Dobrovolníci uklízeli
Na 1 800 dětí a 600 dospělých uklízeli během jara
město při dobrovolné akci
Ukliďme Liberec. Našlo se
17 tun odpadu. 
Str. 7

Silicon Valley severu

Nová ředitelka DFXŠ

Třetím rokem funguje v Liberci Kancelář architektury
města. Přinášíme rozhovor
s jejím vedoucím Jiřím
Janďourkem.
Str. 10–11

Novou ředitelkou Divadla F. X. Šaldy bude
Linda Hejlová Keprtová,
dosavadní šéfka souboru
opery a režisérka. Str. 23

Zpravodaj^Liberec
Noviny pro občany Liberce

Květen 2022

Krátkézprávy

Vychází v nákladu 54 200 kusů | zdarma

Dort pro Severáček

Město podporuje
Lesní koupaliště
Lesní koupaliště se posune
zase o kus dál k podobě moderní plovárny. Radní schválili
příspěvek na pořízení čističky
odpadních vod za téměř 900
tisíc korun.
Záměr vybudování jednoduché
plovárny na Lesním koupališti
byl jedním z vítězných projektů, který si občané odhlasovali
v participativním rozpočtu
města. Projekt plovárny je ve
fázi stavebního povolení a je
podmíněn zbudováním čističky odpadních vod pro nové
toalety a řešení odvodu odpadů, protože zde není veřejná
kanalizace. Výstavba čističky je
velmi podstatná pro budoucí
chod celého komplexu Lesního
koupaliště a podpory komfortu
pro návštěvníky.
Lesní koupaliště se stalo
v posledních dvou sezonách
fenoménem, který vyhledávají
nejen Liberečané, ale i návštěvníci města ze sousedních
měst a turisté. Spolek, který
má areál ve správě, v uplynulých měsících pracoval na
projektu a slíbené proměně
areálu koupaliště i jeho okolí.
Radní tak rozhodli o uvolnění
financí na stavbu čističky, aby
byly rozumně koordinovány
veškeré stavební práce, které
plovárnu čekají.
Kromě nového sociálního zázemí by měla letos vzniknout na
Lesáku sauna, v dalších letech
nová mola či pískoviště.

Severáček přivezl na začátku května ze soutěže v belgickém Neerpeltu dvě první ceny s hodnocením cum laude, a zopakoval tak
skvělou reprezentaci z let 1966, 1968, 1970, 1980, 1992 a 1994. Za svůj úspěch dostaly děti Severáčku na liberecké radnici dort
a také gratulaci ve verších. Více na straně 22.
Foto ze soutěže EMJ Neerpelt

Radnice má zájem o teplárnu a spalovnu
Události posledních měsíců spolu s 15% inflací ukazují, jak důležité je mít strategické zdroje
tzv. pod palcem. Mezi takové zdroje patří teplo, o které má vedení liberecké radnice zájem.
Pavel Chmelík
Německý koncern MVV Energie před časem potvrdil svůj záměr opustit český trh s tím, že
hledá kupce pro své portfolio pod
skupinou MVV Energie CZ. To se
týká také liberecké teplárny a spalovny. A město má o strategické
zdroje energie na svém území
zájem. Zašle proto teplárenské
společnosti nabídku na odkup
spalovny a většinového podílu
v teplárně.

Nabídka má být předložena do
10. června, a zda k tomu skutečně
dojde, rozhodnou na květnovém
zasedání liberečtí zastupitelé.
„Přestože zástupci MVV při
prvních jednáních deklarovali, že
mají zájem prodat své české portfolio pouze jako celek, jsem přesvědčený, že máme nechat naše
poradce připravit pro ně nabídku
na odkup libereckých provozů. Za
sebe říkám, že tento krok mám
určitě udělat a o získání teplárny a spalovny se porvat jako lev,“

uvedl primátor Jaroslav Zámečník.
Podle něj jde o jedinečnou příležitost, aby město získalo kontrolu
nad energetickou společností, která mj. zásobuje teplem 13 tisíc domácností, několik firem a na 120
institucí a organizací v Liberci.
V současné době má Liberec
v teplárně podíl 23,96 %. Spalovnu
provozuje firma Termizo, kterou
vlastní také MVV. Skupina MVV
Energie CZ kontroluje teplárny
a energetické společnosti v 15 českých městech.
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Developer pod kontrolou

Deset nových domů vyroste v Ruprechticích pod názvem
Vilapark Horská. Město podepíše memorandum s investorem, které zajistí respektování dohodnutých pravidel.
Redakce

Vážení Liberečané,
na přelomu května a června vám postupně představíme, jaké projekty jste vy sami letos navrhli do takzvaného participativního rozpočtu, na který jsme opět uvolnili 5 milionů korun z městské kasy.
Těší mě, kolik z vás se rozhodlo svůj nápad předložit a přihlásit. Zájem lidí spolupracovat s vedením radnice na rozvoji města považuji za
velmi důležitý. Jste to hlavně vy, kdo město tvoří. Třeba tím, jak se po
městě pohybujete nebo jakým volnočasovým aktivitám se věnujete.
Politici a úředníci mají být především dobrými hospodáři a správci.
Tvořit město ale máme společně s vámi občany.
Které z předložených projektů letos uspějí, rozhodnete ve veřejném
hlasování, na které vás včas upozorníme.
Mimochodem, jedním z projektů, který obdržel nejvíc hlasů v minulém kole, se stalo Lesního koupaliště. O to víc jsem rád, že rada města
před pár dny odsouhlasila, že v areálu Lesáku necháme za cca 700 tisíc
korun postavit čističku odpadních vod, což umožní spolku, který ho
spravuje, zahájit slíbenou obměnu a modernizaci zázemí pro návštěvníky.
A ještě jedna dobrá zpráva. Liberec byl vybrán a zařazen mezi 100
evropských měst, které mají zájem pracovat na tom, aby se do roku
2030 stala klimaticky neutrální. Evropská komise slíbila podpořit tento
projekt investicí ve výši přes 9 miliard korun. Jsme ale teprve na začátku, nejprve se musíme seznámit s podmínkami této mise. Nicméně vás
ujišťuji, že uděláme vše proto, abychom této příležitosti využili a získali
maximum peněz, podpory a výhod pro Liberec a jeho obyvatele. Tak si
držme palce. Příjemný začátek léta…
Jaroslav Zámečník,
primátor města Liberec

Otevřené dveře primátora
Každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým primátorem
Jaroslavem Zámečníkem možnost navštívit jej v kanceláři ve druhém patře
historické budovy radnice. Před návštěvou volejte sekretariát,
telefon 485 243 165.
Aktuální termín je 31. května a mezi 13. a 16. hodinou.

Memorandum vzniká v návaznosti na podnět několika obyvatel,
kteří nesouhlasí se stavbou vilaparku z důvodu obav z nedodržení podmínek územního plánu
ze strany investora. „Město proto
vytvořilo memorandum, které
ubezpečí občany, že investor při
stavbě dodrží podmínky územního plánu, a nehrozí tak postavení
předimenzované stavby co do výšky a záboru,“ vysvětluje náměstek
primátora pro technickou správu
Jiří Šolc.
Investor bere na vědomí existenci dokumentu Zásady pro spolupráci s investory a výši kontribu-

cí z nich vyplývající. Město Liberec
se zavazuje připravit a patřičnými
kroky projednat a předložit ke
schválení „smlouvu o spolupráci“.
V této smlouvě se investor zavazuje realizovat úpravy ulice Horská od křižovatky U koupaliště po
vjezd do lokality před novou křižovatkou.
Finanční prostředky nárokované
ze zásad pro investory město použije na vybudování chodníku v ulici
U Pramenů v této lokalitě. Investor
se zavazuje dodržet výškové členění bytových domů podle územní studie, přičemž bude zavázán
sankcemi ve výši 15 milionů korun
za překročení výšky každého stavebního objektu.

Narozena před 100 lety
V kinech byly v kurzu nové grotesky s Chaplinem nebo
Frigem, ulice brázdilo vedle množství koňských povozů pár
aut Laurin & Klement a Tomáš Garrigue Masaryk měl za sebou čtyři roky prezidentské funkce. To bylo před 100 lety
a to se také nedaleko Trosek narodila Anna Vošvrdová.
Redakce
Úctyhodných sto let Anna Vošvrdová oslavila v Liberci, kde žije
od roku 1948. K významnému životnímu jubileu jí přišli poblahopřát náměstek primátora Jiří Šolc
a předsedkyně městské Komise
pro občanské obřady a záležitosti
Irena Jirásková.
Paní Vošvrdová se narodila
24. dubna 1922 v Hrubé Skále a vyrůstala v Borku pod Troskami. Do
Liberce se přestěhovala v roce 1948
a v posledních deseti letech bydlí
v ruprechtické Hokejce poblíž své
rodině. Po celý život pracovala jako
úřednice, ale ještě v důchodovém
věku se rozhodla prodávat a pomáhat zákazníkům s výběrem oblečení
v obchodu s textilem v OD Ještěd.
„Je to vlastně takový náš liberecký typický příběh. Paní, coby
mladá a nadějeplná žena, při-

chází do Liberce, kde se zlomem
dvacátého století uvolnilo mnoho
místa. Prožila zde svůj hezký život
a dnes v kruhu blízkých je zde tak
doma, jak to jen jde,“ říká náměstek Jiří Šolc.
V Liberci žije k dnešnímu dni
osm stoletých (7 žen a 1 muž).
Nejstarší Liberečance je 102 let.
Už v květnu pogratulujeme dalším
dvěma jubilantům, kteří oslaví 100
let (1 žena a 1 muž).
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Třídu 1. máje čekají změny
Proluky zaplní bytové domy i kanceláře, vznikne pěší
zóna, hřiště a další.

Nový radar v ul. Dubice
bude do konce roku
Redakce

Redakce

Radní Liberce souhlasili s uzavřením plánovací smlouvy na
dostavbu třídy 1. máje pro dva
bytové domy s komerčními plochami. Během této stavby dojde
k rekonstrukci a rozšíření stávajících stavebních objektů veřejné
infrastruktury.
Konkrétně jde o vybudování
pěší zóny ve Slavíčkově ulici, o
úpravu komunikace a chodníku
na ulici 1. máje, včetně dopravního řešení, o úpravy vegetace ve
veřejném prostoru, vybudování
dětského hřiště a opěrných stěn.
Stejně tak zhotovitel stavby vybuduje inženýrské sítě, včetně veřejného osvětlení.
Plánovací smlouvu město Liberec uzavře se společností Syner
Group, a.s. Návrh smlouvy projednají zastupitelé na svém zasedání
ve čtvrtek 26. května.
„Poválečné vybourání uliční
čáry domů v tehdejší Nádražní
ulici nebylo urbanisticky šťastné
řešení. Dodnes nebudí tato městská třída příjemný pocit, proluky
se dají s nadsázkou označit jako
vylámané zuby. Dlouhodobě usilujeme o navrácení řady domů do
uliční čáry a projekt dostavby Sy-

neru je prvním projektem, který
naváže na budovu bývalé IPB Banky. Navazovat budou další investoři po obou stranách ulice. U tohoto
projektu jsme rádi, že městu vyšel
investor vstříc, změnil své původní
územní rozhodnutí a vybuduje vše
tak, jak si odbor ekologie a veřejného prostoru i KAM přejí. Výsledkem bude hezká, městotvorná,
důležitá ulice směrem k nádraží,“
říká náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.
K zástavbě by mělo dojít po
obou stranách třídy 1. máje. Například na hotel Imperial by měl
navazovat bytový dům nebo další domy po pravé straně směrem
k nádraží, pod Vaňurovou ulicí.

V rámci zvýšení bezpečnosti
dopravy řeší vedení města také
měření rychlosti v libereckých ulicích. Liberec nyní zvažuje nákup
a instalaci radaru v lokalitě ulic
České mládeže – Dubice.
Základním cílem je zklidnění
provozu a snížení rychlosti vozidel
zejména v místech s koncentrací
chodců. Návrh konkrétního řešení,
včetně následné podpory, smluvního zajištění a harmonogramu implementace systému měření rychlosti, obdrží liberecká městská rada
k projednání do září. Radar by měl
být zapojen do konce roku.
Pořízení jednoho radarového

Plánované uzavírky v Liberci
Jiskrova ulice 
do 05/2021
Úplná uzavírka komunikace. Oprava
povrchu a veřejného osvětlení.
Blažkova, Na Pláni, Lipová 

do 06/2022
Částečná uzavírka s minimálním omeze‑
ním. Bude upraven přechod pro chodce
a semafor.
Křižovatka Žitavská × Švermova

04–08/2022
Částečná uzavírka. Zkapacitnění křižovat‑
ky a oprava veřejného osvětlení.
Pastýřská ulice + parkoviště

Vinný košt &
festival chutí
11.00 - 22.00

28/5/2022
Náměstí Dr. E. Beneše

LIBEREC
www.vinnykost.cz

místa, včetně příslušenství, přijde
město na 1,2 až 2,5 milionu korun.
Bude záležet na technologii, která
bude nakonec vybrána. Roční provoz pak bude stát kolem 2 milionů
korun. Aby mohly být budoucí
náklady sníženy, chce Liberec spolupracovat a zapojit do systému
obsluhující kamery i další obce.
Už nyní o to projevily zájem například Osečná, Chrastava, Rynoltice,
Hrádek nad Nisou a další.
Radar upozorňující na nepovolenou rychlost se v loni po intervenci tamních obyvatel objevil
v Krásné Studánce v Hejnické ulici.
Jeho přínos je efektivní, významně
zde klesla rychlost projížděních
vozidel.


04–09/2022
Uzavření parkoviště, částečná uzavírka
ul. Ruská a Tržního náměstí. Bude opra‑
ven povrch parkoviště, silnice, chodníků
a veřejné osvětlení.
Sokolská ulice  bude upřesněno
Oprava vodovodu a plynovodu v křižo‑
vatce s ulicí Pastýřskou (koordinace se
stavbou Parkoviště P+R Pastýřská).
Šlikova a Tylova ulice  do 09/2022
Úplná uzavírka. Rekonstrukce plynovo‑
du, oprava povrchu, chodníků a nové
propojení veřejného osvětlení. Práce jsou
rozděleny na etapy.
Fučíkova 
05–09/2022
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu a ply‑
novodu, povrchu komunikace a veřejného
osvětlení.
Purkyňova, Javorová ulice
a Slovanské údolí 
do 10/2022
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu, kana‑
lizace, povrchu silnice, chodníků a veřej‑

ného osvětlení. Práce jsou na etapy.
Slavíčkova ulice 
04–10/2022
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu a ply‑
novodu, povrchu komunikace a veřejného
osvětlení.
Rychtářská ulice
04–10/2022
Úplná uzavírka. Oprava silnice, parkoviště
a chodníků.
Ondříčkova ulice 
04–10/2022
Úplná uzavírka. Oprava opěrné zdi,
přeložka kabelového vedení CETIN
a veřejného osvětlení.
Vrbova, Čížkova 
04–11/2022
Úplná uzavírka. Opravy inženýrských sítí.
Práce jsou rozděleny na etapy.
Světlá pod Ještědem – Výpřež

do 07/2023
Úplná uzavírka v časech:
pondělí – pátek (8–17)
sobota – neděle (8–15)
Mimo tuto dobu je uzavírka korigována
kyvadlově.
Průtah Libercem I/35 – mosty
35-024.2 a 35-022.2  do 10/2023
Úplná uzavírka mostů s převedením
dopravy do jednoho jízdního pruhu.
Jablonecká – Tanvaldská ulice
(úsek od ul. Hedvábná po Novou Rudu)
Částečná uzavírka, provoz řízen kyva‑
dlově.
Nezamyslova, Selská, Kašparova II. část, Křižanská, Kaplického,
Jeřmanická, Jánošíkova
Celoplošné opravy komunikací
TSML, termíny budou upřesněny.

^L
^L
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Perštýn
známý
neznámý
Perštýn
Komentované prohlídky
městské čtvrti Perštýn
známý
červen – září
každý čtvrtek
neznámý
od 16 hodin
(cca 2 hodiny) prohlídky
Komentované
městské čtvrti Perštýn
červen – září
každý čtvrtek
od 16 hodin
(cca 2 hodiny)
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Přijmeme nové

strážníky

Nabízíme
» Náborový příspěvek
» Odpovídající finanční ohodnocení
» Perspektivní a stabilní zaměstnání
» Sociální volno
» Benefity v péči o zaměstnance

Sraz účastníků na
zastávce MHD Mlýnská
Dospělí 50 Kč
Děti, studenti,
senioři 30 Kč
Rodiny (2+2) 100 Kč
Sraz účastníků na
zastávce
MHD Mlýnská
Průvodci z Dobrovolnického
centra AMIKUS

Dospělí 50 Kč
Nutná rezervace předem vždy
Děti,
studenti,
do
středy
14 hodin:
Městské
seniořiinformační
30 Kč centrum Liberec
info@visitliberec.eu, 485 101 709,
Rodiny
(2+2) 100 Kč
www.visitliberec.eu
Průvodci z Dobrovolnického
centra AMIKUS

Visit^Liberec

Více informací:
1. máje 108/48, 460 07, Liberec 3
tel: 488 578 111

www.mpliberec.cz
e-mail: mestska.policie@mp.liberec.cz

Nutná rezervace předem vždy
do středy 14 hodin:
Městské informační centrum Liberec
info@visitliberec.eu, 485 101 709,
www.visitliberec.eu

Visit^Liberec
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Úspory města, které myslí na občany
Stejně jako běžní občané, tak i stotisícové město se potýká s aktuální ekonomickou situací. Nárůst cen energií, služeb a zejména stavebních prací, to vše výrazně ovlivňuje chod města. A stejně jako běžní občané musí tyto negativní dopady řešit.
Zbyněk Karban, náměstek
primátora pro ekonomiku
a majetkovou správu
Město samozřejmě nemůže
ovlivnit inflaci a s tím související
zvyšující se výdaje na opravy majetku, čištění města nebo městskou
hromadnou dopravu. Zároveň ale
nechce tyto služby omezovat nebo
zdražovat. Musí tedy hledat takové
úspory, které se běžného občana
nedotknou. Jednou takovou cestou je snížení výdajů placených
bance.
Město Liberec je z minulosti,
i přes zlepšující se finanční situaci, stále poměrně dost zadluženo.
Dlouhodobý dluh města ve výši 1,5
mld. Kč přesahuje 50 % ročního
rozpočtu. Není to úplná katastrofa, ale placené úroky z těchto dluhů město výrazně zatěžují. Roční
částka platby úroků je více než 60
mil. Kč, k čemuž musíme připočítat
splátku jistiny, která je aktuálně 130
mil. Kč. Dluhová služba poté činí
necelých 200 mil. Kč.
Jsou to poměrně vysoká čísla,
zároveň však příležitost k velkým
úsporám. Městu se v posledních
třech letech podařilo snížit úrokovou marži placenou bance o 1,4 %
p.a. To znamená, že město každoročně ušetřilo průměrně okolo 16
mil. Kč. A za to už se dá něco pořídit, například je možné uskutečnit

opravu školní jídelny nebo chátrajícího mostu. Samozřejmě že to je
jen pro ilustraci, neboť peníze jsou
jen jedny a nikdy žádná ušetřená
korunka dopředu neví, kam se použije. Co bude ale v dalších letech?
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Úrokové sazby letí strmě vzhůru
a není vyloučen jejich další nárůst.
Banky zvyšují své sazby a marže,
hypotéky již nejsou tak dostupné.
U průměrné hypotéky se nárůst sazeb projevuje zvýšením měsíčních
splátek v řádech tisíců korun.
Nárůst měsíční splátky o 4–5
tisíc Kč v kombinaci s nárůstem
ceny energií je pro domácnosti
opravdovým problémem. Nejinak
je to ve firmách, které částečně
mohou nárůsty cen promítnout
do finálních produktů nebo slu-

žeb, ale jen do té míry, aby zůstaly ly zrealizovat ještě před aktuálním
konkurenceschopné.
nárůstem cen stavebních prací.
Řešením je snaha o snížení běžNejvětším úspěchem města
né finanční zátěže nebo například v oblasti úspor je budoucí úspoodložení nákupu auta či dovolené. ra úrokových nákladů, která, jak
Samozřejmě že snížení investic je zmíněno výše, tvoří význama spotřeby firem i domácností se nou část výdajů. Již na konci roku
negativně promítne do hospodář- 2020, tedy dávno před začátkem
ské situace státu, což může způso- nárůstu úrokových sazeb, město
bit celkové ochlazení ekonomiky, začalo jednat o řešení budoucího
recesi, celkovou stagnaci nebo zadlužení. V roce 2025 totiž město
dokonce hospodářský pokles.
čekala splátka úvěru ve výši 1 mld.
Co tedy může udělat město, Kč. To byl ještě pozůstatek vydanéaby se nedostalo do finančních ho komunálního dluhopisu z roku
problémů a prošlo krizí, aniž by 2010.
V očekávání nárůstu sazeb se
se to výrazně dotklo jeho obyvatel? Stejně důležitá otázka je: Kdy jevilo právě období na přelomu let
to může udělat, případně co přes- 2020/2021 jako ideální k zajištění
dlouhodobého financování. Přesně má udělat?
Samozřejmě že správné nača- tože někteří členové zastupitelstva
sování je nezbytným předpokla- nebyli úplně přesvědčeni, že je to
dem úspěšné realizace jakýchkoli dobrý krok, podařilo se transakci
opatření. Z tohoto pohledu se jeví prosadit. Město si zajistilo úrokojako dobré řešení, že se městu již vou sazbu až do roku 2035, využilo
v letech 2019–2021 podařilo sta- tak příznivých tržních podmínek
bilizovat běžné výdaje. V dalších a má jistotu, že do konce splácení
letech tak inflační dopad nebude zmíněné jedné miliardy se žádný
mít díky tomu fatální následky nárůst úroků nedotkne. Město tak
a město se s nárůstem cen energií může bez problému plánovat na
a služeb určitě vyrovná. Ušetřené několik let dopředu dluhovou služpeníze mohlo město naopak vy- bu a má jistotu konkrétní splátky
naložit na investice. Objem reali- v každém jednotlivém roce. Pokud
zovaných investic v letech 2019– by tuto transakci neudělalo, čekal
2021 se blížil k rekordním částkám by město po roce 2025 prudký ná500 mil. Kč každý rok. Je jenom růst placených úroků o cca 20–30
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE POŘÁDÁ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO
mil.O Kč ročně.
dobře, že některé investice se stihŽADATELE

Máte starý

KOTEL?

KOTLÍKOVÉ DOTACE
V Liberci
6. 6. 2022 od 15 hodin
Krajský úřad – vchod B

Má t e st a r ý

KOTEL?

U Jezu 642
zastupitelský sál č. 326, 3. patro
Dozvíte se:
Základní informace k programu
Jak o dotaci požádat
Jaké přílohy doložit

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE POŘÁDÁ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO
ŽADATELE O

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Vstup na semináře je volný, není třeba se předem registrovat.

Další konzultace možné bez objednání v budově E krajského úřadu: U Jezu 525/4 Liberec 2,
Telefonicky na 485 226 579 nebo na e-mailové adrese kotliky@kraj-lbc.cz.
Webové stránky: https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace

Jaké jsou podporované zdroje vytápění
Informace k realizaci projektu
Informace k podání vyúčtování

Květen 2022
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Veřejnýprostor
Krátkézprávy
Česko uklízeli také
hasiči z H. Hanychova

Rekordní účast dobrovolníků
při úklidu města
Po koronavirové pauze město opět podporovalo dobrovolníky, kteří se připojili k úklidové akci
Ukliďme Liberec.
Odboru ekologie a veřejného prostoru

Dobrovolní hasiči z Horního
Hanychova se v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko
vydali 16. dubna na úklid
turistických cest v okolí Ještědu. Akce odstartovala v 8.30 za
ledového větru, mlhy a silné
námrazy a končila okolo 14.
hodiny za krásného slunečného počasí. Dobrovolníci během
dopoledne naplnili 12 velkých
pytlů plastovým a plechovým
odpadem, přinesli z lesa 6
pneumatik, několik metrů
obalu silnoproudých kabelů,
umyvadlo a jednu plochou televizi. „Poděkování patří všem
zúčastněným dobrovolníkům,
Lukáši Pytlounovi a Petrovi
Jonášovi, kteří nás podpořili
svými sponzorskými dary,
i městu Liberec za poskytnutí
pytlů a pracovních rukavic,“
říká starostka SDH Horní
Hanychov Andrea Šmídová.

Očista ulic
Téměř dva miliony metrů
čtverečních silnic a chodníků
musí vyčistit po zimě technické
služby města. Jednorázové
čistění probíhá v Liberci do
konce května. Na úklid je nasazeno 18 pracovníků a zametací
stroje. Do úklidu jsou zapojeny
také čtyři posádky ručních
metařů.

Akce Ukliďme Liberec se stala
tradičně součástí celorepublikové
Ukliďme Česko. Událost láká velké
množství lidí se zájmem o prostředí, kde žijí.
Úklid města probíhal celý duben s hlavním dnem v sobotu
2. dubna, avšak některé skupiny
mají své úklidy naplánovány ještě
v průběhu května.
V rámci města se zapojilo či
v nejbližších dnech ještě zapojí
úctyhodných 2 400 lidí, z čehož
bylo 1 800 dětí. Taková účast je absolutním rekordem za celou dobu,
po jakou statutární město Liberec
úklidové akce podporuje. Pozitivní
také je, že množství odpadu nebylo

tak vysoké. Vysbíráno a odvezeno
k likvidaci bylo přibližně 17 tun.
Tentokrát bylo nalezeno jen malé
množství typických černých skládek s obsahem nábytku, praček
apod. Klesl také počet nalezených
pneumatik. Odpad byl spíše roztroušený ve volném prostoru nebo
jen v jednotkách kusů odložen.
Kromě klasického nepořádku
v podobě PET lahví, sáčků, textilií,
obalů od jídel, plechovek, vlhčených ubrousků nebo skleněných
lahví se nacházely i různé zajímavosti: torzo bazénu, nákupní košík,
kapota auta, záchodová mísa, tiskárna, hromada obalového igelitu,
umyvadlo, osobní váha, koloběžka,
pánské i dámské spodní prádlo aj.
Asi nejzajímavějšími nálezy byly

cizí bankovky a cestovní pas.
Odvoz a likvidaci odpadu zajišťovali pracovníci Technických
služeb města Liberce a společnosti
FCC Liberec. Odbor ekologie a veřejného prostoru pak zajišťoval
technickou podporu a materiál pro
jednotlivé skupiny.
Pokud jste jednotlivec či skupina, škola nebo firma, a chcete ještě
uspořádat úklidovou akci, je důležité se obrátit na kontaktní osobu,
Michala Vinaře na e-mailu: vinar.
michal@magistrat.liberec.cz nebo
telefonu 485 243 451, kde lze domluvit další podrobnosti. Pokud
o úklidové akci a vysbíraném odpadu nemáme informace, může na
místě zůstat ležet i několik týdnů,
než si ho někdo všimne.

Podíl Liberečanů na ochraně životního prostředí

Díky svým obyvatelům se statutární město Liberec může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 220,46 tun.
Odboru ekologie a veřejného prostoru
Na každého obyvatele tak připadá 2,11 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba
elektřiny, těžba ropy a železné
rudy, produkce skleníkových plynů. Recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na
zlepšení životního prostředí, které
na základě dosažených výsledků
vystavil kolektivní systém pro sběr
a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře
produkce CO2 o 2 593,91 tun. Víte
kolik smrků pohltí stejné množství
CO2? Tisícovka.
Nebylo nutné vytěžit 129 248,12

litrů ropy. Představte si, že z tohoto
množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1,
a to 4 834krát. Došlo také k úspoře 1 330 506,05 kWh energie. Asi
stejné množství, jako kdybychom
spustili cyklus myčky nádobí
1 330 507krát. Podařilo se recyklovat 126 920,62 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa
by bylo možné použít pro výrobu
5 202 ks nových praček, bez nut-

nosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 4 472,15 kg
mědi, což by postačilo pro ražbu
795 049 1€ mincí, nebo 5 427,72 kg
hliníku, který by stačil na výrobu
361 849 plechovek o objemu 0,33 l.
Elektrowin v roce 2021 úspěšnou spolupráci s městem ocenil
částkou ve výši 60 000 Kč ze svého
motivačního programu.
Mimo odevzdávání vysloužilých elektrospotřebičů ve sběrném
dvoře společnosti FCC Liberec
v Ampérově ulici je k dispozici také
služba mobilního sběru velkých
elektrospotřebičů v rámci jarního
a podzimního úklidu. V případě,
že zařízení ještě funguje a mohlo
by posloužit dál, je možné využít portálu Nevyhazujto.cz nebo
Jsemzpět.cz. Darovat funkční věci
lze také Nábytkové bance Liberec.
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Zastupitelé dali zelenou
Strategii rozvoje města
Zastupitelstvo města schválilo klíčový strategický dokument pro budoucnost Liberce. Co konkrétně přináší?
Radka Loučková Kotasová,
náměstkyně primátora
pro strategický rozvoj a dotace
Strategie rozvoje je základním
dokumentem, o který se samospráva města opírá při rozhodování o investičních i neinvestičních projektech. Dokument je
ale důležitý také proto, aby bylo
možné na ně čerpat státní i evropské dotace.
Na tvorbě strategie se podílela
jak odborná, tak i laická veřejnost. Do čtyř pracovních skupin
se zapojilo celkem 163 osob. Součástí přípravné fázi pak bylo i dotazníkové šetření, anketa a veřejné fórum. Průzkumy přinesly
řadu konkrétních podnětů od
občanů města, včetně informací
o tom, jaká konkrétní témata lidé
preferují.
Strategie obsahuje analytickou část, která je rozdělena podle jednotlivých oblastí rozvoje.
Na ni pak navazuje část návrhová, která definuje vizi města,
specifické cíle a opatření. Následuje část implementační, která
určuje roli orgánů města a magistrátu v procesu realizace, evaluace a monitoringu strategie

Plán udržitelné městské mobility
přispěje k zlepšení kvality života

Zklidnění centra města a zlepšení podoby veřejného prostoru
tak, aby byl prostupný, přehledný a bezpečný. To je hlavní myšlenka dokumentu schváleného zastupiteli Liberce a Jablonce.
Pavlína Tvrdíková, odbor
strategického rozvoje a dotací

a v neposlední řadě akční plán.
Kompletní strategie jsme veřejnosti představili už v polovině
roku 2021. Následoval proces
hodnocení možných vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.
Po získání souhlasného stanoviska z Krajského úřadu
Libereckého kraje v únoru 2022
byl dokument předložen zastupitelstvu města, které ho 31. března 2022 schválilo.
Jeho finální podobu najdete na
www stránkách města – zkrácený
odkaz: 1url.cz/@strategie_liberec
V sekci věnované Strategii rozvoje statutárního města Liberec
2021+ najdete i veškeré informace k celému procesu tvorby dokumentu.

Květen 2022

Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou
2021–2030 představuje dokument,
který navrhuje aktivity v oblasti
dopravy tak, aby se zlepšil život
občanů i návštěvníků obou měst.
Podporovány budou udržitelné
formy dopravy, tedy pěší, cyklodoprava a veřejná hromadná doprava
s cílem zvýšení bezpečnosti, efektivity a s cílem ochrany životního
prostředí.
„I přes zklidnění části centra
není v Liberci dostatek klidných
míst určených pro pobyt. Náš plán
udržitelné městské mobility proto klade důraz především na vyšší
kvalitu veřejného prostoru, možnosti pohybu obyvatel pěšky, ale
i bezpečnou dopravu pro cyklisty
a plynulejší městskou hromadnou
dopravu,“ říká náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová, jejíž
tým má projekt na starosti.
Podle plánu by měly být dobudovány chybějící chodníky nebo
například prostranství pro pěší
kolem krajského úřadu a před
zámkem, vybudován nový Krajský terminál Liberec na nádraží.

Milovníci jízdních kol ocení cyklistické stezky podél Nisy i pruhy
pro cyklisty na hlavních silnicích.
Pokud jde o městskou hromadnou
dopravu, Plán udržitelné mobility navrhuje zvýšit její atraktivitu
modernějším prodejem jízdenek,
lepšími informacemi, službami
orientovanými na potřeby potenciálních nových cestujících a lepší
integrací s příměstskou dopravou.
Dořešena musí být dlouho se
vlekoucí příprava tramvaje do
Rochlice, rozhodnout by se mělo
brzy také o stavbě další tratě do
Ruprechtic. Navrhuje se zrychlit
cestování do centra, například
vedením autobusů z Pavlovic po
ulici generála Svobody, zlepšit
obsluhu velkých nákupních center Sever a Nisa se sídlišti a historickým centrem novou linkou
a propojit novou autobusovou
linkou Vesec s Vratislavicemi nad
Nisou. Pro dojíždění do Liberce
bude městská hromadná doprava
lépe integrovaná s příměstskou
dopravou, z blízkých obcí pojedou v dopravní špičce minimálně
dva spoje za hodinu.
Pokud máte zájem podívat se na
kompletní podobu dokumentu, je
k dispozici na webových stránkách
města www.liberec.cz/sump/.
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Liberec podpoří citlivou
obnovu nemovitostí
Zastupitelé v březnu schválili Program obnovy historicky
cenných objektů v městské památkové zóně a městské zóně
intenzivní péče. Ten má pomoci s financováním citlivých oprav
historicky cenných objektů, které nejsou kulturními památkami.

Kancelář architektury města
Žadatelé mohou podávat své
projektové záměry do 1. srpna 2022, termín realizace je stanoven od 1. října 2022 do 1. října 2023. Ještě předtím Výbor pro
kulturu a cestovní ruch ohodnotí
žádosti a navrhne přidělení podpory. Její vyplacení pak dle výše
příspěvku schválí radní a zastupitelé v závěru příštího roku. Celkový
finanční objem příspěvků zatím
činí 695 tisíc korun, zastupitelé jej
při některém ze svých dalších zasedání nejspíše navýší na původně
navrhované dva miliony korun.
„Účelem dotace není stavebníkům plně kompenzovat možné
zvýšené náklady oproti soudobě
pojatým rekonstrukcím. Příspěvek, od pěti do sta tisíc, se může
týkat třeba výměny střechy, ale
také repase oken, nátěru fasády,
opravy plotu či obnovy drobných
uměleckých děl. Řemeslně kvalitní detaily i celková identita lokalit se z našeho města vytrácí,
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ohrožena je zejména
zástavba z počátku
20. století. Pokud se
nám tento neblahý
trend povede edukací
a finanční podporou
omezit, možná na tom
majitelé nemovitostí
dlouhodobě přeci jen
vydělají,“ říká Zuzana
Koňasová, garantka
fondu z odboru Kanceláře
architektury
města Liberce.
Ministerstvo kultury ČR vypisuje dotační
programy pouze na
obnovu kulturních památek, ať už uvnitř památkových zón (v Liberci od roku 1992) či
rezervací, tak mimo
ně. Na opravy objektů
bez individuální památkové ochrany nyní
stát přiděluje peníze pouze v případě jejich veřejné prospěšnosti.
Obnova privátních „nepamátek“
tedy plně spadá do kompetence
územních samospráv.
„Idea přispívat ze strany města
na citlivou obnovu budov i mimo
památkovou zónu vzešla před několika lety od obyvatel navrhované městské památkové zóny Liebiegovo městečko a Domovina.
Nakonec jsme to podporované
území doplnili o „ochranné pásmo“ městské památkové zóny, tj.
městskou zónu intenzivní péče,
jak ji definuje náš Manuál veřejných prostranství. Chceme v hodnocení pracovat i s lokálními centry a charakterem konkrétních
ulic. Žádat o příspěvek tedy mohou i vlastníci objektů v lokalitách
Keilova vrchu, Žižkova náměstí,
v okolí přehrady či části Jeřábu,
Starého Harcova anebo ve Volgogradské ulici. Prioritu pak mají
nemovitosti kolem významných
veřejných prostranství,“ přibližuje Koňasová.

Oprava opěrné zídky

Odbor ekologie a veřejného prostoru nechal opravit plotovou
zídku v Liebiegově městečku. Vznikne tam parčík.

Odbor ekologie a veřejného prostoru
Zídka na křižovatce ulic U Domoviny a Energetiků byla na mnoha místech sesunutá, ve spodní
části došlo vloni k vyvrácení její
části.
Při opravě bylo provedeno
i dodatečné odvodnění zídky drenáží, které se v minulosti provádělo pouze obsypáním drobným
kamenivem. Propustná vrstva po
čase ztratila schopnost vodu propouštět, nebo byla nevhodnou terénní úpravou poškozena.
Chodník okolo zídky, který mu-

sel být z důvodu opravy rozebrán,
byl znovu zadlážděn žulovou mozaikou dle manuálu pro veřejné
prostory.
Zároveň bylo tímto řešením
podpořeno zasakování dešťové
vody. Aby se voda nehromadila
v konstrukci chodníku nebo v budoucnu neohrozila stabilitu opěrné zdi, byla drenáží odvedena do
zeleně.
Do budoucna by měl být upraven i veřejný prostor za zídkou,
kde by mohlo vzniknout například
komunitní místo či dětské hřiště,
které v lokalitě chybí.

Minulost
a současnost
Muzejního
parku
19. 5. 2022 od 17 hodin
Přednáškový sál muzea

Veřejná prezentace projektu
na revitalizaci muzejního parku.
Projekt představí autoři projektu
Kamila a Přemysl Krejčiříkovi.
Součástí prezentace je prohlídka parku.
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Liberec má mít ambici stát se
Třetím rokem funguje v Liberci Kancelář architektury města (KAM), která je koncepčním pracovištěm v oblasti architektury,
urbanismu a tvorby města. Co všechno má za tu dobu za sebou a jak vnímá Liberec její vedoucí architekt Jiří Janďourek?
Jan Šebelka
Na konci 90. let se v Liberci mluvilo o tom, jaký by město mělo mít
přívlastek, ze kterého by se mohl
odvíjet jeho další rozvoj. Studentské město, město sportu, turistiky…
Každé město by mělo mít nějaký
ucelený a konzistentní pohled na
svůj dlouhodobý rozvoj a v západní Evropě takto města postupují.
Dobrý příklad je Německo. Nejdříve se vytvoří strategie, která se
aktualizuje, a po ní se vše promítne do prostorového rozvoje města
v podobě územního nebo regulačního plánu. Je to poměrně flexibilní
a rychlý systém. Umí reagovat na
společenské změny. Nikdy se nepostupuje obráceně.
Doba se však od devadesátých
let výrazně změnila a musíme na
ni reagovat. K tomu, aby se města
rozvíjela, aby nestagnovala, nebo
dokonce neupadala, potřebují být
konkurenceschopná. Mají lákat
talenty. To není žádné sociální inženýrství a elitářství. Velmi zjednodušeně řečeno, mozky vylepšují své
prostředí, kladou vyšší požadavky
na své okolí a tím se zvedá úroveň
života všem.
Jaký přívlastek by napadl vás?
Na konci 19. století se Liberci
říkalo Manchester severu. Nyní bychom chtěli, aby se stal Silicon Valley severu. Je to spíše snaha změnit
vývoj ve městě z montovny na mozkovnu.
Jedním z prvních urbanistů
Liberce byl na konci šestnáctého
století liberecký správce Joachim
Ulrich. Tehdy vznikly ulice, které
existují dodnes. Byl dobrý urbanista?
Každopádně. Základ fungujícího historického jádra města založil
velmi dobře.
K rozkvětu Liberce a stavebnímu boomu došlo během devatenáctého století díky textilnímu
průmyslu. Kdo tenkrát rozhodoval, kde bude stát divadlo, syna-

Vedoucí Kanceláře architekta města Liberce (KAM) ing. Arch. Jiří Janďourek
se narodil v Liberci v roce 1975, v Brně vystudoval stavební fakultu
a ve svém rodném městě Fakultu architektury TUL. V roce 2011
na ní vedl mezinárodní ateliér s názvem Liberec – město s vizí.

goga? Rozhodovalo vedení města
podle nějakého dlouhodobého
plánu?
Liberec měl už tehdy svůj rozvojový plán. Radnice si objednala
služby urbanisty Camilla Sitteho,
jednoho z nejlepších rakousko-uherských urbanistů, který působil
ve Vídni a na severní Moravě. Díky
němu vznikla Vítězná ulice a část
města kolem Zlatého kříže. Velká
míra veřejných budov se už tehdy
soutěžila a z celého plánování byla
cítit ambice srovnat se s Vídní mocensky i tím, jak bude město vypadat. Vítězná a Masarykova ulice tak
trochu Vídeňský rynk připomínají.
Velkou roli v tehdejším rozvoji
města hráli donátoři jako Linser,
Liebieg a další podnikatelé, kteří
přispívali na stavbu veřejných budov, veřejných prostranství, budování sítí či ulic. Nová radnice či muzeum by bez jejich darů asi nikdy
nevznikly.
Podle mého názoru tato doba
a stavby, které vznikly, činí dodnes

Liberec Libercem.
Je to tak. Historické jádro města
máme sice malinké, ale při plánování třeba území okolo muzea a galerie bych použil slovo velkorysost,
která byla mentalitou a kulturním
a společenským zázemím v Rakousku-Uhersku. Město bylo na
této velkorysosti a určité míře svobody postavené.
První světová válka rozvoj Liberce zastavila a po ní už k podobnému progresu nikdy nedošlo, když pomineme stavby
panelákových sídlišť v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, které Václav Havel
nazval králíkárnami.
Já bych úplně všechno, co se
v minulém režimu v Liberci postavilo, nezavrhoval. Sídliště řešily
sociální problém s nedostatkem
bydlení. To, že se stavěly hlavně
v pozdějších letech už s minimem
citlivosti k prostředí a dnes řešíme
jejich revitalizaci a humanizaci,
nesnižuje u některých jejich kvali-

tu a velkou výhodu v bydlení. Nás
teď na sídlištích zajímají hlavně
veřejná prostranství a prostor mezi
domy. Místa, která se dají revitalizovat a kde se dá vytvořit atraktivní prostředí. Sídliště měla základní
infrastrukturu hlavně ve školských
zařízeních a střediscích, která pořád
využíváme. Tvoří základ ve vzdělávání i službách. V současné době
při akutním nedostatku kvalitních
a cenově dostupných bytů se navíc
téma výstavby podobných struktur
vrací a hledá se jen citlivější schéma integrace nových sídlišť do stávajícího urbanistického prostředí.
A více se řeší právě veřejný prostor.
V Liberci bylo v tu dobu postaveno několik menších sídlišť, která
obstojí i z dnešního pohledu. Mimořádná jsou sídliště z finských
domků pod Ještědem. Vznikl Wolkerák, sídliště na Králově háji, terasové domy či moje oblíbené sídliště
v Ruprechticích pod kostelem.
Neměli bychom zapomenout ani
na sídliště předválečné epochy, jako
je sídliště Jeřáb či dělnické kolonie
náměstí Pod Branou, Domovina.
Další stavební boom nastal po
sametové revoluci. Podle architekta Svatopluka Technika, který
byl jedním z tvůrců poválečného
územního plánu, bylo v tu dobu
územní plánování považováno za
„socialistický pozůstatek bránící
volnému a spekulativnímu rozvoji
města“.
Za mě je územní a hlavně prostorové plánování základ a klíč
k tomu, aby se město skutečně kvalitně a dlouhodobě rozvíjelo. Osobně prosazuji plánování v samostatné působnosti. Veškerý proces, ale
i odpovědnost bych přenesl na samosprávu města.
Liberec je specifický tím, že
uprostřed města vyrostla dvě obří
obchodní centra. Neudělali „soudruzi z NDR někde chybu“?
Je to dlouhodobá sebevražda
tohoto města. Ne snad kvůli obchoďákům samotným, ale kvůli jejich okolí a absolutně negativnímu
vztahu těch molochů k prostředí,

Květen 2022
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Silicon Valley severu
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do kterého vstoupily. O ekonomickém vysávání prostředí města ani
nemluvím.
Osobně cítím jako obrovskou
ztrátu zbourání starého Masákova
obchodního domu Ještěd. S ním by
se dnes dalo pracovat. Mohl růst
i zmenšovat se. Myslím, že by dokázal na dnešní dobu reagovat lépe
než ty dvě krabice.
Někde jste řekl, že ne všichni
s prací vaší kanceláře souhlasí.
Byli jsme si vědomi, že vstupujeme do cizího organismu, který
už léta jede stále ve stejném módu,
a bude těžké lidi přesvědčit, aby
začali o práci nás architektů přemýšlet jinak. Máme své představy
o kvalitě veřejného prostoru či způsobu zadávání zakázek na kvalitu
a nejen na nejnižší cenu. Základ
dobrého a kvalitního stavění je vždy

eostav
Vše p
o
inuléh
m
a
z
né
avrhelze z
n
u
išt,
režim
a sídl
b
v
a
t
Výs
ila
nout.
ch řeš
e
t
e
l
.
a 80
ek
v 70.
ostat
d
e
n
í
jš
tehde
ní.
bydle

v projektové přípravě a umění naslouchat. Teze, že věci komplikujeme a prodražujeme, absolutně neobstojí. V dlouhodobém horizontu
je tomu naopak. Nemluvě o neměřitelných kvalitách prostředí, které
vytváříme. Chybí nám velkorysost a ambice.
Mluvíte o úřednících radnice nebo o politicích?
Hlavně o úřednickém aparátu, protože jeho činnost můžeme
alespoň trochu ovlivňovat tím, že
vydáváme různé manuály či kon-

cepční materiály. Naposledy třeba
Manuál veřejného prostoru, který
by pro samosprávu města měl být
závazný. Bohužel ne vždy se daří
prosadit vše do detailu.
Jak se vám daří měnit jejich návyky a stereotypy?
Je to těžká a dlouhodobá, soustavná práce. S některými se spolupracuje skvěle, s jinými to jde hůř.
Ale snažíme se všechny trpělivě
přesvědčovat a vysvětlovat. Totéž
ovšem může platit i kriticky směrem k nám.

První větší akcí KAMu, které si
mohli obyvatelé města všimnout,
bylo vypsání otevřených soutěží na Tržní náměstí a na budovu
Uranu. Před vámi dělalo to samé
jen vedení liberecké radnice ve
druhé polovině 19. století. Mezi
tím nebylo nic.
Ano. Bylo to i součástí mé vize,
se kterou jsem do funkce kandidoval. Jednou z důležitých součástí
KAMu má být zadávání a vypisování architektonických a urbanistických soutěží, kde hlavní kritérium bude kvalita, o které rozhodne komise složená z odborné
veřejnosti a zástupců města. V Liberci se v posledních třiceti letech
kultura soutěží na kvalitu nepěstovala. Na Uranu a na Tržním náměstí jsme se sami učili soutěžit.
Klíčovým projektem je pro nás
urbanisticko-krajinářská soutěž na
podobu čtvrti v okolí tzv. Papírového náměstí. Za prvé je to historické území Liberce a zároveň přesně
ten případ, kde by mělo vzniknout něco jako kulturně-kreativní čtvrť. Je to místo, které si lidi
sami intuitivně nacházejí. Říkám
tomu Malá strana Liberce. Je to
soutěž po dlouhých desítkách let,
kdy se připravuje rozvoj celé lokality na další desetiletí.
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My všichni školou povinní
Ve Větrníku to žije
Na jaře je dům dětí a mládeže po celé dny plný nejen dětí, ale i dospělých.
Michaela Horáčková, DDM Větrník
Dopoledne probíhají soutěže,
semináře pro třídní kolektivy, minimateřinka, klub rodičů s dětmi
nebo zdravotní cvičení pro ženy.
Odpoledne je věnováno činnostem
z mnoha oblastí zájmového vzdělávání. Každý všední den odpoledne
mohou děti od 10 let navštěvovat
otevřený klub pro mládež v ulici
5. května. Této možnosti mohou
využít také děti a mládež z Ukrajiny. Jim patří i čtvrteční sportovní
kroužek, připravovaný ve spolupráci se studenty TUL.
Připravujeme rovněž akce pro
nejmladší, a tak se už můžete těšit na květnovou tradiční Velkou
a malou ťapku v pohádkovém lese.
Pro návštěvníky budou připraveny
dvě trasy. Na jednu se mohou vydat

Krátkézprávy
Dětský koutek u zoo
v novém

rodiče i s kočárky, druhá je určena
pro rodiče s dětmi, které už ji ujdou
samy. Na stanovištích se potkají
s čerty, vodníky, princeznami a dal-

Školy se chystají na zápis stovek dětí z Ukrajiny

Na zápis hned několika set dětí uprchlých z ukrajinské válečné zóny se chystají liberecké základní školy. Zápis se uskuteční ve čtvrtek 2. června a potrvá několik týdnů.
Ivan Langr, náměstek primátora
pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch

Dětský koutek v Lidových sadech byl v dubnu opět otevřen
veřejnosti. Během zimní uzávěry prošel rekonstrukcí chodníků i ploch pod herními prvky
a v průběhu roku dojde k celkové opravě vodních fontán.
Letošní rok je to již 67. sezona,
kdy Dětský koutek v Lidových
sadech slouží dětem. Od roku
1971 jím projíždí dětský vláček.

šími bytostmi z pohádkové říše. Vše
bude probíhat v krásném prostředí
Jizerských hor v blízkosti Lidových
sadů. V cíli bude na malé turisty

čekat diplom a odměna. Registrace
předem není potřeba.
Zatímco naše nejmenší jejich
velká akce teprve čeká, soutěžní skupina Kristalky z tanečního
kroužku Větroň se jedné své velké
akce nedávno zúčastnila. Vystoupila na Mia Dance festivalu v Brandýse nad Labem a se sestavou
I hope získala krásné 2. místo. Děvčata z oddílu VIVA Liberec se zase
v Kadani zúčastnila kvalifikačního
kola MČR v twirlingu České mažoretkové a twirlingové federace.
Byly to po dlouhé době první závody, ale dívky i přes svou počáteční
nervozitu zabojovaly a přivezly
spoustu medailí – jak za tým, tak
i v individuálních disciplínách. To
florbalisté odehráli už poslední zápasy pro sezonu 2021/2022 v rámci
Florbalové ligy volného času. Elévové v Českém Dubu vybojovali
krásné 3. místo. Závěrečné turnaje
mladších a starších žáků proběhly
v aréně v Liberci. Mladší žáci získali
3. místa a starší žáci 7. místo.

Zápis potrvá delší dobu, protože bude nutné porovnat školáky
nejen do jednotlivých škol, ale také
do konkrétních ročníků. A je velmi
pravděpodobné, že zejména 6., 7.
a 8. třídy by vycházet zdaleka nemusely.
V současné době máme v Liberci
na základních školách 22 adaptačních skupin po 20–25 dětech (více
už nebudeme schopni otevřít), což
předem generuje až 600, ale spíše
více potenciálních nových školáků.
Některé z nich dosud v evidencích
nemáme, jiní dorazí i z blízkého okolí Liberce. Už teď je ale jasné, že školy
budou muset ve třídách nezřídka významně zvýšit počty dětí, nejzazší li-

mit bych ale rád viděl na maximálně
28 žácích. Rozhodně jako zřizovatel
nehodláme využít zákonné pravomoci naplnit třídy až na 34 dětí, protože by to pedagogicky i hygienicky
bylo neúnosné, nemožné.
Lze asi předpokládat, že mezi
ukrajinskými školáky budou i děti
se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní a sociální
hendikepy), které mj. musíme ve
spolupráci se školami a poradenskými zařízeními účinně napojit
na podpůrný personál speciálních
pedagogů a psychologů, asistenty
nevyjímaje. A nedělám si vůbec
iluze, že tyto profese budou v dostatečném množství k dispozici.
I proto se snažíme alespoň primární obecný hendikep uprchlických dětí – tedy jazykovou bariéru – řešit už od března v rámci

adaptačních skupin, v nichž se
budoucí školáci učí nejen češtině,
ale i výchovám a místopisu.
Pokud jde o mateřské školy, zápis pro děti s trvalým pobytem na
území města (před zahájením ruské okupace Ukrajiny) se uskutečnil
10. května, pro děti z válečné zóny
pak bude 9. června. S největší pravděpodobností ale budeme schopni v MŠ nabídnout místo jen těm
ukrajinským dětem, které věkem
odpovídají poslednímu roku předškolního vzdělávání (tedy prvňáčci
ve školním roce 2023/2024). Předškolní péči o zbylé děti budeme
muset na území města patrně řešit
podnikovými dětskými skupinami. Samo město by rádo vytvořilo
alespoň pár tzv. předškolních klubů v rámci ZŠ, ale vše bude záležet
na prostoru.
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Naivní divadlo hraje také v následující dny:
1. 6.
2. 6.
3. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.

8:30, 10:15
8:30, 10:15
8:30, 10:15
14:30
8:30, 10:30
8:30, 10:00
10:00
21:30
16:30
9:00, 10:30
9:00, 10:30
9:00, 10:30

Pohádka o Liazce
Pohádka o Liazce
Pohádka o Liazce
Boj o oheň
Boj o oheň
Boj o oheň
Lišák Renard
Jukebox
Lišák Renard
Dodo
Dodo
Dodo
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Naivní divadlo Liberec
Moskevská 32/18, 460 31 Liberec 1
Telefon do pokladny: +420 485 253 611

Znojemská beseda
Znojemská beseda
Znojemská beseda
Divadlo Oskara Nedbala Tábor
Divadlo Oskara Nedbala Tábor
Festival Setkání Stretnutie Zlín
zadáno pro školy
Festival Skupova Plzeň
Festival Skupova Plzeň
zadáno pro školy
zadáno pro školy
zadáno pro školy

17. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.

10:30
15:00
17:00
9:00, 10:30
9:00, 10:30
9:00, 10:30

24. 6.

9:00, 10:30

27. 6.
28. 6.
29. 6.

11:00
9:00
17:30

Čarovná rybí kostička
zadáno pro školy
Jak chodil Kuba za Markytou
Azyl 78 Praha
Tři přadleny
Azyl 78 Praha
Čarovná rybí kostička
zadáno pro školy
Čarovná rybí kostička
zadáno pro školy
Babička Červené Karkulky
zadáno pro školy
dnes slaví narozeniny!
Babička Červené Karkulky
zadáno pro školy
dnes slaví narozeniny!
Lišák Renard
Studio Ypsilon Praha
Čarovná rybí kostička
zadáno pro školy
Jukebox
REGIONY – Mezinárodní divadelní
festival Hradec Králové
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PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ – host [ Jiří Kalhoun ] RD/6
Pohádka v podání Divadla Krapet Praha. Začátek v 15 h.

16. po

17. út

KRÁL LEAR [ W. Shakespeare ]
Slavná tragédie o bláznovství a zmoudření pošetilého krále.

21. so

LEGENDA Z MLŽNÝCH HOR

KVĚTEN

15. ne

K2/12

[ Kučera, Janků, Chválová ] JP/4

Činohra, opera a balet ve světě ryzí divadelní fantazie. 1. PREMIÉRA

21. so

S LÁSKOU MARY – host

[ Paul Elliott ]

Hořká komedie o tom, že životu se má jít naproti. V podání
Divadla Bolka Polívky.

22. ne

LEGENDA Z MLŽNÝCH HOR

[ Kučera, Janků, Chválová ] JP2/3

Činohra, opera a balet ve světě ryzí divadelní fantazie. 2. PREMIÉRA

24. út

LEGENDA Z MLŽNÝCH HOR

[ Kučera, Janků, Chválová ] OB1/5
Pro abo: náhradní představení za titul Jolanta, změna hracího dne.

25. st

OTELLO [ Giuseppe Verdi ]
K2/13
Pro abo: náhradní představení za titul Jolanta, změna hracího dne.

26. čt

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

27. pá

BLBEC K VEČEŘI [ Francis Veber ]

29. ne

ZÁVĚREČNÝ TANEČNÍ VEČER ZUŠ LIBEREC
Začátek od 15 a od 17 h.

31. út

SYMFONICKÝ KONCERT

ON/6 + SK/4

[ L. Weiner, C. M. von Weber, F. Mendelssohn Bartholdy, Z. Kodály ]
Serenada f moll, Koncert pro klarinet a orchestr č. 1 f moll, Sen noci
svatojánské, Tance z Galanty. PREMIÉRA. Změna hracího dne pro abo.

Šaldovo divadlo
MAUGLÍ

[ A. Březina, M. Mikanová, R. Kipling ]
Náhradní představení ze dne 13. 3. 2022.

2. čt

JAKOBÍN [ Antonín Dvořák

]
Česká operní klasika stále žije! Pro abo: změna hracího dne.

3. pá

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU

[ K. Ludwig, A. Christie ]
Slavná detektivka A. Christie ve zcela novém divadelním zpracování.

5. ne

RUSALKA [ Antonín Dvořák ]
Iluze, barvy, světla a stíny... Jak dopadne ten, kdo se vzepřel zákonům
světa? DERNIÉRA.

9. čt

ČERVEN

1. st

8. st

MAUGLÍ [ A. Březina, M. Mikanová, R. Kipling ]
Pro abo: přesunuto z 18. 6.

K2/14

K3/14

OTELLO [ Giuseppe Verdi ]
K6/O/6
Verdiho mistrovské dílo o tragické lásce, žárlivosti a intrikách. Pro
abo: změna hracího dne.

10. pá

HRA, KTERÁ SE ZVRTLA [ Lewis, Sayer, Shields ]
Originální komedie, která nenechá vaši bránici odpočinout.
Pro abo: náhr. předst. za titul Semafor, změna hracího dne.

K2/15

11. so

SEDMERO KRKAVCŮ

[ R. Ševčík, J. Matásek ]
Taneční psychologické drama na motivy pohádky B. Němcové
a bratří Grimmů. Pro abo: změna hracího dne.

OB1/6

LEGENDA Z MLŽNÝCH HOR [ Kučera, Janků, Chválová ]

K3/15

12. ne

HEREC A REŽISÉR Divadelní workshop pro veřejnost
(ve zkušebně činohry). Začátek v 16 h.
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

Představení Baletní školy při DFXŠ – MALEX. Začátek v 17 h.

22. ne

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

Představení Baletní školy při DFXŠ – MALEX. Začátek v 15 h.

25. st

ALOIS NEBEL [ J. Rudiš, Jaromír 99, A. Skala ]
Sudety v mlze. Divadelní podoba známého komiksového románu.

26. čt

PANÍ Z MOŘE [ Henrik Ibsen ]
Mistrovsky spletené drama o lásce a svobodě. DERNIÉRA.

30. po

SYLVA [ Karolina Světlá ]
Romantický příběh ze srdce a hlubin ještědských srázů.
Změna hracího dne pro abo.

31. út

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

OB2/6

Svěží francouzská komedie plná nečekaných zvratů.

ČERVEN KVĚTEN

Šaldovo divadlo

20. pá
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K3/13

2. čt

ATOMOVÁ KOČIČKA [ Tomáš Dianiška ]
Bláznivá sci-ﬁ komedie z harcovských kolejí. DERNIÉRA.

4. so

ALOIS NEBEL [ J. Rudiš, J. 99, A. Skala ]
Sudety v mlze. Divadelní podoba známého komiksového románu.

5. ne

SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ [ J. Havelka ]
Poctivá současná komedie o vašich nejsměšnějších
sousedech.

6. po

PŘEKROČ SVŮJ PRÁH Divadelní workshop pro veřejnost
(ve zkušebně činohry). Začátek v 16 h.

6. po

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

10. pá

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

11. so

BLANCHE A MARIE [ Per Olov Enquist ]
Magické drama o hledání pravé podstaty přátelství
a lásky. DERNIÉRA.

12. ne

VRAŽDA NA POSLEDNÍ STRANĚ

K6/ČB/10

Napínavá detektivka v podání Hereckého studia DFXŠ.
Začátek v 17 h.

13. po

SKLENIČKA PRO LÁĎU

Vzpomínka na skvělého člověka a úžasného kolegu,
herce DFXŠ Ladislava Duška.

14. út

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

Č2/8

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

15. st

STRIP POKER [ Jean-Pierre Martinez ]
Černá komediální jednohubka (ve zkušebně činohry).

Pro abo: náhr. předst. za titul Jolanta, změna hracího dne.

13. po

Začátky představení, není-li uvedeno jinak, jsou v 19 h. Změna programu vyhrazena.

HUDBA Z FOYER

POKLADNA DIVADLA: tel.: 485 101 523, 487 377 351, e-mail: pokladna@saldovo-divadlo.cz

Další z řady komorních koncertů. Začátek v 17 h.P

14. út

LOVCI PEREL

[ Georges Bizet ]

Romantická opera s nádechem exotiky! DERNIÉRA.

O/6

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 finanční podpory Statutárního města Liberec, Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.
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Křížovka o knihu
Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás další křížovku o zajímavou knihu. Obdrží ji jeden z úspěšných luštitelů. Správnou tajenku zašlete do 14 dnů 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 Markéta Húsková.
Příběh ze života. „Vnučka Natálka už bude umět brzo plavat,“ chlubí se před sousedkou babička. „Mám z ní docela radost...“ (Dokončení v tajence křížovky.)
Křížovka: Příběh ze života. „Vnučka Natálka už bude umět brzo plavat," chlubí se před sousedkou babička. „Mám z ní docela radost. (Pokračování v tajence křížovky.)"
Pomůcka:
aat, Adod,
AUD, rhét

Hrubá
vlněná látka

Název
oděvních
podniků

Náhorní
planina

Cirkusová
pobídka ke
skoku

Výrobce
léčiv
(OpavaKomárov)

Kovový
barometr

Ruční
nářadí

Kozlík
lékařský

^L

.Letovisko.
u Máchova
jezera

Geologic.
vrstva
druhohor

Plachta
zadního
stěhu

Z toho
důvodu

^L

Písková
barva

Rodová
značka
(zastar.)

Oharek
(zastar.)

Jméno psa

Nástraha

Krajový
oděv

Dalmatská
višeň

Starořecký
bajkář

Rokokový
dekorační
motiv

Hlodavec

Náruživý
hráč
počítačových her

Písemné
osvědčení

1.DÍL
TAJENKY
Vězení
(zastar.)

Adamova
družka

Značka
kilocyklu

Dohromady

Přístroje

Darebák
Stékat po
kapkách

Německý
souhlas

Přírodní
rezervace u
Chebu

Symetrály

Zolův
román

^L

Nepříjemná událost

Jemnozrnná žula

Inic.fotbal.
Pospěcha

Zástěna

Nesnáze

Jestli

Tylovy
iniciály
Husitský
vojevůdce

Jaká
Kdo (zast.)

Kód
australského dolaru

Řeka
protékající
Mnichovem

Útok

Japonský
drahokam

Nobileho
vzducholoď

Poplach

Európani

Odb.techn.
vzdělání

3.DÍL
TAJENKY

2.DÍL
TAJENKY

Slovensky
„když"

Baalova
družka

Latinsky
„vzácná"

Město na
soutoku
S.Dviny a
Vyčegdy

Rovněž

Asijský stát

Předvánoční doba

1

Informování veřejnosti o záměrech
na území města Liberce o posuzování
vlivů na životní prostředí
V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č.73/2022 ze dne 24. 2. 2022, opatřením č. 2
o zlepšení informovanosti veřejnosti o záměrech
oznamovaných dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, jejichž předmětem
jsou záměry na území města Liberce, statutární město Liberec informuje občany Liberce o zahájení zjišťovacího řízení, které dne 22. 3. 2022 oznámil Krajský
úřad Libereckého ke koncepci: Integrovaná strategie
ITI (integrované územní investice) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021+ 2027.
Tato koncepce je podrobena zjišťovacímu řízení
pro posouzení možnosti vlivu koncepce na ŽP.
Přesněji je záměr popsán a dokumentován v databázi SEA na webu Ministerstva životního prostředí: portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK012K.

Harfa
Babylon.
bůh bouře a
dešťů

Věra Čáslavská
Výstava k nedožitým 80. narozeninám
naší nejúspěšnější olympioničky

3/5—26/6/2022
Malá výstavní síň^Liberec
Otevírací doba:
pondělí zavřeno, úterý–neděle 10 –17 hodin,
každý čtvrtek 10 –18 hodin (vstup zdarma),
polední přestávka 12 –13 hodin
nám. Dr. E. Beneše 2, Liberec
www.mvs-liberec.cz
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Názoryzastupitelů
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.

Parkování na sídlištích lze řešit rychle a levně

Nedostatek parkovacích míst na sídlištích je letitý problém. Automobilů mají dnes lidé hodně, v době projektování sídlišť se
s takovým počtem zkrátka nepočítalo.
Jindřich Felcman,
Změna pro Liberec
V
programovém
prohlášení současné
vládnoucí koalice v Liberci, Starostů, ANO a ODS se řešení tohoto
problému slibovalo, cit.: „Budeme
zvyšovat počet parkovacích míst
na sídlištích.“ Jak se plnění tohoto
slibu ale skutečně daří?
SLOVA, OBRÁZKY,
NULOVÉ VÝSLEDKY
Bohužel počínání města nelze
označit jinak než jako fiasko. V roce
2019 vyhlásil náměstek Jiří Šolc
parkovací revoluci – zavedení rezidenčních zón. Nedokázal ale tento
plán lidem vysvětlit, po první vlně
kritiky tak od něj ustoupil. Následně se tedy vedení města uchýlilo ke
slibům a obrázkům. Do své dlou-

hodobé strategie rozvoje dopravy
si nadiktovalo plán na budování
parkovacích domů na sídlištích
s náklady odhadnutými na 2,9 mld.
Kč. Tedy něco zcela mimo finanční
možnosti města, co se nikdy nestane. Na zatím jediném sídlišti,
ruprechtickém, se dokončila monstrózní studie revitalizace sídliště.
Ta řeší všechno možné, celkové náklady by byly v desítkách milionů.
Avšak ani první etapu za 12 mil. Kč
město nezvládlo, v listopadu 2021
zakázku zrušilo.
Trapným vyvrcholením snahy
města s parkováním na sídlištích
něco udělat se tak stala stavba nového parkoviště u Hokejky. S blížícími se volbami bylo zjevně potřeba ukázat Liberečanům něco
reálného a nastala časová tíseň.
Dosavadní nemohoucnost tak
radní vyřešili po svém – parkoviště

staví načerno, bez potřebného povolení. Stavební úřad už tuto záležitost řeší, vyzval k zastavení prací.
To ovšem město ignoruje a velmi
pravděpodobně za toto počínání
schytá pokutu. Budeme ji platit my
všichni, z našich daní.
PŘITOM STAČÍ PŘEMÝŠLET.
A SKUTEČNĚ PRACOVAT.
Řešení přitom není složité a samotná urbanistická struktura sídlišť jej nabízí. Mezi jednotlivými
domy jsou velké rozestupy, v nich
se nachází často celkem široké
komunikace. Tyto komunikace lze
v mnoha úsecích zjednosměrnit,
v případě potřeby i mírně rozšířit.
Namísto podélného parkování tak
bude možné na nich zřídit parkování šikmé, mnohdy na obou
stranách komunikace. Oproti parkování podélnému se dosáhne při

šikmém parkování dvojnásobku
parkovacích míst. Taková parkovací místa jsou navíc na sídlišti
rovnoměrně rozmístěna – to je
zásadní výhoda proti parkovacím
domům.
Postupně mapujeme situaci na
jednotlivých sídlištích. Např. na
sídlišti Broumovská je možné zjednosměrněním a dílčím rozšířením
vhodných úseků ulic Sametová
a Vlnařská dosáhnout přes 150 nových parkovacích míst. U sídliště
Gagarinova by se zjednosměrněním
dosáhlo snadno 200 nových parkovacích míst. Jednosměrný provoz by
byl navíc mnohem bezpečnější.
Tyto návrhy budeme v příštích
týdnech upřesňovat a veřejnosti je
představíme. Chceme Liberečanům
ukázat, že město lze řídit úsporně,
a přitom účinně. Obrázků a prázdných slov už mají všichni dost.

Jaro v Liberci

Tak, a máme tady jaro volebního roku. Každým dnem se teď začnou, stejně jako květy na stromech, objevovat oslavné články
o tom, co se povedlo, a opozice spustí svůj povinný hnojomet.
Petra Břeňová, ODS
Já jsem se rozhodla trochu se ohlédnout a zamyslet se
nad tím, co se poslední roky opravdu nedaří. K tomu
jaru se to tak nějak hodí. Konkrétně
mi jde o pořádek ve městě.
Mrzí mě to, trápí mě to a mám
pocit, že vlastně mnoho mých kolegů si ani nevšímá toho, jak je to
naše město zpustlé. Ráno, i kolem
naší krásné radnice, často zakopáváme o odpadky. Dlažba je jeden
velký popelník a občas je problém
nešlápnout do psích exkrementů.
V poslední době není výjimkou

ani to, že na schodech do radnice
zakopnete o jednoho z těch mnohých, kteří se rozhodli, že svůj život
utopí v levném víně ze sámošky.
Moc nevoní a spinkají si tam poblinkaní, počůraní a někteří návštěvníci radnice jen znechuceně
přemýšlí, zda je obejít nebo překročit.
Tohle se fakt nedaří. Proč nefunguje základní úklid ve městě? Proč
jsou v centru města vypadané kostky v dlažbě? Proč jsou námi umístěná umělecká díla, včetně dalšího
mobiliáře, ve městě zanedbaná
poničená a neudržovaná? Proč,
když už se něco uklidí nebo opraví, tak to z druhé strany někdo zase

zaneřádí nebo zničí? Proč nejsme
schopni se vypořádat s těmi, kteří ten nepořádek ve městě dělají?
Proč se někteří zabývají designem
a architekturou, která je jen na oko,
ale postrádá obyčejnou praktičnost? Proč máme v centru sice nové
krásné koše, ale za chvíli se do nich
nic nevejde, ucpávají se a hlavně je
jich čím dál míň? Přiznávám, že se
mi nedaří na to zodpovědné kolegy
důrazněji upozorňovat.
Teď se to trochu ztrácí v květech
rozkvetlých sakur a narcisů a dlouhodobou šeď překrývá krásné liberecké jaro. Ale všichni bychom se
teď měli možná o to více přestat
zabývat velkými vzletnými projek-

ty a rádoby zásadními starostmi
a půtkami a tak trochu se podívat
do podhradí a zamést si před vlastním prahem. Možná se to z toho
centra přenese i do dalších částí
našeho krásného, ale trochu zanedbaného města. Já na to budu více
upozorňovat a nadále se snažit
v tomto ohledu něco změnit a vy
mi prosím pojďte pomoci.
Ukliďte si po svém psovi, projděte se se žvýkačkou ke koši, který
třeba nějaký přibude, a zvedněte
třeba telefon a brnkněte na městskou policii, až zase uvidíte někoho
zvracet na Neptunovu kašnu. Třeba ten jarní Liberec bude o něco
hezčí…

Květen 2022
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Obrázková koalice ukázala, že investovat musíme jinak

Za současným vedením města zůstanou jen obrázky a nepoužitelné předražené projekty. Pro zlepšování života v Liberci je
potřeba uvažovat prakticky a cílevědomě.
Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec
Čtyřleté
období
vlády Starostů, ODS
a ANO se pomalu chýlí ke konci.
Velké projekty, které tato koalice
slibovala, zůstaly na papíře. Nová
Pastýřská, tramvajová trať do Rochlice, rekonstrukce bazénu, parkovací dům u nádraží, revitalizace
okolí přehrady, náplavka kolem
Nisy v dolním centru, městská
kompostárna, parkovací místa na
sídlištích – to jsou hlavní body koaličního programu, ze kterých se
nestalo nic. Tedy když nepočítáme
načerno stavěné parkoviště pro 53
aut na sídlišti u Hokejky.
Běží některé projekty, které připravilo bývalé vedení města a zajistilo na ně dotační prostředky.
Konkrétně jde o Liebiegův zámeček, opravy a rekonstrukce několika škol a školek a menších bytových domů pro sociální bydlení.
Jiné dotační projekty, jako třeba
autobusové nádraží s parkovacím

Jaroslav Šrajer,
(ANO 2011)
V letošním zimním
období
se
velmi
negativně
projevila částečná závislost na
dodávkách topných médií z Ruska. Česká republika má omezené
zdroje topných médií kromě hnědého a černého uhlí, které ovšem
zatěžují životní prostředí. Toto je
potřeba zvážit a chovat se tak, aby
životní prostředí bylo zatěžováno
co nejméně, ale zároveň výrazně
nezdražit cenu za teplo a teplou
vodu pro obyvatele využívající
služeb Teplárny Liberec.
Kapacita výroby tepla jednotlivých podniků koncem 20. století
přestala dostačovat. Situace se
zlepšila po rozhodnutí o vybu-

domem, bohužel spadly pod stůl.
Současná koalice přitom měla
dobré podmínky. Dostala do vínku
nejen připravené projekty a stovky milionů zajištěných dotací, ale
také kolem 250 milionů naspořených na účtech města k vlastnímu
použití. Daňové příjmy za dobu
její vlády narostly o více než 200
milionů. Stavební činnost nijak zásadně nebrzdil ani covid. Problém
rostoucích cen materiálu se týká až
posledního roku. Tak kde se stala
chyba?
Hlavní problém je těžkopádné
uvažování, které nebere v úvahu finanční realitu a různorodé potřeby
města. Nedává přece žádný smysl
čtyři roky projektovat opravu bazénu za miliardu, protože ty peníze
bychom si museli půjčit a v podstatě zastavit jiné investice ve městě.
Totéž platí pro projekt tramvajové
trati s tunely a rozsáhlými demolicemi za téměř dvě miliardy, i když
tady by bylo možné zaplatit aspoň
část z dotací. A podobně bychom
mohli pokračovat.

SKUTEČNÁ ŘEŠENÍ
Opravit bazén potřebujeme
a tramvaj do Rochlice také dává
dlouhodobě smysl. Pokud se k nim
chceme skutečně dopracovat, musíme připravovat projekty tak, aby
řešily funkčnost a v ostatním se
držely při zemi. Protože město má
i další zanedbávané priority, jako je
kvalitní veřejná zeleň, školy a školky, hospodaření s vodou na celém
území města, parkování na sídlištích nebo úpravy klíčových komunikací tak, aby bylo možné zklidnění centra od aut. Na to se chceme
ve vedení města zaměřit, pokud na
podzim dostaneme od voličů v Liberci potřebnou sílu.
Malým příkladem může být
oprava Lesního koupaliště. S odstupem si už můžeme odmyslet
politický povyk všech, co si tehdy
potřebovali kopnout do Jana Korytáře. Zůstal opravený areál, který
od té doby s minimálními náklady
dobře posloužil tisícovkám Liberečanů. To vše za desetinu ceny
projektu, který v minulosti na re-

Plyn, mazut či LTO
dování centrálního teplárenského zdroje, v případě Liberce šlo
o teplárnu na mazut (těžký topný
olej TTO). Teplárna byla stavěna
mezi lety 1972 až 1977. Postupně došlo k napojení všech sídlišť,
většiny škol i řady průmyslových
podniků. Tím se výrazně zlepšilo
ovzduší, protože byla odstraněna
řada kotelen ve velkých podnicích.
Mazut byl dovážen do teplárny po železnici přes nádraží ÚTD
a po spojovací koleji na tzv. dolní
nádraží, kde je napojena vlečka
teplárny. V pozdější době došlo
k přestavbě hořáků na dvoupalivové (mazut a zemní plyn), čímž
došlo ke snížení emisí oxidu siřičitého.
Dnes teplárna zásobuje cca 13
tisíc domácností a více než 120

odběratelů z terciální sféry a cca
desítku průmyslových podniků.
V roce 1999 došlo k technologickému propojení s firmou Termizo, která využívá technologii
zařízení pro energetické využití
odpadů ZEVO. V dnešní době je
především využíváno teplo vznikající energetickým využíváním
odpadů. V chladnějším období je
využíván zemní plyn.
A právě násobně zvýšené náklady na otop plynem po 1. lednu 2022 donutily Teplárnu Liberec obnovit spalování mazutu
tak, aby to odběratelé Teplárny
Liberec, tedy firmy, ale především obyvatelé Liberce pocítili
co nejméně. Několikanásobně
vyšší cena plynu přispěla ke zprovoznění kotle na mazut a spálení zásoby, která byla v nádrži,

konstrukci Lesního koupaliště připravili zčásti ti samí lidé, co dnes
sedí na radnici. Projektu, který by
se kvůli nákladům nikdy neuskutečnil.
Město potřebuje také velké investice. Takové investice, které
s využitím městského majetku přinesou kvalitnější a levnější služby
co největšímu množství obyvatel
a zároveň mají finanční návratnost. Jednou z nich je městská
elektrárna na obnovitelné zdroje
se zapojením městských i soukromých objektů. Druhou velkou
a produktivní investicí je výstavba
městských nájemních bytů na pozemcích města. Zkušenosti z měst,
kde má taková městská výstavba
tradici, ukazují, že když do městských nájmů není nutné zahrnovat
přemrštěné ceny pozemků, projeví
se to v cenách bytů a nájmů obecně. To nejdůležitější, co může příští
vedení města udělat pro lidi v Liberci, je pomoci jim udržet na uzdě
ceny energií a bydlení. Rozhodně
už nepotřebujeme víc obrázků.

a následnému dovozu 4 000 tun
mazutu železničními vagony ze
Slovnaftu Bratislava. Pro toto rozhodnutí bylo důležité, že existuje
funkční kolej na dolní nádraží
a zároveň je funkční vlečka přímo do teplárny, kde lze najednou
stáčet šest železničních cisteren.
O zajištění kompletní přepravy ze
Slovnaftu Bratislava až na vlečku
Teplárny Liberec se postarala firma ČD Cargo, a.s.
Teplárna Liberec by nyní měla
rozhodnout o změně náhradního topného media z TTO na LTO,
upravit systém spalování jednotlivých topných médií, aby se dalo
optimálně využívat jednotlivých
medií a tím ovlivnit cenu tepla
pro koncové zákazníky, protože
cena plynu se již nevrátí na hodnoty z loňského roku.
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Půlrok přemalovávání
reality na růžovo

A je to tu zase. Čeká nás půlrok slibů, snahy dohnat vše, co
se za 3,5 roku nepovedlo, zintenzivnění aktivity na sociálních
sítích, opětovně nastartovaný skútr primátora, samozřejmě
taky zvěčněný na sociálních sítích, aby bylo vidět, jak se stará.
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený
lidem
Ano, za půl roku
budou opět komunální volby. Půlrok, kdy vám nikdo
za celý život nedal tolik, kolik vám
strany slíbí. Půlrok, kdy bychom měli
na maximální možnou míru nastartovat vlastní kritické myšlení a začít
porovnávat realitu se sliby.
Starostové se po vzoru hejtmana
Půty poučili a neponechávají nic náhodě. Z peněz daňových poplatníků
si o miliony navýšili prostředky na
propagaci, aby se nedostatek zrealizovaných slibů nahradil přemírou mediální samochvály. A tak má radnice
navíc dalšího člověka, který se stará
o dobrý obraz vedoucí koalice, drahé
vybavení, placené vysílání v televizi…
A stejní lidé, kteří odsuzují fotky Aleny
Schillerové za 70 tis. měsíčně, budou
toto soukromé využití veřejných peněz hájit.
Jak by bylo krásné, kdyby za vedení radnice ve složení Starostové, ANO
a ODS mluvila realita! Konec konců,
naděje byly veliké. A upřímně musím
uznat, že i naše. Sice jako opozice,
ale velmi jsme městu přáli, aby po letech hádek přišlo období klidu, kdy
se bude pracovat pro lidi. Ano, možná, navenek je v koalici větší klid, ale
to je tak všechno. Místo aby se aspoň
dotáhly projekty z minulého období
za vlády Změny a exANO, tak se ostentativně zrušily… a bohužel neby-

ly nahrazeny ničím jiným.
Co pohřbila vláda Starostů, ANO a ODS? Je toho hodně. A bohužel to byly projekty
potřebné – a dokonce i se zajištěným
financováním. Nebude parkovací
dům a nové autobusové nádraží, zůstanou jen ostudné buňky. Nebude
kompostárna a sběrný dvůr, celé to
pohřbili na tom, že nebyla architektonická soutěž (?!!!). Nebude projekt obnovy lesů na Ještědském hřebenu…
A tak bychom mohli pokračovat.
Bohužel se ani nezačaly připravovat další velké projekty, takže třeba
padá pod stůl využití jedné miliardy
na prodloužení tramvaje do Rochlice. V nedohlednu je rekonstrukce
bazénu.
Naštěstí, a nutno říct, že s velkým
přispěním ODS a některých členů
ANO, se podařilo alespoň dotáhnout, i přes velmi dlouho trvající odpor Starostů, převody družstevních
bytů.
A opozice bude kritizována, že
kontroluje plnění předvolebních slibů. Což je ale jedna z hlavních funkcí
funkční opozice – být hlídačem mocných, kterým tak ráda moc stoupá
do hlavy. A my jsme se vždy snažili,
aby to bylo formou věcnou, slušnou
a konstruktivní.
Bohužel, i po 3,5 letech vedení
města v čele s SLK, Liberec má stále
zásadní starosti, i když, nebo i proto,
že má v čele Starosty.
Pozn.: Text je v původní podobě bez úprav.
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Starostové se o bytových
domech chtějí dohodnout

V poslední době jsou Starostové pro Liberecký kraj kritizováni
za to, že nemají zájem se dohodnout se společností Interma
Byty, a.s., jak se podělit o šest bytových domů v Zeleném
údolí s 254 byty a 38 garážemi. Není to pravda.
Michal Hron, SLK
Dohodnout
se
chceme. Vycházíme
z toho, že Okresní
soud v Liberci zamítl požadavek Interma Byty převést
zdarma na tuto společnost majetek
města v hodnotě cca 175 mil. Kč.
Protože Interma Byty má o tento
majetek města zájem, podala proti
rozhodnutí soudu odvolání a současně nabídla městu Liberec, že
jeho majetek odkoupí.
Klub Starostů ale nesouhlasí
s tím, že by Liberec místo peněz, tj.
místo cca 220 mil. Kč dostal pouze
možnost po dobu 12 let používat
254 bytů pro účely sociálního bydlení. Jednak by na tom město prodělalo a jednak by po 12 letech městu
nezbylo vůbec nic. Navíc těch 12 let
není jistých a stejně tak není vůbec
jisté, jestli je takový obchod v souladu se zákonem. Společnost by také
mohla přijít do konkurzu a město
by zase splakalo nad výdělkem.
Představa Starostů je, aby město
majetek neztrácelo, a naopak jej
zhodnocovalo. Zejména když se
jedná o byty, které město potřebuje. Starostové se proto dohodnout
chtějí a mají připravený vlastní
a pro obě strany spravedlivý a výhodný návrh. Ten spočívá v rozdělení šesti domů mezi město a společnost v poměru 40 : 60. Město by
se tak stalo jediným vlastníkem
dvou domů s 98 byty a společnost

vlastníkem čtyř domů se 156 byty;
případný rozdíl by si město a společnost vyrovnaly v penězích.
Město by tak získalo jistotu, že
bude moci natrvalo používat 98
bytů k sociálnímu bydlení, a společnost by mohla své domy užívat
bez jakéhokoliv omezení.
Zastupitelé ODS, Změny, LOL
a ANO dosud prosazovali návrh
z dílny Interma Byty. Důvodem
je jejich přesvědčení, že společnost na žádný jiný návrh než ten
její nepřistoupí a že se raději bude
dále soudit. Zájem společnosti na
mimosoudním vyrovnání je pro ni
ale stejně žádoucí jako pro město.
I když totiž bude Interma Byty ve
svém soudním sporu, kterého se
už ani město neúčastní, protože se
vzdalo práva na odvolání, úspěšná, bude muset zaplatit daň z bezúplatného nabytí majetku ve výši
cca 50 mil. Kč a je pravděpodobné,
že tyto peníze společnost nemá.
Ostatně společnost v případě dvou
domů onen spor již vyhrála, a přesto si je do svého vlastnictví dosud
nepřevzala. Důvod je právě nejspíš
daň, která z těchto dvou domů činí
cca 19 mil. Kč.
Starostové mají upřímný zájem najít s Interma Byty, a.s., mimosoudní dohodu, ale dohodu
vyváženou a spravedlivou pro obě
strany. Starostové věří, že společnost dojde k tomu samému a začne
s městem jednat vstřícněji než doposud.

Ad: Půlrok… aneb Nepravdy Z. Kocumové

Redakce a oddělení tiskové
a vnějších vztahů

text zastupitele odmítnout…

Uveďme proto některá její tvrzení
na pravou míru.

cca v roce 2014. Pouze jeden pracovník

vyhovující). Dále fotoaparát, kterým byl

před dvěma lety přišel za jiného, který

nahrazen téměř 8 let starý. Ani jeden

odešel. (Pasáž týkající se pracovníka

z těchto přístrojů nepatří do kategorie

navíc Z. Kocumová těsně před vydáním

„(zbytečně) drahé“ vybavení.

Zuzana Kocumová byla upozor-

1. Není pravda, že by si jakákoliv

něna, že její text obsahuje zjevné ne-

politická strana, sdružení nebo jejich

pravdy a smyšlenky. Trvala na plném

zástupce platili svou propagaci z pe-

3. Za uplynulých 12 let se pro

vá peníze města pro soukromé úče-

změní, přestože tím vydavatele, tj. sta-

něz města. Ani to není reálně možné.

oddělení tiskové a vnějších vztahů

ly, je přes čáru. A to už by zasloužilo

tutární město Liberec, vystavuje v kraj-

2. Není pravda, že tiskové oddě-

realizovaly pouze dva větší nákupy,

nějaký ten důkaz. Že není? Samozřej-

ním případě potencionální žalobě. Po-

lení přijalo navíc pracovníka proti

v roce 2020 – 1x počítač (ten původní

mě že nic takového neexistuje, to se

dle tiskového zákona nemůže redakce

dlouhodobému stavu nastavenému

byl starý 10 let a jeho výkon byl již ne-

jen blíží volby…

škrtla; uvedena je původní verze.)

Ovšem tvrzení, že si někdo využí-
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Rozhodují
činy.
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Tábory a poznávací cesty

Cestování a další akce pro děti chystá na léto Česko-německé centrum.

Festival
dětského
čtenářství
1. ― 3. 6. 2022
První červnové dny se v Liberci bude konat 19. ročník
Festivalu dětského čtenářství,
který pořádá Sdružení pro veletrhy dětské knihy.
V Krajské vědecké knihovně, která bude centrem celého festivalu,
se uskuteční besedy a workshopy s předními českými tvůrci
dětských knih například s I. Březinovou, M. Vopěnkou a mnoha
dalšími.
V odpoledních hodinách jsou pro návštěvníky připravena
divadelní představení - Ronja, dcera loupežníka či Kouzelník
Eňo Ňuňo či literární pětiboj, který účastníky provede po
festivalových místech. Po celou dobu konání festivalu budou mít
návštěvníci knihovny možnost prohlédnout si a případně
i zakoupit knihy z produkce menších nakladatelů, kteří se
věnují dětské literatuře.
V Oblastní galerii se uskuteční výtvarné workshopy,
v Kině Varšava pak děti shlédnou divadelní představení divadla
Kejklíř a scénické čtení Listování. Na náměstí Dr. E. Beneše
bude probíhat festival deskových her GRYF a výtvarný happening
pro všechny, kteří budou mít chuť tvořit a hrát si.
Více na

www.veletrhdetskeknihy.cz

10 let

Waldorfu v Liberci

“V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit.”

Zveme Vás

4. června 2022
10:00 - 18:00
v Lidových sadech

www.lesmir.cz

Květen 2022

www.lewandulka.cz

www.waldorfliberec.cz

Do Florencie nebo k šikmé věži v Pise
se podívají účastníci poznávací cesty
do Toskánska, kterou chystá na konec
července liberecké Česko-německé setkávací centrum spolu s partnerským
městem Žitava. „Cesta plánovaná od
20. do 28. července je určená pro obyvatele obou měst. Přejeme si, aby se
mohli lépe poznat. Navštívíme také
Pistoiu, nejstarší partnerské město Žitavy,“ prozrazuje členka rady Spolku
Němců v severních Čechách Michaela
Janyška. Lázeňské město Bad Kissingen bude zase hostit od 23. července
do 7. srpna česko-německý tábor. Liberecké děti tam jezdí pravidelně už
zhruba 30 let.
Zdokonalit se v němčině se však
děti mohou během prázdnin i v Liberci. Rozlehlá zahrada centra
v Ruprechticích, tzv. RuprPark, bude
po celé léto patřit příměstským tá-

borům. Ty s němčinou povede rodilý
mluvčí a uskuteční se v týdnech od 15.
a 22. srpna. Ostatní termíny, na jejichž
zajištění se podílí městská společnost
Elset, se zaměří na sport a parkour. Novinkou je army týden s vojáky a tábor
pro malé detektivy.
Zájemci o činnost spolku se mohou
přihlásit na e-mail reichenberg.bgz@
gmail.com, případně Česko-německé
centrum na adrese Ruprechtická 254
v Liberci osobně navštívit každou středu od 13.00 do 17.00 hodin.

Severáček skvěle reprezentoval
v belgickém Neerpeltu

Ivan Langr, náměstek
primátora pro kulturu,
školství, sociální věci
a cestovní ruch

Vynikajícím způsobem reprezentoval
na počátku května
liberecký dětský sbor
ZUŠ Severáček statutární město Liberec
v belgickém Neerpeltu. Z Evropského
hudebního festivalu
mládeže se 70letou
tradicí přivezl v kategorii výběrových mládežnických sborů do 28 let
i výběrových dětských sborů 1. cenu
s hodnocením cum laude (= s pochvalou).
Liberecký sbor, jímž za 64 let existence prošly už tisícovky malých
zpěváčků, tak jenom zopakoval mimořádné úspěchy, které v Neerpeltu
už pod vedením manželů Uherkových, resp. Milana Uherka dosáhl
v letech 1966, 1968, 1970, 1980, 1992
a 1994 – pokaždé získal 1. cenu,
při dvou posledních účastech pak
s hodnocením cum laude, resp. su-

mma cum laude. Severáček byl letos
po soutěžním vystoupení v obou případech porotou přizván k účasti i na
závěrečných výběrových laureátských koncertech, aby mj. znovu
předvedl skvěle odzpívané tzv. povinné skladby.
Za svůj úspěch dostaly děti Severáčku po příjezdu do Liberce dort
a také gratulaci ve verších. Za vynikající reprezentaci našeho města
patří nejen všem dětem, ale i sbormistryním Silvii Langrové a Radce
Fryčové a také klavíristce Evě Dvořákové velké poděkování.
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Kultura, společnost
Šéfka opery povede Divadlo F. X. Šaldy
Novou ředitelkou Divadla F. X. Šaldy bude Linda Hejlová Keprtová, dosavadní šéfka souboru
opery a režisérka.
Ivan Langr, náměstek primátora pro
kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch

Linda Hejlová Keprtová vyhrála
v konkurzu mezi osmi kandidáty,
konkurzní komise se na jejím vítězství shodla jednomyslně konsenzem bez nutnosti hlasování
a rada města doporučení komise
potvrdila. Nová ředitelka vystřídá tu
současnou, Jarmilu Levko, od 1. července 2022.
Linda Hejlová Keprtová představila komisi nejen svou vizi dalšího rozvoje divadla, ale souběžně
i detailní marketingovou koncepci a zcela otevřeně také konkrétní
tým lidí, s nimiž při řízení divadla
počítá jako se svými spolupracovníky. Jejím cílem je nejen zachovat
úspěšné umělecké směřování všech
tří souborů v posledních letech, ale
především zapracovat na slabších
stránkách divadla – návštěvnické

krizi v postcovidové době i marketingu a obchodní politice (rozuměj
abonmá a flexibilita vstupného).
V neposlední řadě chce k divadlu
přivést více mladých diváků, a to
nejen v úzce pasivní roli konzumentů představení.
V DFXŠ pracuje od roku 2016 jako
dramaturgyně a režisérka, později
umělecká šéfka opery. Režijně velmi
úspěšně hostovala i v divadlech „národních“, tedy v Praze, Brně a Ostra-

vě, dále v Košicích či Plzni. Je nepochybně talentovanou a uznávanou
uměleckou tvůrkyní, což potvrzují
četná ocenění za nejlepší režie
a nejlepší operní inscenace, ovšem
je také odhodlanou ženou.
Kromě Lindy Hejlové Keprtové se
do konkurzu na ředitelku/ředitele
DFXŠ přihlásilo ještě sedm dalších
kandidátů, mezi nimi ředitel několika divadel, ředitel dvou symfonických orchestrů, dlouholetý
šéf opery, tři hudebníci a divadelní
teoretička. Výběrová komise ale už
jejich další pořadí nestanovila. V komisi zasedlo celkem devět lidí, pětičlennou většinu měla odborná část,
sestavená ze tří ředitelů divadel,
ředitelky operního festivalu a divadelní teoretičky a kritičky. Zbývající
čtyři místa obsadili zástupci politických stran v zastupitelstvu města,
protože město je také zřizovatelem
a majoritním financiérem Divadla F.
X. Šaldy.

Krátkézprávy
Květnový koncert
v kostele sv. Bonifáce

V kostele sv. Bonifáce v Hanychově se uskuteční v neděli
22. května od 18 hodin koncert
předního českého hobojisty
Jana Adamuse a české harfenistky Zbyňky Šolcové.
Doporučené minimální vstupné je 100 Kč. Vybrané vstupné
bude věnováno na další úpravy kostela sv. Bonifáce.

Naivní divadlo se v létě chystá na cesty

Naivní divadlo Liberec

Naivní divadlo čeká nabitý závěr
neobvyklé sezony (červnový program naleznete uprostřed Zpravodaje). V ní se postupně uvolňovala
protipandemická opatření a diváci
se začali vracet do obou našich divadelních sálů. A to v počtu, který
se na sklonku jara dá srovnávat
s návštěvností před pandemií.
V uplynulé sezoně, která byla
pro Naivní divadlo historicky třiasedmdesátá, jsme nejprve slavnostně uvedli tři inscenace nastudované v době kompletních
divadelních uzavírek. Po trojpremiéře titulů Boj o oheň, Lišák Renard a Jukebox mohli diváci zhlédnout také loutkovou komedii na
motivy klasické pohádky (Babička
Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!). V únoru přibyl na reper-

Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! 

toár snový výlet do říše žab a mloků
podle knihy Josteina Gaardera (Žabí
zámek) a v květnu dostali v NDL
příležitost zástupci nejmladší divadelní generace z řad čerstvých
absolventů DAMU. Ti přichystali
pro děti od 5 let autorskou dobrodružnou inscenaci o fantazijním

Foto J. Ptáček

oživení vyhynulého ptáka Doda
a jeho návratu na ostrov Mauricius.
Mimochodem, na první popremiérovou reprízu Doda se může publikum vypravit v sobotu 4. června dopoledne. Do programové nabídky
přibyly s velkým ohlasem také dvě
atraktivní novinky – sobotní loutko-

vé workshopy pod vedením špičkového scénografa a hraní pro veřejnost i ve všední dny v podvečer.
Naivní divadlo po Novém roce
rovněž navázalo na covidem přerušené přípravy velkého počtu zahraničních zájezdů s veleúspěšnou
inscenací Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! Již
v únoru jsme se s „pejsky a vláčky“
vypravili do francouzské Remeše.
Na konci května čeká tuto nonverbální inscenaci pro nejmenší, která
před pár dny vyhrála hlavní diváckou cenu na přehlídce Dítě v Dlouhé, víkendová cesta na mezinárodní festival do polské Wrocłavi.
Během divadelních prázdnin se na
Naivní divadlo mohou těšit také na
mezinárodních festivalech ve Slovinsku, Izraeli a ve Finsku, na podzim je pak Naivní divadlo pozváno
na přehlídky do Německa, Dánska,
Belgie a na Slovensko.
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Za světlem a za svými diváky

V září DFXŠ otevře novou, 139. divadelní sezonu Za světlem, která vám přinese třináct premiérových představení a skvělou
nabídku předplatného pro stávající i nové předplatitele.
Divadlo F. X. Šaldy

„Divadlo bylo od svého prvopočátku prostorem pro sdílení,
prostorem setkání, místem, kde
člověk není sám, kde mají naše příběhy smysl. Přeji sobě i vám, ať to
tak zůstane. Ať se opona nakonec
vždy otevře a světlo z jeviště zazáří a zažene chmury z našich duší,“
vysvětluje šéfka činohry Kateřina
Dušková, jak chápe novou sezonu
Za světlem.
Světlo má mnoho významů,
kromě toho prvotního zdroje světla a divadelních světel, pod nimiž
skoro každý den herci předvádějí
své umění divákům, je světlo i symbolem naděje a víry. Linda Hejlová
Keprtová, šéfka operního souboru,
říká: „Věřme tedy, že divadelní sály
budou žít, věřme, že jeviště budou
plná emocí, věřme, že dotkneme se
krás. A já za operní soubor slibuji,

že se o vás, o diváky, nepřestaneme
rvát – ve společné pouti Za světlem!“
Diváky od září 2022 do června 2023 čeká třináct velkolepých
premiér, sedm činoherních, čtyři
operní a dvě baletní. Divadlo tedy
řeklo: Držíme vám místo. A připravilo nabídku výhodných abonmá,
kde mohou diváci vybírat z osm-

nácti skupin, které jsou navíc rozdělené do pěti kategorií; vybere si
tak opravdu každý.
Věrní předplatitelé už ví, že
s pořízením abonmá přichází řada
výhod: slevy, výhodná cena oproti běžnému vstupnému, zajištěné
vstupenky, abonentka je přenosná,
elektronická verze časopisu Xaver
v e-mailu, programy na abonentní

představení zdarma a mnoho
dalších. Abonmá je možné zakoupit online a na pokladně
Šaldova divadla, která je otevřená každé úterý až pátek od
12.00 do 18.00 hodin a vždy
jednu hodinu před začátkem
představení (e-mail: pokladna@saldovo-divadlo.cz,
tel.:
485 101 523, 487 377 351).
„Věřím, že tituly připravované na sezonu 2022/2023 vás
zaujmou. Naši dramaturgové
pro vás připravili pestrý koktejl
činoherních, operních a tanečních
inscenací, nebudou chybět ani
muzikály a symfonické koncerty.
Zkrátka mít naši abonentku znamená mít pravidelný přísun skvělých kulturních zážitků,“ přibližuje
nadcházející sezonu ředitelka divadla Jarmila Levko. Celou brožuru
předplatného naleznete na webových stránkách Divadla F. X. Šaldy.

Liberec ocenil čtveřici osobností města
Statutární město Liberec ocenilo další významné Liberečany. Medaili města slavnostně převzali 26. dubna.

cí oddělení katalogizace. V letech se věnoval projektování textilních
2009–2021 byla ředitelkou Krajské továren. Po roce 1990 podnikal.
Novými medailisty jsou knihov- vědecké knihovny v Liberci.
V letech 1999 až 2004 vedl Židovnice a emeritní ředitelka Krajské
skou obec v Liberci, poté do roku
vědecké knihovny v Liberci Blanka
Pavel Jelínek (*1935) se narodil 2019 byl jejím místopředsedou. Za
Konvalinková, bývalý předseda Ži- v Liberci do rodiny židovské mat- jeho vedení byla ve spolupráci s ředovské obce v Liberci Pavel Jelínek, ky a katolického otce. Po zabrá- ditelkou liberecké knihovny Věrou
spisovatel, výtvarník a nakladatel ní Sudet v roce 1938 se s rodinou Vohlídalovou obnovena synagoga
Roman Karpaš a fotograf Václav odstěhovali do vnitrozemí. Pavla vypálená nacisty během tzv. křišťáToužimský.
Jelínka povolali do transportu pro lové noci. Podílel se také na obnově
děti ze smíšených manželství až na židovského hřbitova a vybudování
Blanka Konvalinková (*1959) konci války v jeho deseti letech, ale Pomníku obětem šoa. V Liberci zaabsolvovala katedru knihovnic- ukrýváním v hájovně se mu vyhnul. ložil tradici Kamenů zmizelých.
tví a vědeckých informací FF UK Vystudoval textilní inženýrství na
v Praze. Od roku 1985 pracovala nově otevřené vysoké škole v LiRoman Karpaš (*1951) vystudojako katalogizátorka v liberecké berci a stal se jedním z jejích prv- val na Karlově univerzitě. V letech
knihovně, později se stala vedou- ních absolventů. Až do roku 1990 1978–1983 stál včele liberecké Malé
Jan Král

výstavní síně. Od poloviny svého
zdejšího působení navázal spolupráci se Severočeským nakladatelstvím, pro něž pracoval jako výtvarník. Ve své tvorbě se od osmdesátých
let 20. století věnoval grafice. Věnuje
se také vývoji tvorby pohlednic. Byl
spoluzakladatelem Nakladatelství
555, od roku 2001 má vlastní nakladatelství RK. Je autorem mnoha
knih, mj. Knihy o Liberci – jako vedoucí autorského kolektivu.
Václav Toužimský (*1935) je
fotograf s důrazem na reportážní
fotografii. Autor mj. legendárních
snímků z 21. srpna 1968 v Liberci.

Květen 2022

Vydejte se na další LiteraTour
Liberecká knihovna pořádá další ročník nevšední literární procházky po neobvyklých zákoutích města známou jako LiteraTour.
Krajská vědecká knihovna v Liberci
V úterý 31. května se uskuteční
jubilejní 10. ročník tradiční liberecké literární akce, při níž na vás na
nečekaných místech našeho města
čeká série několika literárních čtení,
volně svázaných jedním společným
tématem.
Tentokrát se projdeme po oblasti
Perštýna, kde se zcela příznačně na
několik různých způsobů ponoříme do tématu „Až zaklapne víko“
s podtitulem „Vesele i vážně o posledních věcech člověka.“
Zastavíme se například v libereckém krematoriu, v kostele sv.
Vincence z Pauly nebo v domě
u Pelikána. Herci z libereckých divadel přednesou úryvky z klasických
i méně známých textů, jakou jsou
např. Hrdý Budžes Ireny Douskové, Muž jménem Ove od Fredrika
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Backmana nebo zbrusu nový román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta. Koná se v úterý
31. května od 17 do 20 hod. Podrobnosti naleznete na webových stránkách knihovny www.kvkli.cz.
„Liberecká knihovna se dlouhodobě snaží podporovat zájem o knihy a čtení, a to tradičně i netradičně.
LiteraTour patří mezi ty netradiční

aktivity – jejím cílem je zprostředkovat zážitkové setkání s autory
a jejich díly. Realizace desátého ročníku a stabilní zájem posluchačů
svědčí o tom, že naše úsilí padá na
úrodnou půdu. Věříme, že milovníci literatury ocení letošní excelentní
výběr ukázek a vydají se s námi na
putování po Liberci,“ dodává ředitelka knihovny Dana Petrýdesová.

Krátkézprávy
První písemná zmínka
o Liberci
U příležitosti 670. výročí od
první písemné zmínky o Liberci
oslovil odbor cestovního ruchu,
kultury a sportu Metropolitní
kapitulu u sv. Víta v Praze s žádostí o zapůjčení kopie papežského desátku z roku 1352, kdy
je prvně písemně zmiňován
Liberec, resp. Reychinberch.
Tehdy se ovšem jednalo o malé
zemědělské osady s farním
kostelem.
Město obdrží archiválii v digitální podobě a nechá si zhotovit
fotografii, která bude vystavena
pro veřejnost v jedné z vitrín
v budově liberecké radnice.
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PROGRAM CENTRÁLNÍHO KLUBU SENIORŮ
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, e-mail: klub@ksk.liberec.cz

tel.: 485 244 992

www.ksk-liberec.cz/seniori

Účastníci akcí souhlasí s pořízením zvukového a obrazového záznamu,
který může být využit Komunitním střediskem Kontakt Liberec, p. o.
pro účely prezentace akcí či aktivit přímo souvisejících.

ÚTERÝ

17. 05.
ČTVRTEK

19. 05.

PONDĚLÍ

23. 05.
ÚTERÝ

14.00 hod.

Centrální klub
seniorů

KLAVÍRNÍ ODPOLEDNE

10.00 hod.

KAŽDODENNÍ ŽIVOT V JAPONSKU

Centrální klub
seniorů

09.45 hod.

sraz ve vestibulu
KSK

14.00 hod.

24. 05.

Centrální klub
seniorů

PÁTEK

10.00 hod.

27. 05.
ÚTERÝ

31. 05.
PONDĚLÍ

06. 06.
ÚTERÝ

14. 06.
PONDĚLÍ

20. 06.

KSK - sál

09.30 hod.

sraz ve vestibulu
KSK

13.00 hod.

Home Credit Arena

14.00 hod.

Centrální klub
seniorů

19.00 hod.

Divadlo F. X. Šaldy

beseda s Darinou Jakubičkovou

PUTOVÁNÍ ZA JARNÍMI HOUBAMI
přesun autobusem č. 25 na zástávku
na Kačírku, kde bude čekat mykolog Z. Pelda

HARMONIKY

TURNAJ V ŠIPKÁCH
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
PROSTOR HZS LIBERECKÉHO
KRAJE
TRÉNINK V BOWLINGU
vstup na předem zakoupenou permanentku
(více info v CKS)

HARMONIKY
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
představení ke Světovému dni proti násilí na seniorech

vstupenky v prodeji v CKS od 1. 6. 2022

Klub šikovných rukou - každé pondělí od 10.30 hod.
Herní odpoledne - každý čtvrtek od 13.00 hod.
Relaxační cvičení - každý pátek od 08.00 hod. Ručník s sebou!
Cvičení na židlích - každý pátek od 09.00 hod. Ručník s sebou!
Zájemci o vzdělávací kurzy získají více informací na webových
stránkách www.ksk-liberec.cz nebo osobně v Centrálním klubu seniorů.

Výzva Nadace Jablotron
Máte volný byt či chatu, zvažujete je nabídnout ženám s dětmi z
Ukrajiny, ale máte obavy do toho jít sami? Pojďte do toho s naší
nadací.
Vladimír Stanislav, Nadace Jablotron

Spojme síly a společně ubytujme
další rodinu, kterou tak přiblížíme
práci a školám.
V našem rekreačním areálu pod
Kozákovem zajišťujeme pro maminky
s dětmi ubytování a stravu. Zotaví se
u nás po těžké cestě a pomůžeme jim
vyřídit všechny potřebné dokumenty.
Jakmile se nám podaří najít v regionu
stálejší bydlení, přesuneme je tam
a do areálu přijmeme další uprchlíky.
Všechny máme několikatýdenním zapojením do provozu areálu prověřené
a víme, koho bez obav doporučit jako

slušné nájemníky.
Nabídnete-li svoji nemovitost na
Liberecku či Jablonecku např. jen za
cenu energií, Nadace Jablotron ji od
vás pronajme, převezme tím garance
a do podnájmu pro vás vybere vhodnou rodinu. Nadále je pak budeme
podporovat. Později, pokud se podaří
maminkám najít stálý příjem, je možné dohodnout částečnou nebo plnou
úhradu nájmu přímo majiteli.
V případě zájmu o spolupráci
nás kontaktuje na e-mailu nadace@
jablotron.cz.
Děkujeme všem, kteří Ukrajině jakkoli pomáhají.

Aktuální zprávy
z města a radnice

Informace a přihlášky na www.primestske-vzdelavani.online
či na telefonním čísle +420 770 112 166
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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. 4. DO 30. 4. 2022
110/22
109/22
108/22
107/22
106/22
103/22
102/22
101/22

Peněženka – Michael Velc
Jízdní kolo
Finanční hotovost
Elektronická karta
Mobilní telefon
Svazek malých klíčků s čipem
Finanční hotovost (bankomat Billa – Plaza)
Rodný list – Tran Thang Hoan
Nálezy DPMLJ 4. 4.–11. 4. : čepice + brýle, bunda, sportovní
čepice, kalendář, batoh + oblečení, boty, peněženka –
Ondřej Duna, prstýnek, látková taška s nákupem LIDL,
dioptrické brýle, peněženka – Lukáš Zelenka, dětská
100/22
botička, platební karta – Antonín Michoň, desky s notovým záznamem, žákovský průkaz – Daniela Třesohlavová,
vak – sportovní, oblečení, mobilní telefon, školní batoh –
Stanislav Bentsa
99/22 Mobilní telefon

28. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.
27. 4.
22. 4.
22. 4.
22. 4.

21. 4.

21. 4.

98/22 Klíč od vozidla

20. 4.

96/22 Klíč

19. 4.

95/22 Průkaz – Petr Ševčík
94/22 Svazek klíčů + dálkový ovladač
93/22 Deštník
Nálezy MML 21. 3.–31. 3. : papírová taška s obsahem,
dětská mikina, míč, 2× hodinky, pouzdro na housle, peněženka – Zdeněk Adam, platební karta – Viktor Rytíř, průkaz
pojištění – Jana Holubová, 2× mobilní telefon, pánská
92/22
brašna s obsahem, průkaz seniora – Pavel Havelka, pouzdro s brýlemi, taška s obsahem – věci na plavání, klíče od
vozidla, batoh – Jan Hlavinka, kosmetická taška s drogerií,
brýle, zimní čepice, prstýnky.
91/22 Peněženka – Luo Yi
89/22 Dámské hodinky
87/22 Nález MML – deštník

19. 4.
8. 4.
7. 4.

Prodej nálezů

Veronika Hiršalová,
vedoucí oddělení správních činností

Město nabízí k prodeji nalezené
movité věci na území Liberce za rok
2018, které připadly do vlastnictví
města ve smyslu ustanovení § 1057
odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., ob. zák.
Nalezené věci budou opět nabídnuty k prodeji v simulované dražbě (seznam věcí včetně vyvolávací
ceny bude před akcí zveřejněn na
webových stránkách města). V den
dražby bude dán prostor 15 minut
k prohlídce nabízených věcí. Věc
bude prodána dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Cena zájemce
nesmí být nižší, než je stanovená
vyvolávací cena, a podání se musí
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zvyšovat minimálně o 10 Kč.
Věc bude vydána ihned po uhrazení kupní ceny na místě. Upozorňujeme, že se ve většině případů
jedná o použité věci, které po dobu
3 let byly uskladněny bez používání.
SML nenese žádnou odpovědnost za
stav ani funkčnost a na žádné pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Prodej (včetně prohlídky) se
uskuteční dne 22. 6. 2022 v čase
15.00–17.00 hodin v zasedací místnosti č. 11, v budově historické radnice. Dle rozhodnutí rady města
bude výtěžek z dražby poskytnut
formou daru školám, nadacím, sociálním ústavům apod. Podmínkou
je činnost příjemce daru na území
města Liberec.
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Květen 2022

Hattrick pro Davida a Viki

TK Koškovi
Ve Zlíně se konalo poslední ze tří
tanečních mistrovství České republiky, tentokrát v deseti tancích.
Svůj post potvrdili do třetice 3.
místem sourozenci Viktorie a David Bábelovi. Ukázali tím, že patří
ke špičce juniorského tancování

v ČR a v neděli stihli ještě mezinárodní soutěž v Záhřebu, kde opět
skončili na 2. místě v latinskoamerických tancích a na 5. ve standardu. Patří jim velká gratulace a obdiv, co zvládají.
Na těchto mistrovstvích se zúčastnilo dalších 6 tanečních párů,
které se rozhodně neztratily. Svou
mistrovskou premiéru v Juniorech 1 tančil Šimon Bílý a Ellen
Jančevská. 15. místo je pro ně velký úspěch. Nejsilnější zastoupení
jsme měli v kategorii mládež, kde
nás reprezentovaly čtyři páry: Tomáš Pejsar – Sabina Vykoukalová,
Adam Višnovský – Lucie Čechtická
a Filip Schurmann – Eleni Futerová
se probojovali mezi Top 24. Nejlépe
si vedl Jan Vlček – Petra Příplatová,
kteří získali bronz ve standardních
tancích a 4. místo v kombinaci
tanců. V kategorii dospělých tančil
Jan Košek s Kateřinou Vostrovskou.
Všechny páry mají za sebou tři měsíce pilné přípravy.

^Liberec město sportu
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Patriots Liberec
Chceš si s námi zahrát baseball? Staň se členem našeho libereckého týmu Patriots.
V rámci areálu Sportparku Liberec máme hřiště, kde trénujeme
a hrajeme soutěže v rámci regionu
Severovýchod pod Českou baseballovou asociací. Naším hlavním
cílem je šířit v Liberci povědomí
o tomto krásném sportu a rozšiřovat hráčskou základnu, hlavně od
nejmladších kategorií.
V tomto netradičním sportu pomáháme dětem všestranně rozvíjet sportovní dovednosti, naučíme
je kombinovat rychlost těla s rychlostí myšlení, pomůžeme rozvinout kreativní myšlení.
Patrioti pořádají dvakrát ročně
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i zábavné odpoledne pro rodiče
a přátele formou hry slowpitch –
zjednodušenou verzi baseballu.
A zahrát si slowpitch umožňují i širší veřejnosti nebo firmám
v rámci teambuildingu.
Baseball je kolektivní pálkovací
míčová hra, při níž se útočící hráč

(pálkař) snaží pálkou zasáhnout
míč nadhozený bránícím nadhazovačem. Ve hře proti sobě stojí 2
družstva, která mají po 9 hráčích.
Cílem hry je získat více bodů –
oběhů 4 met, než má soupeřící
tým.
Baseball je netradiční sport, který všestranně rozvíjí sportovní dovednosti. Kombinuje rychlost těla
s rychlostí myšlení. Ernest Hemingway prohlásil, že baseball jsou
nejrychlejší šachy na světě.
Více informací na telefonu:
775 251 202 nebo na našich stránkách patriots.baseball.cz.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
ZPRAVODAJE LIBEREC
JE 27. KVĚTNA
DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
Distribuci Zpravodaje do každé rodiny
v Liberci zajišťuje od 1. ledna 2002 Česká
pošta, s. p. Pokud Zpravodaj neobdržíte do své schránky, obracejte se,
prosíme, přímo na Českou poštu,
tel.: 954 246 016. Do vyčerpání zásob
je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní
budovy radnice, Nového magistrátu
a v městském informačním centru.

