena cena 435  Kč/MWh bez DPH 
a  u  velkoodběru 440  Kč/MWh 
bez DPH. Rovněž jako u  elektřiny 
se jedná o  obchodovatelnou část 
ceny.

Vítězové tendru pro roky 2021 
a 2022 se staly EP Energy Trading, 
a.s., a Pražská plynárenská, a.s. Na 
Českomoravské komoditní burze 
Kladno (ČMKB) jsou momentál-
ně  roční kontrakty elektřiny pro 
rok 2022 uzavírány s kurzem 3 750 
Kč/MWh a zemního plynu v ceně 
1 200 Kč/MWh.

„Problém může nastat v  roce 
2022, kdy je v  plánu další bur-
zovní nákup buď na jeden, nebo 
dva kalendářní roky, a vzhledem 
k  neustále rostoucím cenám na 
světových burzách může dojít 
k významnému nárůstu nákladů 
na zmíněné komodity,“ uzavírá 
referent odboru ÚP Michal Šá-
lek.

O energie má město na rok vystaráno
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DOBRODRUŽSTVÍ Z POZNÁNÍ

Viskača (Lagostomus maximus)
Návštěvníci Zoo Liberec mohou obdivovat zcela nový živočišný druh. Je jím 
jihoamerický hlodavec z čeledi činčilovitých, viskača. Trojice viskač přijela do 
liberecké zahrady ze švýcarské Zoo Curych a novým domovem se jim stala 
expozice po mangustách tmavých. V rámci českých a slovenských unijních 
zoologických zahrad se jedná o naprosto raritní druh, který je k vidění pouze  
v Liberci. 

vi
sk
ač
a

více o druhu
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Začátky představení, není-li uvedeno jinak, jsou v 19 h. Změna programu vyhrazena.
POKLADNA DIVADLA: tel.: 485 101 523, 487 377 351, e-mail: pokladna@saldovo-divadlo.cz

Předplatné 2021/22 v prodeji po celý abonentní cyklus! Z ceny předplatného bude odečtena částka za již odehraná představení! Předplatné 
zakoupíte v ODDĚLENÍ PŘEDPLATNÉHO: Pondělí–Pátek 8.30–11.00, 13.00–15.30. V měsících říjen až leden je ve dnech úterý a středa 
prodloužena otevírací doba do 17 hodin. Oddělení předplatného najdete vedle pokladny Šaldova divadla! Adresa: budova Šaldova divadla – 
nám. Dr. Beneše 22, Liberec 1, E-mail: predplatne@saldovo-divadlo.cz, tel.: 485 107 836. Zřizovatelem Divadla F. X. Šaldy je Statutární město 
Liberec. Umělecká činnost divadla se uskutečňuje za fi nanční podpory Statutárního města Liberec, Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

Program na konci listopadu:
23. út JMÉNO I MD
24. st MOJE PRVNÍ ŽIDOVSKÉ VÁNOCEI ŠD  
25. čt MŮŽEM I S MUŽEM – host I ŠD 
25. čt SYLVA I MD
26. pá DIVOTVORNÝ HRNEC I ŠD - Zadáno

Malé divadlo
1. st SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ VÝTVARNÍKŮ  

Akce pořádaná k 15. výročí spolupráce DFXŠ a Výtvarných 
mostů V. Artefaktum. Vstup zdarma, začátek v 17 h.

2. čt OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE                Č2/3

[ B. Hrabal, P. Palouš ]                                                                            
Slavná novela Bohumila Hrabala se po letech vrací na prkna 
Malého divadla. 

6. po JAK SPRÁVNĚ MLUVIT 
Divadelní workshop pro veřejnost (ve zkušebně činohry). 
Začátek v 16 h.

7. út SYLVA [ Karolina Světlá ]   
Romantický příběh ze srdce a hlubin ještědských srázů.

8. st BURIAN [ Tomáš Dianiška ]                                       
Dojemný příběh nejslavnějšího libereckého rodáka, krále komiků.

10. pá MIKVE  [ Hadar Galron ]   
Dramatický střet osmi žen s tradicí. DERNIÉRA.

11. so JMÉNO [ M. Delaporte, A. de La Patellière ]                                                  
Vtipná rodinná večeře, ostře kořeněná ožehavými tématy. 

12. ne SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ [ Jiří Havelka ]  
Poctivá současná komedie o vašich nejsměšnějších sousedech.

13. po SIALSKÁ TROJČATA [ R. Lipus, M. Šotek, D. Vávra ]
Zmužilý kabaret o stavbě Ještědu. Zadáno.                                 

14. út ORTEN! 
Autorská adaptace deníků Jiřího Ortena. Ve spolupráci s Diva-
dlem 3+kk.

15. st OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE                 Č1/4

[ B. Hrabal, P. Palouš ]                                         

16. čt ZA OPONOU 
Setkání Markéty Tallerové se zajímavými hosty. 

18. so BURIAN [ Tomáš Dianiška ] 

20. po INTERPRETACE DRAMATICKÉ SITUACE  
Divadelní workshop pro veřejnost (ve zkušebně činohry). 
Začátek v 17 h.

21. út DIVADELNÍ VÁNOČNÍK
Večer plný koled a adventního rozjímání s činoherním souborem. 
Začátek v 18 h.

22. st SRNKY  [ Tomáš Svoboda ]  Neobyčejné příběhy z Liberce.

29. st SIALSKÁ TROJČATA [ R. Lipus, M. Šotek, D. Vávra ]

30. čt KÚD – host

31. pá SRNKY  [ Tomáš Svoboda ]    
První představení od 15 h, DERNIÉRA od 18 h.

Šaldovo divadlo
1. st KRÁL LEAR [ William Shakespeare ]                                           K3/6

Slavná tragédie o bláznovství a zmoudření pošetilého krále.

2. čt NETOPÝR [ Johann Strauss ml. ]
Na začátku byl malý žertík... nejslavnější opereta krále valčíků. 
Před představením uvidíte nasvícenou oponu Gustava Klimta. 
DERNIÉRA.

3. pá SEMAFOR [ Jiří Janků, Šimon Dominik ]                                     Č/4  
Revuální kabaret plný slavných písní J. Suchého a J. Šlitra.

4. so MOJE PRVNÍ ŽIDOVSKÉ VÁNOCE [ H. Galron ]       K6/ČB/5

Drama o hledání lidské identity.

5. ne VÁNOČNÍ KOLEDA [ Richard Ševčík, Jan Matásek ]          RD/3

Kouzlo Vánoc ve známém Dickensově příběhu. Začátek v 15 h.

8. st DCERA PLUKU [ Gaetano Donizetti ]                                       OB1/2

Komická opera o dvou dějstvích ve francouzském originále, s českými 
titulky a dialogy. 

9. čt SEMAFOR [ Jiří Janků, Šimon Dominik ]                                   Č2/4  

10. pá LOVCI PEREL [ Georges Bizet ]                                                     K5/7

Romantická opera s nádechem exotiky! 

11. so MAUGLÍ [ A. Březina, M. Mikanová, R. Kipling ]
Dobrodružné taneční divadlo inspirované Knihou džunglí. 

12. ne SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ – host 
Pohádkový muzikál Metropolitního divadla Praha. Začátek v 16 h.

13. po KOMORNÍ KONCERT VE FOYER ŠD   Začátek v 17 h.

14. út ŠKOLA ŽEN [ Molière ]
Klasická komedie o tom, že… s ženou se oženit je přece hrozný risk!

17. pá MNOHO POVYKU PRO NIC  [ William Shakespeare ]
Slavná komedie o intrikách a pomluvě.

18. so HLEDÁ SE TENOR                                                                        PŠ/8

Bláznivá komedie z divadelního prostředí, která zaručeně pobaví. 
1. PREMIÉRA.

19. ne HLEDÁ SE TENOR                                                                      PŠ2/8

2. PREMIÉRA.                                                            

20. po DIVOTVORNÝ HRNEC  [ B. Lane, E. Y. Harburg, F. Saidy ]
Pohádkový muzikál nejen o hledání pravého štěstí. 

21. út PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY [ L. Janáček ]              K2/7 bonus

Proč? Protože se v tom stále ještě poznáváme!

22. st VÁNOČNÍ KONCERT BIG`O`BANDU

25. so VÁNOČNÍ KONCERT – RYBOVA MŠE   
Nejoblíbenější česká mše – neodmyslitelná součást vánočních 
svátků. Začátek v 16 h.

26. ne BLBEC K VEČEŘI [ Francis Veber ]
Svěží francouzská komedie plná nečekaných zvratů. Začátek v 16 h.

27. po VRAŽDA V ORIENT EXPRESU [ K. Ludwig, A. Christie ]
Slavná detektivka Agathy Christie ve zcela novém divadelním 
zpracování.

28. út MY FAIR LADY [ Frederick Loewe, Alan Jay Lerner ]
Slavný muzikál opět v Liberci!

29. st VÁNOČNÍ KOLEDA [ Richard Ševčík, Jan Matásek ]   

30. čt SEMAFOR [ Jiří Janků, Šimon Dominik ]

31. pá SLAVNÉ FILMOVÉ MELODIE
Symfonický koncert se sólisty a orchestrem DFXŠ.
Začátek ve 14 h a v 19 h.

26. pá BURIAN I MD
27. so LOVCI PEREL I ŠD
28. ne MAUGLÍ I ŠD
30. út DCERA PLUKUI ŠD
30. út BLANCHE A MARIE I MD

Hraje Big‘O‘Band Marka Ottla 

DIVADELNÍ PLES
22. 1. 2022 I 20.00 LIDOVÉ SADY

60. léta!

Ve stylu

SEMAFORU

S NADHLEDEM

ABONMÁ PLNÉ VÝHOD:
• U vybraných skupin k dospělé abonentce DÍTĚ do 12 let ZDARMA
• Program k představení ZDARMA
• Sleva až 50% na nákup předplatného  
• Dárek pro prvních 100 předplatitelů
• Divadelní zpravodaj XAVER do schránky
• Abonentka je přenosná, můžete jí ji půjčit nebo darovat

DIVADELNÍ TRHÁKY
Tato forma blokového předplatného vám zajistí vstupenky s výraznou 
slevou na představení dle vlastního výběru. Vybrat si můžete ze dvou 
typů blokového předplatného na 5 a 10 kusů.

DÁRKOVÉ POUKAZY
Chcete nechat dárek na na obdarovaném? 

Doporučujeme dárkové poukazy v hodnotě 100, 300, 500 a 1000 Kč. 

Veškeré informace vám rádi poskytneme 
na oddělení předplatného:

PŘEDPLATNÉ – ABO (budova Šaldova divadla)
tel.: 485 107 836, 487 377 353
e-mail: predplatne@saldovo-divadlo.cz
www.saldovo-divadlo.cz

DARUJTE SVÝM BLÍZKÝM KULTURNÍ ZÁŽITEK 
A POZVĚTE JE DO DIVADLA F. X. ŠALDY

NOVÉ PŘEDPLATNÉ NA ROK 2022-23 
v prodeji již od 1. 12. 2021

TIP NA 
VÁNOČNÍ 

DÁREK
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ppRROOSSIINNEECC 22002211www.naivnidivadlo.cz
SOBOTA
4.

ČTVRTEK
9.

SOBOTA
11.

SOBOTA
18.

NEDĚLE
26.
ÚTERÝ
28.

STŘEDA
29.

Naivní divadlo Liberec
Moskevská 32/18, 460 31 Liberec 1

Telefon do pokladny: +420 485 253 611

1. 12. 9:00, 10:30 Vánoce s Kulišákem
2. 12. 9:00, 10:30 Vánoce s Kulišákem
3. 12. 9:00, 10:30 Vánoce s Kulišákem
6. 12. 9:00, 10:30 Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny! 
7. 12. 9:00, 10:30 Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!
8. 12. 9:00 Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!
9. 12. 9:00 Vánoce s Kulišákem

10. 12. 10:30 Lišák Renard 
13. 12. 9:00, 10:30 Pohádka o Raškovi  
14. 12. 9:00, 10:30       Pohádka o Raškovi 
15. 12. 9:00, 10:30       Pohádka o Raškovi 
16. 12. 9:00, 10:30       Pohádka o Raškovi 
17. 12.  9:00                 Vánoce s Kulišákem
20. 12. 9:00, 10:30       Pohádka o Raškovi 
21. 12. 9:00, 10:30       Pohádka o Raškovi 
22. 12. 9:00, 10:30       Pohádka o Raškovi 

Naivní divadlo hraje také v následující dny:
představení pro školy:

1155::0000 VVÁÁNNOOCCEE  SS  KKUULLIIŠŠÁÁKKEEMM SSááll  NNDDLL

1199::3300 VVeeččeerr  vv  NNaaiivvnníímm::  jjUUKKEEbbOOxx SSttuuddiioo  NNDDLL

1100::0000 ŠŠŠŠŠŠŠŠ..  ŠŠŠŠŠŠŠŠ..  HHůůůůůů..  HHaaff!! SSttuuddiioo  NNDDLL
1155::0000 LLIIŠŠÁÁKK  RREENNaaRRDD  SSááll  NNDDLL

1100::0000 VVÁÁNNOOCCEE  SS  KKUULLIIŠŠÁÁKKEEMM SSááll  NNDDLL
1111::0000 WWOORRKKSSHHOOpp::  VVyyRROObb  SSII  SSVVOOUU  LLOOUUttKKUU!!  aatteelliiéérr  NNDDLL
1155::0000 ffoollkklloorrnníí  ssoouubboorryy  jjiizzeerraa  aa  jjiizzeerrkkaa  ––  ŠŠttĚĚDDRREEjj  SSááll  NNDDLL
1188::0000 VVEEČČEERR  NNaaSSttaaLL  aanneebb  VVeesseelléé  oobbrráázzkkyy vváánnooččnníí

1155::0000 ppOOHHÁÁDDKKaa  OO  RRaaŠŠKKOOVVII SSttuuddiioo  NNDDLL

1155::0000 bbaabbIIČČKKaa  ČČEERRVVEENNéé  KKaaRRKKUULLKKyy SSttuuddiioo  NNDDLL
DDNNEESS  SSLLaaVVíí  NNaaRROOzzEENNIINNyy!!  

1177::0000 HHVVĚĚzzDDNNýý  ppOOSSEELL SSááll  NNDDLL

SOUTĚŽ!
Jací dva slavní němečtí bratři jsou autory 

pohádkové literární předlohy k inscenaci 

Vánoce s Kulišákem?

Správnou odpověď pošlete do konce listopadu

na mail: soutez@naivnidivadlo.cz

Vylosovaný výherce obdrží

dva lístky na představení zdarma

Vánoce
s Kulišákem
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Křížovka:  Zdravotní sestra.  Z hodnocení její práce: Je tak důsledná, že pacientům zjišťuje nejen teplotu, ale i … (dokončení v tajence křížovky).

Pomůcka:

Popravčí
Býv.česká 
politická 
strana

Dveřní 
závěs Glazura Chem.zn. 

stroncia
Stékat po 
kapkách Okosení První český 

kronikář
Rehabilitač- 

ní ústav

Patřící 
Otovi 

(sloven.)
Spočívat na 

židli
Sportovní 

bota
Oschnouti 
na povrchu VymoctATI, Odio, 

yank

Návin příze Rychlý 
pohyb

Ruské 
město na 

Donu

První 
biblický 
člověk

Zn.našich 
dlaždiček

Druhé dny v 
týdnu

Městská 
zahrada Škrobení

Slovenský 
národní 

park

Stanoviště 
hlídky

Býv.zn. 
gramodesek

Části 
skeletu

Vojenská 
hodnost

Zahynouti

1.DÍL 
TAJENKY
Dokončit 

dílo

Stavební 
družstvo 

(zkr.)

Chůze koně Nemocnič. 
oddělení

Trefa 
(zastar.)

Obratný 
člověk Zakřičet Severští 

paroháči

Proutěná 
nádoba

Zkr.pro kus Inic.herce 
Srstky

Citoslovce 
opovržení

Výrobce 
čipů

Odrolená 
píce

Jihoamer. 
papoušek Karabáč St.stříbrná 

mince

Súdánské 
sídlo

Tavenina Část svíčky Anglicky 
„to"

Anglicky 
„škubnout" Podstavec Ve svém 

bytě

2.DÍL 
TAJENKY Část hlavy Judský král

Mravy

Pobídka Žen.jméno 
(20.1.)Ozn.leta- 

del Afghá- 
nistánu Ačkoli

Zbytky 
karet

Úřední 
spisy

Staročeské 
mužské 
jméno

Jiho- 
evropanka

Slovensky 
„tisk" Plemeno

1

^L

^L

^L

Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás další křížovku o zajímavou knihu. Obdrží ji jeden z úspěšných luštitelů. Správnou tajenku zašlete 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 Simona Kozlová.

Zdravotní sestra.  Z hodnocení její práce: Je tak důsledná, že pacientům zjišťuje nejen teplotu, ale i…(dokončení v tajence křížovky).“

Křížovka o knihu
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PROSÍM OTOČTE MNE!

Na prodej

AREÁL BÝVALÉHO OČNÍHO 
SANATORIA MACHNÍN
výměra souvisejících pozemků cca 37 700 m2

20 221 200 Kč

^L

www.liberec.cz/deska Tel. 485 243 315
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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

Jindřich Felcman,
Změna pro Liberec

Rozdělení daňových příjmů 
mezi města a obce je v ČR nastave-
no prapodivně. Čtyři největší měs-
ta, Praha, Brno, Ostrava a  Plzeň, 
dostávají v  přepočtu na obyvatele 
mnohem více peněz. Nejmenší 
z  nich, Plzeň, dostává oproti Li-
berci necelý dvojnásobek. Praha 
dostává v  přepočtu na obyvatele 
skoro trojnásobek.

To by asi nemusel být ten zásad-
ní problém. Přeci jen, jde o hlavní 
spádová centra, která musí provo-
zovat nadstandardní infrastruktu-
ru  – finančně náročnou městskou 
hromadnou dopravu, divadla, 
sportoviště apod. Tu využívají ved-
le jejich vlastních občanů i obyva-

telé z širokého okolí.
Problémem je, že 

kromě těchto čtyř 
největších měst jsou 
pak už všechna další 
města a  obce na tom 

s  příjmy skoro stejně, rozdíly už 
jsou nepodstatné. A to se týká i Li-
berce, který má obdobné daňové 
příjmy v přepočtu na jednoho oby-
vatele jako i  ty nejmenší vesničky. 
Jenže v Liberci toho máme na sta-
rost přeci o  dost více. I  v  Liberci 
máme divadla, městskou hromad-
nou dopravu, stadiony, bazén… 
Nebo i  tu zoologickou a  botanic-
kou zahradu. I  do Liberce denně 
dojíždí desetitisíce lidí za prací, do 
škol a využívají jeho infrastrukturu.

A o tom je nyní celý spor o pře-
vodu zoo na kraj. Argument, že 

jde o  zařízení s  regionálním vý-
znamem a má se tedy o něj starat 
kraj, je naprosto lichý. Ze čtrnácti 
velkých zoo na území Česka pouze 
dvě nepatří městům, ve kterých se 
nachází. Všechna velká města svo-
je zoo vnímají jako rodinné stříbro, 
jako zařízení, o které se chtějí sta-
rat ony a  chtějí mít na jejich roz-
voj vliv. A  všechna obdobně velká 
města jako Liberec přitom musí 
hospodařit s  nespravedlivě nízký-
mi příjmy.

CHCEME LIBEREC JAKO
MALOU VESNICI?

Liberec stojí nyní na křižovatce. 
Buď bude dál bojovat o svůj status 
centra regionu, nebo se smíří s tím, 
že je jen taková přerostlá vesnice. 
Zbaví se zoo, zbaví se bazénu, diva-

del, hokejové haly, omezí městskou 
hromadnou dopravu. Zkrátka smí-
ří se s  tím, že jeho daňové příjmy 
odpovídají příjmům malé vísky.

Starostové ve volbách slíbili, že 
za Liberec a  jeho daňové příjmy 
budou bojovat. Tím, že se nyní 
chtějí v Liberci ale zoo zbavit, vlast-
ně už předem tento svůj boj podrá-
žejí. Přitom nejde o  nic nereál- 
ného. Pokud by se ve sněmovně 
dosáhlo velmi střízlivého kompro-
misu a  Liberec by se dostal v  roz-
počtovém určení na průměrnou 
hodnotu mezi nejmenšími obcemi 
a  Plzní, znamenalo by to do roz-
počtu Liberce zhruba půl miliardy 
navíc! Myslí si někdo, že by za ta-
kové situace byl převod zoo kvůli 
úspoře 40 milionů Kč ročně vůbec 
na stole?

Gratuluji Starostům k úspěchu ve volbách do sněmovny, ale…

Ráda bych, v tomto předadventním čase, na chvíli zapomněla 
na politické neshody a na vše, co poslední rok a půl tolik roz-
děluje naši společnost.

… teď je na čase začít plnit sliby. Jedním z předvolebních slibů Starostů byla úprava rozdělení peněz mezi obce, na které Libe-
rec dlouhodobě doplácí. Stačí tento slib splnit a o zbavování se zoo nemusí být vůbec řeč.

Adventní pozvání

Petra Břeňová, ODS

Dovolím si vás po-
zvat na krásný pro-
gram před radnicí, 
který v letošním roce 
začne rozsvícením vánočního stro-
mu trochu netradičně už v  pátek 
26. listopadu 2021.

Na celý advent je pro vás připra-
veno velké množství akcí. Hodně 
kultury, hodně doprovodných pro-
gramů pro děti i  dospělé, hodně 
stánků.

Na náměstí se nám po roce vra-
cí 25 m vysoké adventní vyhlídko-
vé kolo, atmosféru krásné tržnice 
podtrhne po dvou letech i  Fialův 
betlém.

Nabídka občerstvení bude bo-

hatší a  v  nových stáncích, které 
se letos přestěhují i  před Plazu 
a  do dolního centra před Dunaj. 
Program si letos nově můžete užít 
i při nepřízni počasí – na náměstí 
budou umístěny, krom deštníků, 

i stany.
Pevně věřím, že letošní advent 

proběhne bez zásadních opatření. 
Zkuste se v  předvánočním shonu 
trochu zastavit a  přijít si poslech-
nout dětské sbory, zhlédnout di-
vadelní představení nebo ochutnat 
něco dobrého. V klidu a v pohodě, 
v  kruhu svých blízkých a  přátel. 
Všichni si tu pohodu a klid zaslou-
žíme.

Děkuji všem, kteří se na přípra-
vě a realizaci programu podílí.

Krásný advent 2021!
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Zuzana Kocumová, Jaromír Baxa,
Liberec otevřený lidem

Takže zde máme složité a  špat-
ně připravené převody majetku 
nejméně za stamiliony  – a  ještě 
k  tomu stejně Liberec bude Libe-
reckému kraji dalších 10 let přispí-
vat 25 milionů ročně. Taky vám to 
nedává smysl?

VÁŽNĚ LIBEREC NEPOTŘEBUJE 
BUDOVU LIDOVÝCH SADŮ

A DĚTSKÝ KOUTEK?
Součástí převodu jsou nejen 

celé areály zoo a  botanické. Záro-
veň se má převádět i budova Lido-
vých sadů, kde sice sídlí v současné 
době vedení zoo, ale která má mi-
mochodem jediný velký městský 
sál. Pak také pozemky kolem am-
fiteátru a  části lesů okolo, kam by 
se zoo měla rozrůstat. Ale co nedá-
vá smysl vůbec, je dětský koutek. 
Ten skutečně krajskou roli neplní. 
Spíš supluje zoufalý nedostatek 

dětských hřišť nejen 
v celé části Lidových 
sadů a  Harcova, ale 
vlastně v  celém Li-
berci.

Jak to s ním bude 
dál? Měl by být začleněný do celého 
areálu zoo. A snad zůstat i přístup-
ný vlastním vchodem. Ale skutečně 
pak zůstane dostupný pro místní? 
Nebo to bude spíš součást drahého 
vstupného do zoo pro přespolní? 
Řeší to vůbec někdo z těch, kdo na 
vedení města sedí?

PROČ VE SMLOUVÁCH CHYBÍ 
ZÁRUKY ROZVOJE ZAHRAD?
Celý převod botanické a zoo pů-

sobí zvláštně i proto, že ve smlou-
vách chybí jakékoliv záruky bu-
doucího rozvoje obou organizací. 
Když před deseti lety Liberec vě-
noval kraji budovu na hospic, dal 
do smlouvy, že hospic musí stát do 
dvou let a  musí být provozovaný 
minimálně 25 let, jinak kraj musí 

hospic vrátit. Vždyť 
zoo dáváme kraji 
údajně proto, že Li-
berec nikdy nebude 
mít peníze na rozší-
ření zoo k dnešnímu 

amfiteátru. Přesto ve smlouvě není 
žádný závazek, že kraj takový roz-
voj opravdu zafinancuje a  dokdy.
Nebo že Liberci vrátí lesy, když se 
zoo nerozšíří.

Taky nám tvrdí, že vyšší příspě-
vek od Libereckého kraje je jediný 
způsob, jak zajistit zoo členství 
v  organizaci EAZA, díky které se 
liberecká zoo může podílet na 
chovech ohrožených druhů zvířat. 
Jenže opět – ve smlouvě není žád-
ná záruka, že kraj udělá všechno 
proto, aby členství zachoval, a  co 
se stane, když o členství přijde.

PROČ SE PRIMÁTOR CHOVÁ 
TAK AROGANTNĚ?

Podobných problémů ve smlou-
vách je více. Za celý půlrok od 

schválení záměru převodu zahrad 
však nebyla žádná snaha zapojit 
ty zastupitele, kteří s  převodem 
nesouhlasí, aby alespoň pomohli 
ochránit zájmy města. Bylo nám 
jen arogantně řečeno, že nás nemá 
smysl poslouchat, že bychom pro-
dej stejně nepodpořili. To, že s pře-
vodem zahrad na město nesouhla-
síme, ale neznamená, že nechceme 
ochránit zájmy města.

Když jsme o převodech Lidových 
sadů, dětského koutku nebo o pro-
blémech ve smlouvách mluvili na 
zastupitelstvu, vedení města větši-
nou mlčelo. Korunu všemu nasadil 
primátor, který z  jednání dokonce 
odešel na předávání cen hejtmana. 
Ke škodě občanů mu o  město asi 
ani nejde tolik jako o  dobré vzta-
hy s hejtmanem, kterému vděčí za 
zvolení primátorem.

Potřebuje Zoo Liberec a Botanická zahrada Liberec více peněz? Ano. A je potřeba kvůli tomu složitě vše převádět pod kraj, 
včetně budov a pozemků, které slouží hlavně Liberečákům? Nikoliv. Stačilo by tak málo. Aby Liberecký kraj přispěl městu na 
provoz obou organizací. Ale vedení kraje nechce. Proč? Protože prostě nechce.

Město se vzdává zoo, botanické, ale také budovy
Lidových sadů, dětského koutku, amfiteátru a části lesů

Zoo, botanická zahrada a budova PKO Lidové sady patří mezi nejvýznamnější historické dědictví Liberce. Starostové a ODS ve 
vedení města je chtějí darovat Libereckému kraji. V jejich volebních programech o něčem takovém nebyla ani zmínka.

Když se vedení Liberce neumí postarat o městský majetek, ať odejde

Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec

Jde přitom o  ma-
jetek v  hodnotě, 
o  které žádné libe-
recké zastupitelstvo zřejmě nikdy 
nerozhodovalo. Proto by dávalo 
smysl udělat z převodu zoo a bota-
nické zahrady na kraj téma měst-
ských voleb, které nás čekají za 
necelý rok. Proč to Starostové ne-
udělají? Proč nenechají rozhodnutí 
na lidech v Liberci?

Jediný reálný důvod pro vý-
měnu zoo a  botanické zahrady za 
dva krajské domovy seniorů je, že 
Liberec ročně ušetří kolem 40 mi-
lionů korun. To není suma, která 

Liberec zachrání. Pro představu, 
jen na provoz Šaldova divadla jde 
z městského rozpočtu každoročně 
trojnásobek.

Všechno ostatní mluví proti 
této směně, i když se vedení města 
snaží lakovat věci na růžovo. Jedno 
z těch ujištění je, že přece zahrady 
zůstanou tam, kde jsou, a  budou 
se rozvíjet. Rozvoj v pojetí kraje ale 
vůbec nemusí být v souladu se zá-
jmy města.

Jeden příklad  – kraj bude po 
investicích chtít dostat do zoo a 
botanické zahrady podstatně víc 
návštěvníků. Ti se tam ale dostávají 
hlavně autem přes město a v oko-
lí zoo je v  pěkných dnech už teď 
parkování na hraně. Město musí 

všechny tyhle zájmy při svém roz-
hodování vyvažovat a  hledat pro 
všechny přijatelné řešení. Kraj to 
zajímat nebude. Podobných zku-
šeností máme dost.

Za všechny jeden příklad, opět 
s  parkováním. V  roce 2019 město 
předalo kraji projekt a  dotaci na 
vybudování terminálu a  parkova-
cího domu u  autobusového ná-
draží. Hejtman sliboval, že obojí 
určitě postaví. Pak už sliboval jen 
parkovací dům. Pak zrušil i  ten 
a místo toho kraj využije městské 
dotační peníze na vybudování 
parkovacího domu u  svého sídla. 
Samozřejmě že v  zájmu města je 
záchytné parkování u sjezdu z dál-
nice a ne parkovací dům v dolním 

centru, navíc převážně uzavřený 
pouze pro krajské úředníky. Ale 
město darovalo projekt a  dotaci 
a už nemůže dělat nic, i kdyby toto 
vedení chtělo.

Nechci, aby se Liberec kvůli 
neschopnosti současného vedení 
zbavoval odpovědnosti za tak vý-
znamný majetek. Jestli to neumí 
jinak, ať raději odejdou! Kdyby Li-
berecký kraj opravdu chtěl pomo-
ci zoo a botanické zahradě s  roz-
vojem, může jim posílat dotační 
příspěvek na konkrétní věci, aby 
měl nad svými penězi kontrolu. To 
bych ocenil. Jestli to kraj nechce, 
je to jeho rozhodnutí a zůstaneme 
přáteli. Já pán, ty pán. Žádný kraj-
ský mopslík…



20 Zpravodaj^Liberec Listopad 2021

Inventura primátora: tramvaje, bazén, noční spoje a zoo

Jaroslav Zámečník, SLK

NOČNÍ SPOJE SE 
OPĚT ROZJEDOU

Chtěl bych se zeptat, proč ne-
jste schopni zajistit alespoň dva 
noční spoje týdně? Chápu, že po-
litické špičky nejezdí z  hospody 
autobusem, ale taxíkem, nicmé-
ně mají také zcela odlišné ohod-
nocení nežli běžný občan. 

Noční spoje opět zavedeme od 
1.  1.  2022, a  to 2 speciální auto-
busové okružní linky s  odjezdem 
v  0.20 hod. z  Terminálu MHD 
Fügnerova každý den včetně ví-
kendu. I přes obavy DPMLJ o eko-
nomickou rentabilitu těchto spo-
jů jsem příznivec nočních spojů 
a považuji to za službu občanům. 

KDY BUDOU V LIBERCI JEZDIT 
MODERNÍ TRAMVAJE

Proč v  Liberci nemáme nové 
tramvaje a  stále dokola se opra-
vují ty staré T3. Vždyť to v Liber-

ci vypadá jako jízda 
historických tram-
vají. To zde budou T3 
jezdit do nekoneč-
na?

 Pravda je taková, 
že Dopravní podnik města Li-
berce a  Jablonce má 63 tramvají, 
nejstarší je z  r. 1987. Kompletně 
obnovit vozový park by stálo přes 
dvě miliardy Kč a  znamenalo by 
to zdražení jízdného asi na 50 Kč. 
Také by to mohlo zaplatit město 
ze svého rozpočtu, ale to by mu-
sel státní rozpočet konečně začít 
platit Liberci to, co nám patří – 
dostáváme od státu totiž nespra-
vedlivě o 1 miliardu Kč  méně než 
dostává  Plzeň nebo Brno. Proto 
zatím nekupujeme tramvaje nové, 
ale provádíme jen rekonstrukce 
tramvají, tzn. za přibližně 8 mil. 
Kč. Zmodernizovaná tramvaj zno-
vu může 20 let jezdit. Pro úplnost 
nová tramvaj přijde na cca 30–40 
milionů korun.

ZOO LIBEREC DOSTANE PŮL 
MILIARDY NA ROZVOJ

Zoologickou zahradu převádí-
te na Liberecký kraj. Proč si měs-
to neponechává žádnou šanci 
ovlivnit  budoucnost zoo? A amfi-
teátr, na který jste přes 3 roky ani 
nesáhli, zůstane dál ladem?

Zoo v  dalších 10 letech kro-
mě provozních příspěvků od 
Libereckého kraje dostane 500 mi- 
lionů na rozšíření, modernizaci 
a celkový rozvoj. Město přispěje kaž-
dý rok částkou 25 mil. Kč, dohroma-
dy 250 mil. Kč v dalších 10 letech. In-
vestiční příspěvek bude každoročně 
schvalován zastupitelstvem jako 
dotační smlouva pro zoo. Není tedy 
pravda, že nebude šance ze strany 
města ovlivňovat budoucnost, na-
opak město bude rozhodovat, co se 
bude modernizovat a  na co peníze 
půjdou. A  amfiteátr je samozřej-
mě součástí projektu rozšíření zoo. 
Vznikne zde Údolí ohrožené divoči-
ny a na to půjde přibližně 80 mil. Kč. 

PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE 
BAZÉNU POKRAČUJE

Po třech letech příprav není re-
konstrukce bazénu stále zahájena.

Příprava rekonstrukce bazénu 
pokračuje, projektant odevzdal 
projektovou dokumentaci, která 
nyní prochází kontrolou u  super-
vizora. Poté začneme připravovat 
dokumentaci pro výběr dodavatele 
stavby. U Národní sportovní agen-
tury leží žádost města na 300 mil. 
Kč, celkové náklady jsou cca 800 
mil. Kč. Když dotace neklapne, bu-
deme žádat opakovaně. Nechceme 
být překotně zbrklí a vyhlásit výbě-
rové řízení bez zajištění financí. 

Otázky v  minulých vydáních 
Zpravodaje se týkaly: 

Budoucnosti Papírového ná-
městí a aleje na Masarykově třídě, 
rekonstrukce harcovské přehrady, 
parkování na sídlištích. Více na in-
ternetové stránce www.inventura-
primatora.cz. 

Na internetové stránky www.inventuraprimátora.cz mi dorazily další vaše otázky, podněty a názory. Pište mi dál a a já budu ty 
nejzajímavější otázky a odpovědi na tomto místě uveřejňovat. 
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Jsme nejudržitelnější obchodní řetězec  
v České republice.  

V Kauflandu totiž víme, že rozhodují činy.

Nejudržitelnější obchodní řetězec  
v České republice

Nejudržitelnější obchodní řetězec  
v České republice

ZLATÝ
STŘEDNÍK
20/21

Ocenění TOP Rated  
pro náš Report udržitelnosti

Ocenění v kategorii  
Odpovědný reporting Cen SDGs

A za náš aktivní přístup  
k udržitelnosti jsme obdrželi prestižní ocenění:
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Kultura, společnost

Jana Konvalinková

Technická univerzita v  Liberci 
již tradičně pořádá v  kostele sv. 
Antonína Velikého v  Liberci ad-
ventní koncert s  názvem English 
Christmas Concert – Ve světle sví-
ček. Pro letošní již čtvrté provede-
ní přizvala vzácného hosta, sólo 
trumpetistu české filharmonie La-
dislava Kozderku.

Ten vystoupí se sólovými sklad-
bami v  doprovodu nově zrekon-
struovaných varhan a ozdobí další 
adventní skladby svými koloratur-
ními variacemi.

V  úterý dne 30.  listopadu se ro-
zezní kostel sv. Antonína Velikého 
leskem trumpetových sól, varhan 
a  zpěvem třígeneračního sboru 
složeného z žáků ZŠ Světlá pod Ješ-
tědem, Bohemiachoru a  studentů 
Fakulty pedagogické a sboru Aurea 
Rosa Univerzity třetího věku Tech-
nické univerzity v Liberci. 

Koncert varhanní hrou obohatí 
další vzácný host, Richard Hanson 
z  Anglie. Tato výjimečná událost 
rozzáří počátek adventu ve městě. 
Nastudovali a  řídí Jana Konvalin-
ková, Christopher Muffett a Lenka 
Lengyelová. Vstup volný.

Vít Peřina

Po delší době se v  programu 
NDL objeví kultovní inscenace 
Vánoce s  Kulišákem. Pohádka 
o  přátelství myšky Elišky, ptáčka 
Jarabáčka a uzené klobásy, jejíž děj 
vrcholí na Štědrý večer, se s  krát-
kými odmlkami drží na repertoáru 

již 25 let! Na setkání trojice zmíně-
ných hrdinů s  nerudným ptákem 
Kulišákem se mohou diváci těšit 
v prosinci hned dvakrát, po repríze 
v sobotu 18. prosince navíc násle-
duje loutkový workshop pod vede-
ním scénografa Kamila Bělohlávka.

Další oblíbenou zimní insce-
nací Naivního divadla je Pohádka 

o  Raškovi. Jak už název napovídá, 
jedná se o  divadelní zpracování 
osudů skokana na lyžích Jiřího 
Rašky. Ten se stal v  roce 1968 prv-
ním československým sportovcem, 
kterému to „cinklo zlatě“ na zim-
ních olympijských hrách. Na jeho 
krásný a dojemný životní příběh se 
mohou děti i jejich dospělí těšit na 
druhý svátek vánoční odpoledne. 

O  dva dny později (28.  prosin-
ce) se v  loutkové scéně v  Moskev-
ské ulici nebudou slavit Vánoce 
ani zisk olympijského zlata, nýbrž 
narozeniny babičky Červené Kar-
kulky. Stane se tak díky podzimní 
studiové novince na repertoáru 
Naivního divadla.

To se s  rokem 2021 rozloučí ro-
dinným představením o  životě 
a  díle Galilea Galileiho Hvězdný 
posel. Slavný italský vynálezce 
a  astronom pohlédne ke hvězdám 
ve středu 29.  prosince v  17.00 ho-
din. Doufejme, že z  nich vyčte 
mnohem veselejší průběh roku 
nadcházejícího. 

Sólový trumpetista a první trumpetista České filharmonie Ladislav Kozderka vystoupí jako host adventního koncertu 30. listo-
padu v kostele sv. Antonína Velikého v Liberci.

V období Vánoc a koncem roku bývá v Naivním divadle tradičně velmi rušno. Pakliže covid 
dovolí, nebude tomu jinak ani letos.

První trumpetista České filharmonie vystoupí v Liberci

Vánoce v Naivním divadle

Hvězdný posel  Foto R. Petrášek

Přes 60 let na obloze
Konstruktér	Karel	Dlouhý	
a jeho	kolegové	by	se	jistě	
hodně	divili.	Jejich	celokovo-
vý	kluzák	Blaník	po	více	než	
šesti	desítkách	let	od	zahájení	
výroby	nejen	létá,	ale	prošel	
i obdobími	různé	motorizace,	
zakusil	problémy	po	jedné	
nešťastné	havárii –	kdy	nesměl	
létat	–	až	po	létajícího	Blaníka	
s proudovým	motorem! To	
vše	je	Blaník,	mezi	piloty	velmi	
oblíbené	letadlo.
Do	Technického	muzea	Li-
berec	jej,	k radosti	leteckých	
nadšenců,	a nejen	jich,	zapůjčil	
liberecký	Aeroklub.	Pokud	
se	na	něj	chcete	podívat	i vy,	
přijďte	do	technického	mu-
zea,	které	je	v areálu	bývalých	
Libereckých	výstavních	trhů	
na	Masarykově	třídě.	Muzeum	
je	otevřeno	každý	den	mimo	
pondělí	od	10.00	do	17.00	
hodin.

Krátkézprávy
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Den pro dětskou knihu
V sobotu 27. listopadu se v liberecké knihovně koná tradiční Den pro dětskou knihu, při němž čeká na dětské návštěvníky 
a jejich doprovod celá řada různých zábavných i poučných aktivit s jediným cílem: zaujmout děti pro knihy a četbu.  

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Den pro dětskou knihu probíhá 
celostátně vždy poslední sobotu 
před první adventní nedělí, letos 
tedy připadá na sobotu 27. listopa-
du. Po celé dopoledne od 9 do 13 
hod. se v Knihovně pro děti a mlá-
dež můžete těšit na nejrůznější 
aktivity jako literární kvízy, dílnič-
ky a soutěže o ceny a  také na po-
hádkové putování „Hop z  knížky 
do knížky“. Pro zájemce bude při-
pravena také burza dětských knih. 

Hudební knihovna svým ná-
vštěvníkům v  tento den tradič-
ně nabízí herní dopoledne s  fir-
mou  Mindok.  Připraven pro vás 
bude turnaj o  zajímavé ceny ve 
stolní hře Zbodni salát. Ti, kdo rádi 
tráví čas hraním deskových her, si 
u nás budou moci vyzkoušet různé 
další společenské hry z naší boha-
té nabídky. 

Více informací k programu Dne 
pro dětskou knihu najdete v  Ka-
lendáři akcí na webu knihovny na 
adrese www.kvkli.cz. 

Liberec ocenil spisovatelku a inovátora
Liberec udělil medaili města dalším významným osobnostem. Ocenění předal primátor Jaroslav Zámečník v úterý 19. října 
při slavnostním ceremoniálu v obřadní síni radnice Mileně Hercíkové za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti vzdělá-
vání a literatury a Vojtěchu Pražmovi za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Jan Král

Milena Hercíková (*1936) je 
spisovatelka a bývalá učitelka. Po 
šťastném dětství jí v dubnu 1945 
život přichystal těžkou zkoušku. 
Při jednom z posledních náletů 
přišla o pravou ruku. Díky ohrom-
né vůli a pomoci rodičů se nauči-
la vše zvládat levou rukou. Nejen 
psaní a běžné denní úkoly, ale 
později také třeba pletení. Milena 
absolvovala pedagogickou školu, 
po ukončení studií učila nejdříve 
rok ve Vesci a pak dva roky ve škole 
Na Jeřábu. Zde založila recitační 
soubor, se kterým  vyhrála Wolke-
rův Prostějov. Ten ostatně vyhrála  
dvakrát jako sólová recitátorka.

Vítězství recitačního souboru 
nezůstalo bez odezvy. Tehdejší 
školní inspektor, pozdější ředitel 
Hudební školy Vladimír Hrdina, 
nabídl paní Hercíkové vedení nově 
založeného literárně-dramatické-
ho oddělení. Z Hudební školy se 
stala Lidová škola umění a kromě 
hudebního a literárně-dramatické-
ho oboru vznikl ještě obor pěvecký, 
výtvarný a taneční. V Lidové škole 
umění, později přejmenované na 
Základní uměleckou školu, učila 
paní Hercíková až do roku 2016.

Vojtěch Pražma (*1943) je vědec, 
výzkumník a inovátor. Absolvoval 
ČVUT FS v roce 1966, habilitoval 
se v roce 1988 v oboru Technická 
kybernetika. Po absolvování ČVUT 
pracoval 8 let ve Výzkumném ústa-
vu strojírenské technologie a eko-
nomiky v Praze. Poté se vrátil na 
ČVUT a specializoval se v oboru 
Technická kybernetika. Prošel řa-
dou funkcí na Strojní fakultě ČVUT, 
z nichž nejvýznamnější byla prodě-
kan pro vědu a výzkum. V roce 1995 
odešel z ČVUT a věnuje se  soukro-
mému  podnikání.

Nyní je finančním, vývojovým 
a strategickým ředitelem firmy 
Modelárna LIAZ, spol. s r. o. Tento 
podnik dnes představuje špičkové 
pracoviště uznávané v EU v oblasti 
vývoje a výroby nástrojů pro auto-
mobilový průmysl. V roce 2018 ob-
novil jako firmu LIAZ, s.r.o. Liberec-
ké Aero Závody,  kde je předsedou 
představenstva. Firma vyvíjí a vyrá-
bí víceúčelové bezpilotní vrtulníky.

V roce 1998 se stal členem ROTA-
RY International v klubu RC Praha 
Staré Město, od roku 2004 je členem 
klubu RC Liberec – Jablonec. Po 
dobu členství v Liberci byl několi-
krát prezidentem klubu a obdržel 
dvakrát vyznamenání. 

Milena Hercíková  Foto Jan Král

Vojtěch Pražma  Foto Jan Král
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Odkud kam sahají Liď áky?
Výzkum libereckých živých jmen vstupuje do své závěrečné fáze. Ta se zaměřuje na vyme-
zení prostoru, který vybraná lidová jména označují. Autoři projektu se proto i tentokrát obra-
cí na libereckou veřejnost s prosbou, aby se zapojila. 

Autoři projektu Živá jména

„V prvních dvou letech projektu 
Živá jména jsme si dali za cíl sebrat 
co nejvíce běžně užívaných názvů 
na území Liberce a následně ověřit 
jejich znalost. To se nám za pomo-
ci dobrovolníků z  řad veřejnosti 
podařilo. Nyní nás u  vybraných 
lidových jmen zajímá to, k jakému 
konkrétnímu prostoru se vlastně 
vážou,“ uvádí Václav Lábus. 

„Je jasné, že velká část objek-
tů na území města, jejichž názvy 
dobrovolníci doplnili do naší data-
báze, je prostorově celkem snadno 
vymezitelná – ulice, budovy, parky. 
Pak tu jsou ale lokality, jejichž hra-
nice jsou neostré, nejednoznač-
né,“ doplňuje Daniel Vrbík. Jde ob-
vykle o rozsáhlejší místa, jako jsou 
například Lidové sady, Nová Ruda 
nebo Broumovská. Některá jména 
zdánlivě označují konkrétní objek-
ty, třeba Rybníček je jméno zastáv-
ky, Vápenka odkazuje ke koupališ-
ti, Rušička může označovat kopec. 
Každý z Liberečanů má ale trochu 
odlišné vnímání prostoru, v němž 
se pohybuje, a  tak pro někoho je 
Rybníček nejen zastávka nebo 
blízká křižovatka, ale celé široké 
prostranství mezi supermarketem 
Billa, finančním úřadem a Domem 
kultury. Jiní vnímají Vápenku jako 
místní část a  Rušičku jako celou 
lokalitu mezi sídlišti Broumovská 
a Nové Vratislavice. 

„Právě průnik mezi těmito indi-
viduálními představami nás zají-
má. Při dostatečném počtu dobro-
volníků tak budeme moci celkem 
přesně vymezit, co ve vnímání Li-

berečanů reprezentují třeba Liďá-
ky, Textilana nebo Králák. Je to tedy 
jakýsi pokus zachytit kolektivní 
mentální mapu města,“ vysvětluje 
Václav Lábus. Minimálně v  kon-
textu středoevropské jazykovědy 
a  geoinformatiky jde o  zcela uni-
kátní výzkum. 

Autoři proto  – podobně jako 
v  předchozích fázích výzkumu 
živých jmen  – vyzývají všechny 
zájemce o  liberecké reálie, aby 
se do výzkumu zapojili. Je pro ně 
připravena webová mapová ap-
likace, jejímž prostřednictvím 
mohou dobrovolníci zakreslovat 
svou představu toho, jak vníma-
jí prostor označený konkrétním 
lidovým jménem. Aplikace je pří-
stupná z  webové adresy mapy.
fp.tul.cz/zivajmena/ a  vyžaduje 
povinnou registraci. „Aplikace ob-
sahuje necelou stovku jmen, která 
jsou podle našeho názoru zajíma-
vá právě tím, že označují poněkud 

nevyhraněný prostor,“ vysvětluje 
Daniel Vrbík. 

Výzkum byl zahájen na podzim 
roku 2019 a stojí za ním Daniel Vr-
bík z katedry aplikované matema-
tiky Fakulty přírodovědně-huma-
nitní a  pedagogické TUL a  Václav 
Lábus z  katedry českého jazyka 
a  literatury Fakulty přírodovědně-
-humanitní a  pedagogické TUL. 
Během dvou let se do projektu 
zapojilo více než 1200 dobrovolní-
ků, kteří do databáze přidali téměř 
3 000 pojmenování a  přes 500 000 
individuálních výroků ke znalosti 
evidovaných jmen. Část výsledků 
již integroval do svých mapových 
podkladů Hasičský záchranný 
sbor Libereckého kraje pro pod-
poru lokalizace volajícího. Veškerá 
jména i  s  údaji o  míře jejich zna-
losti jsou k dispozici v interaktivní 
mapové aplikaci dostupné z webo-
vé stránky projektu mapy.fp.tul.cz/
zivajmena/.

Literární pozdravy

17.30 | 19. 11.

17.30 | 20. 11.

kino+ Varšava

www.literarnipozdravy.estranky.cz www.denpoezie.cz

Jáchym
Tomáš Řezníček
Petr Pazdera Payne

Eliška Králová
Štěpán Kučera &  Karel Pazdera
Stanislav Komárek

Centrum Kašpar

Po roční pauze se letos opět 
Oblastní galerie Liberec zaplní 
taškami. A  bude jich rekordní 
počet. Více než 900 originálních 
kousků nejrůznějších velikostí, 
tvarů, barev. Nebudou chybět 
tašky na nákup, do společnosti, 
kosmetické taštičky, baťůžky, dět-
ské pytle, sportovní vaky i  zero 
waste sáčky. 

Benefice se uskuteční v sobotu 
27.  listopadu od 13 do 17 hodin 
v Oblastní galerii Liberec. 

„Vstup do Oblastní galerie Li-
berec bude pro všechny zdarma, 
prodej bude letos probíhat nejen 
v hlavním sále, ale i  na dalších 
místech. Pro děti připravujeme vý-
tvarnou dílnu, otevřena bude také 
interaktivní expozice s  dětským 
koutkem. Probíhat budou ukázky 
šití tašek a  to vše s  klavírním do-
provodem,“ zve na benefici Petra 
Hottmarová z Centra Kašpar. 

Spojením šikovností a  srdcí lidí 
vznikla benefice, která pomáhá. 
Výtěžek z  prodeje pomůže finan-
covat služby pro lidi, kteří mají 
z  různých důvodů ztíženou mož-
nost najít si práci. 

Přijďte si vybrat pro sebe nebo 
jako dárek originální tašku a pod-
pořte myšlenku benefice. 

Centrum Kašpar je jediná orga-
nizace v  Libereckém kraji, kterou 
při řešení zaměstnanosti zajímají 
perspektivy všech zúčastněných 
a  hledá neotřelá řešení v  oblasti 
zaměstnání, výchovy a  vzdělání, 
sladění profese a soukromí.

 centrum-kaspar.cz/benefice

Benefice 
Kašparovo 
taškaření

Živá jména nemusí být doménou pouze mluvené komunikace, jak ukazuje 
název kavárny. Co si ale pod jménem Liďáky představují Liberečané, to je 
předmětem aktuálního výzkumu. 
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Nejaktuálnější zprávy 

z města a radnice

Ivana Juricová

Pracovníci Rytmusu se dlouho-
době setkávají s  tím, že zdravotně 
znevýhodnění uživatelé služby  – 
se kterými se v  Rytmusu primárně 
hledá zaměstnání  – často nemají 
s  kým trávit volný čas a  mají málo 
sociálních kontaktů. Nápad otevřít 
pro uživatele, ale i  další zdravotně 
znevýhodněné klubovnu, kde by 
se mohli setkávat u kávy nebo čaje, 
poznat nové lidi, popovídat si, za-
hrát si společenské hry nebo něco 
tvořit, zrál již delší dobu. Nyní se ho 
podařilo realizovat díky finančnímu 
daru jablonecké společnosti Atrea 
a  nadace Euronisa, kterým patří 
velké poděkování. 

Klubovna se otevřela 11.  listo-
padu a  bude přístupná dva dny 
v  týdnu. A  co je pro návštěvníky 

připraveno? K dispozici jsou různé 
společenské hry, fotbálek, knihy  – 
např. s  náměty na výlety, omalo-
vánky, drobné hudební nástroje, 
k poslechu je možno využít i  rádio. 
Návštěvníci si mohou v  klubovně 
zakoupit a  sami připravit čaj nebo 
kafe a  k  němu si vybrat i   drobné 
občerstvení.

Rytmus pro zdravotně znevý-
hodněné připravuje pravidelně 
i  vzdělávací semináře. Aktuálně 
na listopad je připraven seminář 
na téma Bezpečnost ve spolupráci 
s Policií České republiky.

Více informací o klubovně, vzdě-
lávacích seminářích a  všech akti-
vitách Rytmusu Liberec se dozvíte 
na webových stránkách www.ryt-
musliberec.cz a také na Facebooku 
či Instagramu.

Milena Havlová, Živnostenský úřad

Muži jsou velmi přesvědčiví, 
odvolávají se na to, že v  okolí do-
šlo k  vloupáním, že je posílá sou-
sed nebo že v minulosti již nějaké 
podobné práce v  domě prováděli. 
O ceně za práci se nezmíní.

Při souhlasu s nabídkou zámeč-
níci práci skutečně provedou, ale 
účtují si částku překračující cenu 
profesionálního zámečnictví. Ne-
chat si nainstalovat tímto způso-
bem zámek je navíc velmi nebez-
pečné, neboť nový vlastník neví, 
kolik je od nového zámku skutečně 
klíčů, a  zvyšuje se tak pravděpo-
dobnost případného vloupání.

Odborníci proto varují před 
podobnými triky a  doporučují 
podomní zámečníky odmítat. Po-
kud práci provádí odborná firma, 
se zákazníkem nejen napřed pro-
konzultuje výběr vhodného zámku 
a postup, ale k výrobku a instalaci 
vystaví předávací protokol a  fak-
turu se všemi náležitostmi a  také 
záruku.

Nabízení služeb obchůzkou 
po domech je porušením Tržního 
řádu města Liberec a jedná se tedy 
o  přestupek, který řeší oddělení 
Živnostenský úřad magistrátu.

Pozor na 
podomní 

zámečníky

Rytmus otvírá klubovnu

Živnostenským úřadem Ma-
gistrátu města Liberec bylo 
zaznamenáno několik případů, 
kdy zejména starší obyvatele 
obytných domů oslovila dvo-
jice mužů s nabídkou výměny 
zastaralých zámků vchodo-
vých dveří u bytu za údajně 
bezpečnější. 

V centru Liberce otevírá organizace Rytmus Liberec klubovnu 
pro trávení volného času pro zdravotně znevýhodněné. 

Lyžařská škola SK JEŠTĚD
Víkendová lyžařská a snowboardová Škola – SK JEŠTĚD

Zápis na rok 2022 od 1. 11. 2021
 

8. 1. 2022 - 30. 1. 2022
• 7 polodenních výukových lekcí

• kurz na Skalce, Bucharce i Pláních
• na konci kurzu tradiční karneval

• pro děti od 5 let
 

Přihlášky a informace:
   www.skjested.cz

    +420 770 171 327
    vikendova@lyzarskaskola.cz

 

Krátkézprávy

Podzimní procházky
Zveme	vás	na	podzimní	
procházky.	Pojďte	s	námi	do	
malebných	čtvrtí,	kterými	
Ruprechtice	a	Lidové	sady	
jednoznačně	jsou.	Mapky	 
s	trasou	a	neobvyklými	zají-
mavostmi	vyzvednete	zdarma	
v	Městském	informačním	
centru	nebo	je	stáhnete	na	
webu	visitliberec.eu.	Užijte	si	
barevný	podzim	a	poznávejte	
s	námi	liberecké	čtvrtě.

Poděkování hasičům
Ráda	bych	touto	cestou	veřej-
ně	poděkovala	dobrovolným	
hasičům	z	Machnína	za	jejich	
rychlý,	profesionální	a	oběta-
vý	zásah	při	záchraně	kočky	
dne	23.	října	2021.
Děkuji	moc!	Vážím	si	vaší	
práce.	 Lucie Teplíková Volfová, 

Machnín
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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. 10. DO 31. 10. 2021
259; 258/21 Svazek klíčů; technický průkaz vozidla – Rahimian Koloor Seyed Saeid 25. 10. 

257; 256/21 Mobilní telefon; peněženka – Patrik Bílý 25. 10. 

255/21 Mobilní telefon 25. 10. 

254/21 Nálezy DPMLJ 11. 10.–19. 10.: sluchátka, 2× čepice, svetr, nákrčník, 3× 
skládací deštník, řetízek s přívěškem 22. 10. 

250/21 Nálezy DPMLJ: Opuscard karty, reproduktor, skládací deštník, bunda 19. 10. 

248/21 Svazek klíčů 19. 10. 

247/21 Peněženka – Antonín Ondřej 18. 10. 

246/21
Nálezy DPMLJ 27. 9.–08. 10. 2021: deštník, akušroubovák, mikina, 
peněženka, plastová lahev, trekové hole, mobilní telefon

15. 10. 

245/21 Peněženka – Ján Czako 15. 10. 

243; 242/21 Peněženka – Petr Rejfek; průkaz – Pavel Ouda 13. 10. 

239/21 Stolní osvětlení pro videokonference, klávesy pro videa – nové 11. 10. 

236, 235/21 Svazek klíčů; dámský šál 11. 10. 

234/21 Prstýnek 7. 10. 

233/21
Nálezy DPMLJ 26. 9.–3. 10. 2021: zaměstnanecká karta Jan Marek, 
dámský šátek, mikina s kapucí, 2× mobilní telefon, taška s obsahem

7. 10. 

231/21 Mobilní telefon 6. 10. 

230/21 Průkaz pojištění Tomáš Panovský 5. 10. 

229/21 Peněženka – Adam Kouřil 5. 10. 

228/21 Kamera s uchycením na sklo 1. 10. 

227/21
Nálezy DPMLJ 11. 9.–24. 9. 2021: pouzdro se stativem, brýle, 4× mobilní 
telefon, taška – blok, propiska, světlo na kolo, peněženka – Václav Rác, 
plastová láhev, hůl, hodinky, dámský šál

1. 10. 

www.eurositex.cz • Tel.: +420 318 494 136 • e-mail: petakova@eurositex.cz

T A H O K O V Y R O Š T Y D Ě R O V A N É  P L E C H Y

Stavební kameny architektury třetího tisíciletí
Ideální výrobky pro mnohostranné použití ve stavebnictví a architektuře

Krajská veterinární správa 

Krajská veterinární správa upo-
zorňuje na zhoršenou nákazovou 
situaci u afrického moru prasat. 
Nákaza se v současné době na na-
šem území nevyskytuje, postupuje 
v Polsku a Německu směrem k naší 
hranici s těmito státy v oblasti frý-
dlantského a šluknovského výběžku. 

Africký mor prasat je virové, vyso-
ce přenosné, obvykle smrtelné, na-
kažlivé onemocnění domácích a di-
vokých prasat a představuje vážnou 
hrozbu i pro chovatele domácích 
prasat. Není přenosné na člověka ani 
jiné živočišné druhy, ale neexistuje 
proti němu ani léčba, ani očkování. 
Přenos nákazy je přes dutinu ústní 
a nosní, kontaktem s nakaženými 

prasaty domácími nebo divokými, 
tepelně neopracovanými odpady ze 
společného stravování, kontamino-
vanou podestýlkou apod.  

Jako přenašeč nákazy může 
působit i člověk prostřednictvím 
oblečení a nástrojů znečištěných 
při kontaktu s nakaženými zvířaty 
nebo u špatně tepelně opracova-
ných potravin z divokých prasat.  

Onemocnění může způsobit zá-
važné zdravotní dopady na hospo-
dářství s chovem domácích prasat, 

která jsou v případě zjištění nákazy 
zlikvidována. Tato opatření působí 
velké ekonomické ztráty v celostát-
ním a mezinárodním rozsahu.

Žádáme občany, aby omezili 
vstupy do lesů, kde se divoká pra-
sata zdržují. Plašením zvířat lid-
skou přítomností se zvyšuje neklid 
a migrace zvířat, která napomáhá 
šíření nákazy. Tím současně nepří-
znivě působí na možnost snižování 
populace černé zvěře odstřelem.

Infolinka 720 995 207.

Africký mor prasat
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Jan Burda

V  říjnu se v  chorvatské Po-
reči konalo mistrovství Evropy 
v  twirlingu, sportu, který spo-
juje tanec, balet, gymnastiku 
a práci s hůlkou.

Česká republika vyslala na 
toto mistrovství početnou vý-
pravu, ve které měl své zastou-
pení i  Liberec. Sestry Burdo-
vy – Adéla (13) a Veronika (18) 
se nominovaly na tuto soutěž 
z  mistrovství České republiky 
ve třech disciplínách.

Na evropském šampionátu 
se v  konkurenci soutěžících 
z 11 států neztratily a na svém 
1. mistrovství Evropy se pro-
bojovaly do finále, kde se do 6. 
místa udělují medaile na tzv. 
malém pódiu. Zpět do Liberce 
přivezly dva cenné kovy. Vero-
nika v  disciplíně sólo 1 hůlka 
vybojovala krásné 5. místo 
a  Adéla v  disciplíně zvané x-
-strut získala 6. místo.

Twirlingové medaile

čtvrtek 25. listopadu a 16. prosince od 15 hodin
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Sezona od 11. prosince
Tragická	nehoda	kabinové	
lanovky	na	Ještěd	zasáhla	
do	příprav	na	zimní	sezonu.	
Lyžování	ve	Skiareálu	Ještěd	by	
ale	nemělo	být	nijak	ohroženo	
a výroba	umělého	sněhu	jede	
naplno.	Lyžařská	sezona	by	
měla	ve	Skiareálu	Ještěd	začít	
v sobotu	11. prosince.	Stejně	
tak	od	této	soboty	je	v plánu	
spuštění	novinky	pro	letošní	
sezonu:	večerní	lyžování	na	
sjezdovce	Nová	Skalka	s Head	
barem	Nová	Skalka	na	dojez-
du.	Více	na	www.skijested.cz.	

Krátkézprávy

Florbalový klub FBC Liberec byl založen v roce 1994, kdy se začala psát bohatá historie seve-
ročeského florbalového oddílu. 

FBC Liberec

Florbalový klub FBC Liberec 
drží vysoký sportovní standard a je 
jedním z  nejvýznamnějších klubů 
v České republice. V soutěžích pod 
hlavičkou Českého florbalu nastu-
puje 28 týmů a pravidelně sportuje 
pod klubem FBC Liberec cca 500 
hráčů a  hráček v  dětských a  mlá-
dežnických kategoriích.

Mezi největší úspěchy lze zařadit 
„zlatý věk“ FBC Liberec, kdy ženský 
tým Crazy girls FBC Liberec šestkrát 
v  řadě ovládl nejvyšší florbalovou 
soutěž. V  současné době se daří 

i mužskému týmu FBC 
Liberec, který je tra-
dičním účastníkem 
nejvyšší mužské 
florbalové soutěže. 

FBC Liberec 
pořádá mnoho 
souvisejících spor-
tovních aktivit pro své 
členy i rodinné příslušní-
ky. Nejoblíbenějšími jsou víceden-
ní kempy a jednorázové turnaje.

Klub FBC Liberec rád přivítá 
ve svých řadách nováčky. Nábor 

probíhá během celého 
roku a na trénink mo-

hou dorazit všichni 
zájemci z  řad holek 
a  kluků. V  komplet-
ní struktuře máme 

výkonnostní i zájmo-
vé týmy, ve kterých 

se můžou realizovat 
všichni nováčci. Trénujeme 

na halách SH ZŠ Dobiášova, hale 
Míčových sportů ve Sportparku Li-
berec a SOŠ Liberec. Více informací 
najdete na www.fbcliberec.cz.

Monika Pařízková 
ovládla BTM U17
Martin Protiva, SKST Liberec

Čerstvě šestnáctiletá Monika Pa-
řízková zažila v polovině října další 
veleúspěšný víkend na republiko-
vých bodovacích turnajích (BTM). 
Přivezla fantastické tři medaile.

Dobře se naladila už mezi dáma-
mi nejstaršími, v U19. Povedlo se jí 
porazit extraligové hráčky Nelu Ha-
nákovou a Terezu Bártovou a došla 
až do čtvrtfinále. Jako nenasazené 
pak dokonce zvládly s  Andreou 
Meškanovou vystoupat až na bron-
zový stupínek za čtyřhru.

V její hlavní kategorii U17 bylo 
ještě veseleji. Po skupině zvlád-
la dvě pětisetové bitvy s  Holej-
šovskou z  Vlašimi i  s  Šichanovou 
z SK Dobré a ve finále šla na svou 
tradiční rivalku Helenu Sommero-
vou. Tentokrát ale Monika válela 
a  nedala jí příliš šancí, vyhrála po 
setech 11:6, 11:8 a  13:11. Navrch 
přidala další deblový bronz s  par-
ťačkou Eliškou Petržílkovou. 

^Liberec město sportu


