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Liberecké	školy	patří	
k nejlepším	v Česku.	
Potvrzuje	to	dlouhodobá	
analýza	školní	inspekce.
 Str. 23

ZŠ ZŠ mezi nejlepšímimezi nejlepšímiCo vy na to?

Noviny	pro	občany	Liberce

Nová	stálá	anketa	Zpravo-
daje.	Napoprvé	se	našich	
respondentů	ptáme,	co	jim	
chybí	v liberecké	městské	
hromadné	dopravě.		 Str. 3

Propojení	ulic	Žitavská,	
Jungmannova	a Švermova	
bude	mít	větší	kapacitu.	
Denně	tudy	projede	10	tisíc	
vozidel.	 Str. 7
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Hlasujte a získejte 
vstupenky na festival 
Benátská!
Až	do	30. června 2022	můžete	
hlasovat	o nových	projektech,	
které	v rámci	participativního	
rozpočtu	vylepší	vaše	okolí	
a život	v Liberci.	Město	na	ně	
i letos	vyčlenilo	pět	milionů	
korun.
Hlasovat	můžete	na	adrese:	
www.liberec.cz/tvorimeliberec/	
nebo	k tomu	využijte	přiložený	
QR	kód.
Každý	týden	náhodně	vybe-
reme	jednoho	hlasujícího	
a odměníme	ho	dvěma	vstu-
penkami	na	28.	ročník	festivalu	
Benátská.
Vybírat	můžete	celkem	ze	40	
návrhů,	které	jste	podali	přímo	
vy,	Liberečané!

Krátkézprávy Přivítejte prázdniny!

Krajská vědecká knihovna v Liberci chystá pro děti přivítání prázdnin. V pátek 24. června od 15.00 před budovou knihovny.  
Více na straně 25. Foto KVKLI

Občané mohou opět hlasovat o projektech z participativního rozpočtu Tvoříme Liberec. Cel-
kem ve v něm uchází o přízeň veřejnosti 40 velkých a malých projektů za pět milionů.
Redakce

Liberečané mohou znovu hla-
sovat o projektech v rámci takzva-
ného participativního rozpočtu 
s  názvem Tvoříme Liberec. Cel-
kem budou letos rozhodovat o 40 
velkých a  malých projektech, na 
které město Liberec uvolní pět 
milionů korun.

„Už v prvním kole před dvěma 
lety se ukázalo, že Liberečanům 
není lhostejné, jak naše město 
vypadá a  jak se v  něm žije. Smy-

slem celého projektu s  názvem 
Tvoříme Liberec je zapojit obča-
ny více do rozhodování o  využití 
části městského rozpočtu. Záro-
veň si lidé sami zvolí, jak vylepšit 

své okolí nebo zlepšit život ve své 
čtvrti,“ říká primátor Liberce Jaro-
slav Zámečník.

Hlasování potrvá tři týdny 
a uzavře se ve čtvrtek 30. června. 
Do hlasování v prvním ročníku se 
před dvěma lety zapojilo 3 422 Li-
berečanů a rozhodovali o 29 pro-
jektech. Celková hodnota předlo-
žených návrhů byla přibližně 13 
milionů korun. Každý hlasující 
může dát jednotlivým projektům 
tři kladné hlasy a  jeden záporný 
hlas. Viz soutěž na této straně.

Obyvatelé města si opět Tvoří Liberec

Jaroslav Zámečník
primátor
„Lidé sami zvolí, jak vylep-
šit své okolí nebo zlepšit 
život ve své čtvrti.“
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V květnu oslavila sté narozeniny Božena Hošková.

Další bytový dům ve vlastnictví města prošel rekonstruk-
cí. Nabízí devět sociálních bytů.

xxx

Město má dalších devět sociálních 
bytů v ulici Dr. M. Horákové

Kolem mne byly pořád děti, říká 
stoletá jubilantka s úsměvem

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 28. června a mezi 13. a 16. hodinou.

Slovo primátora

Vážení Liberečané,
v uplynulých dnech jsem za město Liberec zaslal majiteli skupiny 

MVV Energie CZ nabídku na odkup liberecké spalovny a většinového 
podílu v teplárně. K rozhodnutí zkusit získat obě tyto strategické firmy 
nás vede hlavně to, jak překotně v posledních měsících rostou ceny klí-
čových energií, především plynu a elektřiny. 

Považuji za důležité, abychom se pokusili zajistit si vliv v obou uve-
dených společnostech a do budoucna díky tomu chránili více než 13 ti-
síc libereckých domácností, ale i řadu průmyslových podniků a desítky 
dalších organizací, které služby teplárny a spalovny využívají. Cenu za 
odběr tepla určuje hlavně ten, kdo ho vlastní, vyrábí. A naší povinností 
je starat se o to, abychom ji dokázali maximálně hlídat. 

Další výzvou je pro nás šance získat do majetku města lanovou drá-
hu na Ještěd. Rozhodnout o tom pochopitelně musejí radní a zastupi-
telé. Za sebe už teď ale říkám, že Liberec má udělat maximum proto, 
aby lanovka na Ještěd znovu a co nejdříve fungovala. A zároveň uměla 
nabízet své služby za rozumné, nikoliv pouze komerční ceny. Časem, 
až k tomu budou podmínky, by ji navíc bylo možné začlenit i do MHD. 
A upřímně, neznám jediného obyvatele Liberce, který by na tenhle kle-
not nebyl právem pyšný a nepřál si, aby se co nejdříve opět zprovoznil.

 Další novinkou z dopravy je, že na území Liberce začala fungovat 
sdílená elektrokola, která doplnila již dříve zavedené a především mla-
dými lidmi používané koloběžky. 

 A jeden tip na závěr. Až do 30. června můžete hlasovat a vybírat pro-
jekty z participativního rozpočtu. Letos o  vaše hlasy soupeří celkem 40 
projektů, na které jsme uvolnili 5 milionů korun. Já sám jsem hlasoval 
pro Lesní koupaliště. A co vy? 

Hlasování najdete na adrese: www.liberec.cz/tvorimeliberec. 
 
 Klidné a příjemné léto…

Jaroslav Zámečník,
primátor města Liberec

Jana Kodymová

„Narodila jsem se v Polné u Jih-
lavy. Pak jsem žila v  Dolní Suché 
u  Hrádku nad Nisou a  do školy 
jsem chodila v Bílém Kostele,“ po-
zvolna si vybavuje oslavenkyně. 
Deku s  fotkami svých nejbližších 
tiskne v rukách a skromně vypráví 
o rodině a vzpomíná na svoje dět-
ství. „Pořád kolem mne byly děti, 
hodně dětí, byla jsem totiž vycho-
vatelkou,“ vysvětluje Božena Ho-
šková. Sama pochází ze šesti dětí, 
má velikou rodinu, vnoučata i pra-
vnoučata. Rodina se o  ni dobře 
stará. Zdravotní stav však paní Bo-
ženku přivedl do Vily Vitae (domov 
seniorů se zvláštním režimem) na 
liberecké Masarykově ulici, kde ju-
bilantka žije od června 2019.

V  Liberci žije k  dnešnímu dni 
šest sto a  víceletých jubilantů (5 
žen, 1 muž). Nejstarší Liberečance 
bylo letos v lednu 102 let. V srpnu 
pogratulujeme další stoleté jubi-
lantce.

Redakce

Rekonstrukce historického byto-
vého domu č. p. 144 v ulici Dr. Mi-
lady Horákové v blízkosti terminálu 
MHD trvala rok. Dům nabízí devět 
bytů pro osoby a rodiny s nízkými 
příjmy, které nemají přístup k   by-
dlení.

Objekt, jehož historie sahá až do 
20. let 20. století, dnes nabízí bytové 
jednotky menších dispozic od 1+kk 
po 2+kk. „Jsem ráda, že máme hoto-
vo, a musím říct, že opláštění domu 
je vkusně provedeno, naprosto pří-
větivě v souladu s celkovým rázem 
architektonicky cenného objektu,“ 
komentuje náměstkyně pro strate-
gický rozvoj a dotace Radka Louč-
ková Kotasová.

Rekonstrukce proběhla v  rámci 
projektu „Sociální bydlení města 
Liberce – Bytový dům B“, jehož cí-
lem je zajištění dostupného bydle-
ní potřebným cílovým skupinám. 

„Dům budeme zabydlovat podle 
podmínek daných poskytovatelem 
dotace, jímž je ministerstvo pro 

místní rozvoj, jako město nemůže-
me do nastavených pravidel nijak 
vstupovat nebo je upravovat. Cílová 
skupina je tedy dána poměrně jas-
ně dopředu, musí vyhovovat např. 
příjmově, tzv. ekonomickou akti-
vitou atd. V tom se nebude složení 
nájemníků nijak lišit třeba od domů 
v  Žitavské či Orlí ulici. Město jako 
přidanou hodnotu zajistí sociál- 
ní práci prostřednictvím Centra 
bydlení Liberec,“ říká náměstek 
primátora pro kulturu, školství, 
sociální věci a  cestovní ruch Ivan 
Langr.

Ve spolupráci s  Centrem bydle-
ní Liberec (CBL) budou na základě 
dotačních kritérií pro získání so-
ciálního bydlení doporučeni radě 
města ke schválení vhodní nájem-
níci. Vybíráni budou z  registrova-
ných uchazečů, tj. z pořadníku zá-
jemců o městské sociální byty. 

 Projekt je spolufinancován do-
tacemi EU. Celková cena rekon-
strukce je 17,9 mil. korun. Předpo-
kládaná výše nákladů z prostředků 
města je 5 milionů korun.
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Městská hromadná doprava je nejnákladnější službou pro obyvatele Liberce hrazenou z rozpočtu města. MHD stojí město ročně cca 300 milionů korun. Autobusy a tramvaje 
Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou v krajském městě ročně přepraví zhruba 35 milionů cestujících. Řekněte nám, co MHD v Liberci chybí?

Parkování na Dobiášově

Nový radar nevybírá, zatím

Redakce

Do října provede liberecká spo-
lečnost Bagro-Trans terénní úpravy 
zemní pláně v  lokalitě Dobiášovy 
ulice. Za stavební práce město za-
platí 980 tisíc korun.

Jak informoval náměstek primá-
tora pro ekonomiku a  majetkovou 
správu Zbyněk Karban, vykoupilo 

město letos na jaře na Dobiášovce 
pozemek s  cílem zlepšení situace 
s parkováním na sídlišti. „O potřebě 
více míst k parkování jsme upomí-
náni při každém setkání s  občany 
na sídlišti Rochlice. Tímto krokem 
alespoň problém s  parkováním 
o trochu zmenšíme,“ doplňuje ná-
městek primátora pro technickou 
správu Jiří Šolc.

Redakce

Před necelým rokem město slí-
bilo Osadnímu výboru Františkov 
instalaci radaru a nyní byl po všech 
administrativních procedurách na 
dvou místech instalován. 

Cílem není represe, ale přede-
vším zklidnění dopravy a  snížení 
hluku ve Švermově ulici. Datové vý-
stupy z radaru má ale město k dis-
pozici, a  pokud by řidiči byli neo-
chotní dodržovat předpisy, může 
být průjezd nad rychlostní limit  
40 km/h pokutován. Bez předcho-
zího upozornění. Ve stejném reži-
mu je také radar v Krásné Studánce 
v Hejnické ulici.

Nové radary ve Švermově ulici 
jsou umístěny v  blízkosti základní 
a  mateřské školy, a  chrání tak ze-
jména slabší účastníky silničního 
provozu.

Plánované uzavírky v Liberci
Blažkova, Na Pláni, Lipová  
 do 06/2022
Částečná uzavírka s minimálním omeze‑
ním. Bude upraven přechod pro chodce 
a semafor.
Křižovatka Žitavská × Švermova   
 do 08/2022
Částečná uzavírka. Zkapacitnění křižovat‑
ky a oprava veřejného osvětlení.

Pastýřská ulice + parkoviště  

 do 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   do 09/2022
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu a ply‑
novodu, povrchu komunikace.
Františkovská, Na Rybníčku, Orlí 
 do 10/2022
Úplná uzavírka Františkovská, Na Rybníč‑
ku, Orlí (oprava povrchů).
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   do 10/2022
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu a ply‑
novodu, povrchu komunikace a veřejného 
osvětlení.
Rychtářská ulice  do 10/2022
Úplná uzavírka. Oprava silnice, parkoviště 
a chodníků. 
Ondříčkova ulice  do 10/2022
Úplná uzavírka. Oprava opěrné zdi, 
přeložka kabelového vedení CETIN 
a veřejného osvětlení.
Vrbova, Čížkova   do 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, Kašparo-
va II. část, Křižanská, Kaplického, 
Jeřmanická, Jánošíkova
Celoplošné opravy komunikací 
TSML, termíny budou upřesněny.

Co vy na to, Liberečané?

Jiří Vytiska, 70 let,
plicní lékař, Vratislavice

Používám	
často	hlavně	
linky	5	a 11	
do	Vratisla-
vic.	S inter-
valy	během	
dne	jsem	
velmi	spokojen,	obsazenost	
tramvají	je	přiměřená.
Dodržování	jízdního	řádu	je	
vynikající.	Horší	už	jsou	inter-
valy	po	dvacáté	hodině.
Noční	okružní	jízda	je	pro	
Vratislavičáky	ještě	ucházející	
(jsou	na	začátku	okruhu),	ale	
pro	cestující	pod	Ještěd	je	
trasa	tragicky	zdlouhavá!	Pro-
stor	na	nohy	u sedaček	je	pro	
vyššího	člověka	velmi	malý.

Pavla Zemanová, 30 let,
studentka, umělecká 
produkční, Staré město

V tuto	chvíli	
bydlím	v cen-
tru,	takže	
MHD	využívám	málo.	
Pokrytí	autobusových	tras	
je	z mého	pohledu	dobré,	
stejně	tak	jako	intervaly	
jízdních	řádů	linek	autobusů.	
Velké	výhrady	mám	k vyso-
kým	cenám	jízdného,	které	
jsou	srovnatelné	s Prahou.	
A noční	linky,	které	jezdí	hodi-
novou	okružní	trasu,	nejsou	
moc	dobrým	zážitkem.

Jan Cidrych, 70 let, 
podnikatel, Kristiánov 

Dost	často	chybí	v	hromadné	
dopravě	slušní	pasažéři.	
Městské	autobusy	a tramvaje	
by	si	zasloužily	mnohem	
více	peněz	investovaných	do	
modernizace.

Radim Kopp, 17 let,
student, saunér, Vesec

V liberecké	MHD	mi	chybí	
místo	na	nohy,	je	ho	zde	
hrozně	málo,	hlavně	na	se-
dačkách	vepředu	a vzadu	 
v	autobusu.	Ani	na	čtyřsedač-
kách	ho	není	mnoho.	Také	
bych	určitě	uvítal	možnost	
mít	lítačku	v aplikaci	v telefo-
nu,	bylo	by	to	určitě	o mnoho	
lepší	než	u sebe	pořád	nosit	
fyzickou	podobu	kartičky.

Lucie Pešánová Hrstková, 
40 let, trenérka lyžování,
Kristiánov

Vzhledem	k mému	trenér-
skému	povolání	a protože	
se	často	pohybuji	právě	na	
sjezdovkách	na	Ještědu,	mi	
momentálně	chybí	lanovka	
na	Ještěd.	Bylo	by	skvělé,	
kdyby	do	budoucna	byla	
součástí	MHD.

ANKETA ZPRAVODAJE

Řidiči, pozor. Ve Švermově ulici ve Františkově jsou nově 
umístěny radary. Kontrolují rychlost v obou směrech.
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Pavel Chmelík

Při oznámení německého kon-
cernu MVV o  prodeji jeho české 
části MVV Energie CZ, do níž pa-
tří i  spalovna a  většinový podíl 
v  teplárně, vznikl v  Liberci nápad 
domluvit se s  dalšími českými 
městy, kde má MVV provozy, a ce-
lou společnost společně odkoupit. 
Energetický koncern se totiž netají 
tím, že by nejraději odprodal celou 
českou větev jako celek.

Logická dedukce spojení měst, 
což by radnicím umožnilo či vý-
znamně usnadnilo kontrolu nad 
místní cenou tepla atp., však ne-
našla patřičnou odezvu. Celkem 
bylo osloveno osm měst, klíčová 
byla Praha. „Primátor Zdeněk Hřib 
nicméně možnost této spolu-
práce odmítl a  odepsal, že Praha 
o  to nemá zájem,“ říká liberecký 
primátor Jaroslav Zámečník. „Po 
konzultacích s  naší poradenskou 
společností jsme dospěli k závěru, 
že v  tuto chvíli jsme bohužel nu-

ceni upustit od záměru ucházet se 
o odkup celé skupiny MVV Energie 
CZ,“ dodal Zámečník.

Hlavní pro Liberec jsou ale 
místní provozy a  paralelně pro-
jevený zájem radnice o  teplárnu 
a  spalovnu trvá. Koncernu MVV 
byla zaslána indikativní nabíd-
ka na odkup většinového podí-

lu Teplárny Liberec a  spalovny 
Termizo. Cena by se pohybovala 
v  řádu miliard korun. V  teplárně 
město nyní vlastní 23,96 %. Libe-
recká spalovna z  odpadu ročně 
vyrobí 650 TJ tepla (13 tis. bytů), 
13 GWh elektřiny, vyprodukuje 
tisíc tun železného šrotu a 32 tun 
výrobků z popela.

Města své teplárny nechtějí
Zatímco v Liberci panuje mezi zastupiteli spíše shoda na tom, že by město mělo usilovat o tep-
lárnu a spalovnu, které jsou nyní na prodej, na radnicích v jiných městech o místní teplárenské 
a energetické společnosti až takový zájem není.

Z města a radnice

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

„Hazardní lobby se na nás zlo-
bí.“ Tento až banální verš poměrně 
trefně popisuje už několikaměsíční 
anabázi, při níž město Liberec pro-
chází šetřením Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže (dále ÚOHS), 
zda na svém území nediskriminuje 
některé – nepovolené či uzavřené – 
provozovny hazardních her.

Město totiž od dubna  2018 po-
měrně přísně hazard reguluje, a to 
aktuálně na úroveň sedmi povo-
lených provozoven, které svou ad-
resou splňují podmínky obecně 
závazné vyhlášky. Podmínky při-

tom kombinují dva faktory: herny 
se jednak nesmějí nacházet uvnitř 
okruhu 150 metrů od vnější hrany 
jakéhokoli školského zařízení, tj. 
musejí být od škol vzdáleny nej-
méně 150 metrů. A  za druhé zde 
dochází k  odbornému posouzení 
veřejného zájmu, tedy zda se kon-
krétní adresa nenachází v  místech 
se zvýšeným rizikem narušování 
veřejného pořádku a  výskytem ri-
zikových jevů, jako jsou asociální 
a  antisociální chování. První po-
souzení se provádí prostřednictvím 
digitálního proměření, druhé pak 
vyhodnocují zástupci Městské po-
licie Liberec, organizace Advaita, 
která pracuje s  cílovou skupinou 
klientů se závislostmi, a  také zá-

stupci poskytovatelů sociálních 
služeb, sdružených v řídicí pracov-
ní skupinu pro komunitní plán. Po-
souzení adekvátnosti adres je tedy 
velmi poctivé a robustní. A každo-
ročně se opakující.

Už v  roce 2018 prošla naše vy-
hláška úspěšnou zevrubnou kon-
trolou Ministerstva vnitra, zda 
splňuje všechny podmínky zákon-
nosti. Přesto rok od roku tlak ha-
zardní lobby sílil, v  mé kanceláři 
se střídali jejich zástupci včetně 
doprovodu právníků. Město ale ze 
svého principu nikdy neustoupilo 
ani o píď, takže se dříve či později 
musel podnět k  šetření (rozuměj 
udání) ÚOHS objevit. Nejde přece 
o  nic menšího než obrovské pení-

ze! Jen pro zajímavost, do rozpočtu 
města letos z  hazardu přiteče cca 
50 milionů korun.

V případě šetření ÚOHS – obou-
strannou korespondenci jsme za-
hájili již loni v listopadu – zatím ne-
jde o správní řízení, jen o podrobné 
prověřování dodaných informací 
a podkladů. V dalších týdnech pak 
přejdeme i  na projednávání osob-
ní, ústní. V tuto chvíli se ještě nedá 
odhadnout, jak šetření dopadne, 
tedy zda ÚOHS zahájí správní ří-
zení, nebo vše uzavře s  konstato-
váním, že Liberec nikoho nedis-
kriminuje. V každém případě jsme 
přesvědčeni, že naše vyhláška je 
sice nesmlouvavá, ale korektní. 
A ve prospěch občanů města.

Hazardní lobby se na nás zlobyí!

Boží muka se dočkají 
opravy  

Investor	nových	bytových	
domů	v Rochlici	Zummer	
Everest,	s.r.o.,	obnoví	v rám-
ci	výstavby	(projekt	Bydlení	
Rochlice)	zanedbanou	sakrální	
památku	boží	muka.	Podle	
Zásad	pro	spolupráci	s in-
vestory	byla	s developerem	
uzavřena	dohoda	o příspěvku	
do	veřejné	infrastruktury,	
který	tak	bude	po	odečtení	
investice	činit	1,25	milionu	
korun.	Na	opravu	božích	muk	
investor	vynaloží	dalších	300	
tisíc.	Dohodu	uzavřenou	radou	
města	o odečtení	nákladů	na	
opravu	památky	z celkové	výše	
příspěvku	musí	ještě	potvrdit	
zastupitelé.

Krátkézprávy
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Vyfotit, uložit, odeslat. Tak jednoduché je s aplikací pro chytré telefony Marushka Photo upozornit na problém ve městě.

Všímavostí pomáháte zlepšovat Liberec
Redakce

Lidé mohou prostřednictvím 
mobilní aplikace Marushka ode-
sílat postřehy k problémům ve ve-
řejném prostoru a ty se okamžitě 
přepošlou do telefonu zodpověd-
ných úředníků. 

Ve Zpravodaji Liberec opět při-
nášíme příklady toho, že problémy, 
které nahlásíte prostřednictvím 
aplikace, se snažíme co nejrychleji 
vyřešit. Ne vždy jde reagovat bez-
prostředně, ale pokud je to jen tro-
chu možné, zjedná město nápravu 
v řádu dnů.

Město tak bylo například upo-
zorněno na rozbitý chodník 
v  Americké ulici, který kromě 
nového asfaltu dostal zámkovou 
dlažbu u  vjezdu na parkoviště. 
V  ještě horším stavu pak byly 
schody ve Vrchlického ulici, které 

byly kompletně zrekonstruovány. 
A do třetice uveďme příklad z An-
dělské cesty, kde se silnice pro-

padla do kaverny a  nebezpečné 
místo bylo po nahlášení problé-
mu opraveno.

Je na místě upozornit, že tento 
článek není o chlubení se běžnou 
údržbou ulic, ale o  tom, jak oby-
vatelé svou všímavostí mohou 
přispět k  lepší práci příslušných 
odborů magistrátu či organizací 
města. Děkujeme.

Americká ulice Vrchlického ulice

Stahujte Marushka Photo
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Doprava

Propojení centra Liberce s Františkovem, resp. ulic Žitavská, Jungmannova a Švermova, bude 
mít po úpravách větší kapacitu. Denně tudy projede 10 tisíc vozidel.

Redakce

Podle náměstka primátora pro 
technickou správu města Jiřího 
Šolce předcházelo nynějšímu vy-
psání výběrového řízení na sta-
vební firmu mnoho útrap. „Byly 
to roky složitých projektových 
příprav, složitých vypořádání ma-
jetkových poměrů a dnes konečně 
vypisujeme výběrové řízení. Tato 
lokalita nestačí kapacitou a je vel-
mi dopravně zatížena, jsem proto 
rád, že v  rámci možností dojde 
k lepšímu spojení mezi nádražím, 
Františkovem a centrem města.“

Na stavbě za 16,3 milionu ko-
run budou participovat investoři 
nových bytových domů na Fran-
tiškově ve výši čtyř milionů ko-
run. Úprava křižovatky je spojena 
s  rezidenční výstavbou v  ulicích 
Švermova–Tovární a  s  výstavbou 
bytového domu Zelená střecha 
v ulicích Švermova–Klášterského.

Při úpravě složitého dopravní-
ho uzlu dojde k  vyčlenění samo-
statných odbočovacích pruhů do 
ulic Žitavské z  Jungmannovy a  ze 
Švermovy na rampu silnice I/35 

(směr Praha). Je navrženo rozší-
ření Žitavské (od nádraží) na čtyři 
jízdní pruhy a  Jungmannovy (ve 
směru na Františkov) na tři jízdní 
pruhy. Průjezdný profil ulice Žitav-
ské (mezi křižovatkami Hanychov-
ská a Jungmannova bude rozšířen 
o  3,8 m na celkovou šířku 12 m, 
rozšíření bude provedeno vlevo do 

volné přidružené plochy).
Část profilu Jungmannovy uli-

ce (směr Švermova, Františkov) 
bude rozšířen o 2,1 m na celkovou 
šířku 9,5 m, rozšíření bude prove-
deno vpravo do volné přidružené 
plochy. S  tím souvisí také úpravy 
semaforů a  celkově dopravního 
značení. 

Redakce

V  rámci přípravných etap Nové 
Pastýřské byly vloni a  předloni 
přeloženy sítě a  zrekonstruováno 
koryto potoka. Parkoviště P+R také 
vymezí prostor pro průběžnou sil-
nici, která přijde na řadu zřejmě 
příští rok. 

Naplánováno je celkem 128 míst 
a šest míst vyhrazených pro ZTP a  
ZTP/P a  dvoumetrové chodníky. 
Stavba zahrnuje kromě parkoviště 
a odvodnění také vybudování ve-
řejného osvětlení, retenční nádrže, 
odlučovače ropných látek a  zho-
tovení opěrné konstrukce. Stavba 
začne po výběru dodavatele stavby.

Vjezd na parkoviště z  Pastýř-
ské ulice bude z kamenné drobné 
kostky, stejně tak jednotlivá stání. 
V  jihovýchodní části parkoviště je 
navržená opěrná konstrukce ze 
železobetonu o délce 95 metrů, ur-
čená pro navazující úpravy terénu 
pro výstavbu silnice Nová Pastýř-
ská.

Během léta začne rekonstrukce 
křižovatky „U viaduktu“ Koloběžky doplnila 

elektrická kola  
Do	libereckých	ulic	se	vrátilo	
na	250	koloběžek	Bolt	a nově	
se	přidala	i zelená	elektrokola.	
Oproti	dřívějšímu	systému	
sdílených	kol	ovšem	nebude	
jejich	provoz	dotován	z měst-
ského	rozpočtu.	V průběhu	
léta	budou	koloběžky	doplně-
ny	funkcí	rozpoznávání	nebez-
pečné	jízdy	ve	dvou	lidech.	Pro	
koloběžky	i elektrokola	bude	
letos	navíc	zaveden	test	reakč-
ních	schopností,	jehož	účelem	
je	vyhodnotit,	zda	je	jezdec	
střízlivý.	Jen	pokud	v testu	
obstojí,	bude	moci	uživatel	na	
koloběžce	vyrazit.	Test	bude	
povinný	od	půlnoci	do	brzkých	
ranních	hodin	ve	vybraných	
lokalitách.

Bezpečnější průjezd 
veseckým areálem

Průjezd	hlavní	komunikací	
veseckého	areálu,	Dlouhou	
ulicí,	je	nyní	snadnější.	Správa	
areálu	nechala	dosypat	kraj-
nice	úzké	silnice	štěrkem	tak,	
že	se	pohodlně	vyhnou	dvě	
protijedoucí	auta.
Správa	areálu	zároveň	upo-
zorňuje,	že	krajnice	neslouží	
jako	parkovací	pruh,	jedná	se	
pouze	o vyhýbací	místo.	
Kamenivem	byla	dosypána	
i odvodňovací	rýha	vedoucí	ze	
svahu	u trafostanice.	Úpravou	
prochází	také	povrch	štěr-
kového	parkoviště	u správní	
budovy,	kde	zmizí	díry	vymleté	
deštěm.

Krátkézprávy
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Pět dodavatelů oslovilo město Liberec k podání nabídky na stavbu nové podoby parkoviště 
v Pastýřské ulici v centru města. Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši téměř 39 milionů 
korun. Stavební firma bude vybrána na konci srpna.

Parkoviště Nová Pastýřská
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Veřejnýprostor

Údržba veřejného prostoru v režii odsouzených

Během léta začnou úpravy dětského hřiště ve Vackově ulici v Doubí. Za tři miliony tam vznikne 
letiště. Hřišť bude letos upraveno hned několik a přibudou i 2D prvky.

Spolupráce odboru ekologie a veřejného prostoru s Vazební věznicí Liberec funguje od roku 2015. Za tu dobu odsouzení, kteří 
si zde odpykávají svůj trest, pomohli s řadou věcí.

Pavel Chmelík

Město Liberec má ve správě 
na 70 dětských hřišť. Jejich opra-
vy nebo rekonstrukce probíhají 
v  podstatě permanentně. Jednou 
z  letošních největších investic 
v  tomto směru je hřiště ve Vac-
kově ulici, které zmodernizuje 
firma Bohumila Hauptmanna za  
3 130 284 korun. Rozsáhlou rekon-
strukcí prošlo během posledních 

čtyř let na deset hřišť ve městě.
Z  herních prvků děti v  Doubí 

potěší pružinová houpadla, zemní 
trampolína a závěsný kolotoč. Hi-
tem se jistě stane letadlo, protože 
celé hřiště je koncipováno jako 
airport. Letadlo je velkou herní se-
stavou, která bude zahrnovat sklu-
zavku, hrazdy, závěsnou houpač-
ku, tunel, šplhací tyče a podobně. 
Pro větší děti a  dospělé přibude 
workoutová sestava a stůl pro stol-

ní tenis. Ošetření se dočkají stro-
my, devět nových přibude, stejně 
jako desítky keřů. Samozřejmě 
bude upraven trávník a cesty.

Odbor ekologie a veřejného pro-
storu pracuje na přípravě obnovy 
několika dalších hřišť. Mimo kla-
sických herních prvků jsou v plánu 
nová sportovní a  fitness zařízení. 
Práce budou během léta probíhat 
kromě Vackovy ulice na hřištích 
v  Jáchymovské, Matoušově a  na 
Aloisině výšině. Ke konci prázd-
nin budou vybudována ještě hřiště 
v Burianově a Kropáčkově ulici.

Novinkou letošního roku budou 
tzv. 2D dětská hřiště v  Matoušově 
a na Aloisině výšině. Jde o nástřik 
dětských her přímo na asfaltovou 
plochu. Tyto hry tak dokážou bě-
hem pár hodin proměnit asfaltový 
plácek v zajímavou hru. Připraví 
je Tereza Vašnovská, která s  tou-
to myšlenkou vyhrála soutěž pro 
začínající podnikatele a  různá 2D 
hřiště realizovala v desítkách měst 
po celé republice. Jedná se o nejen 
levné řešení, jak originálně po-
jmout asfaltovou plochu, ale také 
je tím u  dětí rozvíjena tvořivost 
a představivost.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

V  průběhu let byly provedeny 
například výřezy náletových dře-
vin, hrabání listí, čištění vodního 
toku, odstranilo se několik větších 
černých skládek nebo byly vyko-
pány staré betonové prvky a písko-
viště. Odsouzení se podíleli také na 
odstraňování zvětralin u  skalních 
masivů. 

Tato spolupráce výrazně šetří 
městský rozpočet a  nemalou mě-

rou pomáhá při úpravě a zdokona-
lování veřejného prostoru, ať už se 
jedná o park, sídlištní plochu nebo 
dětské hřiště.

Aktuálně se vězni nejvíce po-
dílí na budování lesoparku ve 
Fibichově ulici, který postupně 
čistí od nahromaděného odpa-
du, stavební sutě a  bývalých za-
hrádek. 

Tyto akce jsou prokládány i  ji-
nými, například odstranění něko-
lika tun odpadu z  černé skládky 

v oblasti U Letky. V průběhu červ-
na se odsouzení budou podílet na 
úpravě parčíku v  Maršíkově ulici 
nebo čistění přítoku Pavlovického 
potoka u cyklostezky.

Odsouzení jsou při těchto pra-
cích doprovázeni odbornými za-
městnanci, přičemž práce slouží 
jako určité zpestření a  nástroj 
budoucího návratu do běžného 
života. Účastní se jich nad rámec 
svého pracovního zařazení a  není 
jim hrazena žádná odměna.

Děti čeká letiště i skákací panáci
Mozaiková seč 
technických služeb
I v letošním	roce	budou	sekat	
Technické	služby	města	Libe-
rec	mozaikovým	způsobem.
Tráva	se	poseká	jen	na	určitých	
místech	a zbytek	porostu	se	
nechá	volně	růst	dle	potřeby.	
Mozaiková	seč	je	k přírodě	
daleko	šetrnější	než	plošné	
sekání	travních	ploch.	V dlouhé	
trávě	se	udrží	větší	množství	
vláhy,	která	má	významný	vliv	
na	mikroklima	v zastavěném	
území.	Navíc	zde	zůstanou	
rostliny	poskytující	potravu	
a úkryt	hmyzu,	kterého	ve	
městech	dramaticky	ubývá.	
Vysekané	plochy	pak	mohou	
sloužit	k procházkám,	venčení	
psů	nebo	k rekreaci.	
Nezáleží,	v jakém	geometric-
kém	vzoru	je	tráva	sečená –	
zda	do	mozaiky,	šachovnice	
nebo	do	pruhů,	důležité	je,	aby	
mezi	pokosenými	místy	vždy	
zůstaly	ostrůvky	nebo	pásy	
nepokosené.

Krátkézprávy
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V rámci ekonomických možností město (odbor ekologie a ve-
řejného prostoru) neustále investuje do oprav drobných pa-
mátek, které byly léta zanedbávány. Vedle plánů obnovy hrají 
důležitou roli upozornění obyvatel Liberce.

Odbor ekologie a veřejného prostoru 

V  letošním roce tak již byla 
dokončena obnova centrálního 
kříže v  Zahradě vzpomínek od 
neznámého autora patrně z  19. 
století. Kamenný podstavec ze 
železnobrodské žuly nese litinový 
kříž s korpusem Krista a je připo-
mínkou původního využití pro-
storu jako hřbitova a kolumbária. 
Během restaurování byl brán zře-
tel na historickou hodnotu díla 
a  veškeré práce se prováděly tak, 
aby byla co nejméně narušena 
původní historická podoba.

Ve spolupráci s místními obča-
ny, kteří obnovu památky inicio-
vali, také aktuálně probíhá restau-
rování Demuthova kříže u ulice Ke 
Sluji. Tato boží muka zbyla zhoto-
vena místním rolníkem Antonem 
Demuthem v  roce 1850. Jejich 
obnova probíhá v  restaurátorské 
dílně. Část nákladů hradí zdejší 
obyvatelé. 

V  prostoru mezi Jabloneckou 
ulicí a  bývalým klášterem Vorši-
lek, v  původní klášterní zahradě 
v  Kristiánově, se nachází socha 

sv. Jana Nepomuckého. Je to jed-
na z nejstarších památek ve měs-
tě, datum vzniku se odhaduje na 
rok 1768. Původně socha stála 
u  dnešní světelné křižovatky ulic 
Klášterní, Jablonecká a  Tyršova 
při bývalé cestě do Rudolfova. Pís-
kovcová socha představuje světce 
sv. Jana Nepomuckého oděného 
v  bohatě řaseném kanovnickém 
rouchu. K  restaurování této so-
chy je přistupováno zvlášť citlivě 
a  způsobem, jako by se jednalo 
o  kulturní památku, ačkoliv pro-
ces prohlášení za chráněné dílo 
teprve probíhá. Všechny práce 
jsou pravidelně konzultovány  
s Národním památkovým ústavem.

Stejně jako v  Radčicích bude 
i  v  Machníně přistoupeno k  re-
staurování křížku z  roku 1827, 
a to ve spolupráci s místními oby-
vateli, kteří se budou podílet i na 
jeho obnově. Tehdejší obec Mach-
nín zde nechala vytvořit kříž s vy-
obrazením Krista. Boží muka se 
nacházejí u  školy v  Heřmánkové 
ulici, přičemž nyní probíhá rešer-
še historických podkladů s  cílem 
získat obrázky, snímky, které by 
se následně promítly do konečné 
podoby díla se snahou o  co nej-
větší historickou autenticitu.

Restaurování 
drobných památek

Při procházce do parku v Budyšínské ulici můžete zavítat do 
již zrevitalizované části, tzv. Zahrady vzpomínek. 
Odbor ekologie a veřejného prostoru

V  parku byla nově vysazena 
lipová alej, která tvoří dominant-
ní liniový prvek. Odbor ekologie 
a veřejného prostoru k její obnově 
přistoupil poté, co dendrologický 
posudek doporučil její odstranění 
v původní podobě.

V  minulosti byly koruny lip 
neodborně šetřeny tzv. na hlavu, 
což zapříčinilo mnoho zdravot-
ních problémů, které mohly vést 
k akutnímu selhání stromů. Proto 
bylo rozhodnuto o celkové obno-
vě. Současně byly nově vysazeny 
čtyři pyramidální duby a  ošetře-
no dalších 16 stromů. Dosazeny 
budou zatím chybějící trvalky do 
záhonů.

V  rámci revitalizace byly také 
v  celém areálu zahrady obnove-
ny perkové cesty, byl restaurován 
cenný kříž s Kristem v centru za-
hrady. V  budoucnu ještě čekají 

na opravu obvodové zdi a restau-
rátorský zásah na hrobkách a de-
ponovaných sochařských artefak-
tech.

Odborná arboristická firma 
provedla zásah v  nedalekém par-
ku na Štefánikově náměstí, kde 
byly na základě dendrologického 
posudku odstraněny čtyři stromy 
a  dalších 63 ošetřeno. Dendrolo-
gické hodnocení bylo také zpra-
cováno na park U kostela sv. Kříže 
ve Valdštejnské ulici, kde též dojde 
k  ošetření vzrostlých dřevin. Na 
všechny zásahy zažádalo město 
u Státního fondu pro životní pro-
středí o dotace.

 Kvůli napadení patogeny došlo 
v loňském roce k mohutnému ká-
cení buků v  parku Petra Bezruče 
u zoologické zahrady. Letos dojde 
k nové výsadbě a navíc zde budou 
obnoveny trvalkové záhony a  vy-
sazeny nově cibuloviny, které ná-
vštěvníky potěší příští jaro.

Obnova libereckých parků
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My všichni školou povinní

Liberecké základní školy mají za sebou první ucelený školní rok po dvouleté covidové katastrofě, kdy tehdejší vláda významně 
regulovala způsoby (ne)vzdělávání. Zvnějšku by se zdálo, že školy se znovu vrátily do původně zajetých kolejí a covid v nich 
vlastně není znát. Omyl.

Začátek června se v Truhlářské ulici nesl ve znamení oslav založení tamní mateřské školy, dnes fungující pod jménem Rolnička.

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

Kde všude lze pozorovat násled-
ky covidu, si asi dokážou zodpo-
vědět především učitelé a  rodiče. 
Hodláme tedy i  v  rámci rezortu 
školství a  sociálních věcí pečlivě 
analyzovat některé výstupy z  prá-
vě uzavřeného školního roku. 
Např. půjde o počty zameškaných 
hodin z důvodů nemocnosti, pro-
tože jedním z  důsledků covidu 
je nepochybně oslabená dětská 
imunita. Také výchovná opatření, 
protože fenomén zavřených škol 
totálně rozbil dosavadní vztahové 
vzorce a také dlouhodobě budova-
né klima ve třídách. A samozřejmě 
prospěchové výstupy, byť známky 

ne vždy znamenají svět a mnohem 
důležitější je míra nabytých vědo-
mostí a  dovedností. A  tady jako 
rodič jednoznačně pozoruji osla-
benou míru předmětových souvis-
lostí i fixaci znalostí.

Na covidovou katastrofu jsme 
ostatně už i  zareagovali. Posíláme 
teď mnohem více peněz na pri-
mární prevenci rizikových jevů 
(šikana aj.), podpořili jsme na šesti 
školách i  projekt Trenéři do škol, 
abychom znovu nastartovali kva-
litní vyučování tělesné výchově. 
Podobný projekt přitom chystáme 
i ve výchově hudební. Výuka obou 
těchto předmětů se v průběhu co-
vidu prakticky zastavila, a  přitom 
bývají na počátku diagnostiky 
a  rozvoje individuálních talentů 
ve sportovní a  umělecké oblasti. 

A také přinášejí, nebo mohou při-
nášet, prostou dětskou radost. To 
není málo.

Loni i  letos jsme rovněž zapla-
tili všem školákům ze 7. až 9. tříd 
odborné exkurze po pietních mís-
tech spjatých s  holokaustem (Te-
rezín, Lidice, Osvětim aj.). Nejde 
jen o  primární dějepisný podnět, 
ale také o  důležitý apel směrem 
k  aktivnímu občanství a  demo-
kracii a  nepochybně i  atraktivní 
příležitost pro posílení klimatu 
třídy a upevnění vztahů žák – žák 
a žáci – učitelé mimo školní lavice. 

Podobný historicko-výchovný 
účel má i  projekt Paměť národa, 
v němž jsme letos pomohli finanč-
ně k  účasti sedmi našim školám 
a který aktivuje přímo žáky k mezi-
generačnímu dialogu s pamětníky 

naší historie a také k vlastní práci 
s daty a nejrůznějšími médii.

A letos konečně finišujeme  
s tříletým projektem Férové školy 
II, jehož účelem je zvyšování kva-
lity společného vzdělávání, karié-
rového poradenství či doučování. 
Na tento navazující projekt jsme 
získali takřka 80 milionů korun, 
nejvíce v  republice, a  dohromady 
za posledních 5 let mateřské i zá-
kladní školy podpořili částkou přes 
130 milionů (projekty Vzdělávejme 
společně, Férové školy I a II). 

Školní rok 2021/22 je u  konce, 
ale práce na odstraňování škod po 
covidu teprve začala. Přeji vám, 
milé učitelky a milí učitelé, abys-
te o  prázdninách nabrali plno sil 
a  těšili se na zářijový návrat do 
škol. 

Miriam Plačková, 
ředitelka MŠ Rolnička

Městská mateřská škola v Truh-
lářské ulici v Liberci byla založena 
4.  května  1882. Nejprve byla zří-
zena jako útulek pro děti, později 
jako mateřská škola. Koncem 80. 
let 19. století ji navštěvovalo 66 
dětí. Přijímaly se děti starší 4 let. 
Pro nemajetné byla školka zdar-
ma, ostatní platili 3 krejcary den-
ně. Děti byly zaopatřeny od 8 do 
12 hodin a od 14 do 18 hodin. Vy-
chovatelka se roku 1887 jmenovala 
Marianna Fuchs. Až do roku 1945 
to byla školka německá.

Poválečný provoz školky se da-
tuje od 12. listopadu 1945. Od roku 
1950 byla ve školce zřízena kuchy-
ně, aby mohly matky dětí nastoupit 
po práce. V roce 1952 byly dány do 

provozu dvě velké lehárny a  izo-
lační místnost. V  1. poschodí byla 
zřízena jídelna. Ve školce se nachá-
zela tři oddělení pro 60 až 120 dětí.

V  letech 1960–1967 bylo zří-
zeno v  sousední budově družiny 
ZŠ U  Soudu 4. oddělení. Celkem 
v mateřské škole bylo zapsáno 125 
dětí. 

V  letech 1971–1973 byla prove-
dena celková rekonstrukce budovy 
i  zahrady, kuchyně a  jídelna byly 
přestěhovány do přízemí. Vchod 
z Truhlářské ulice byl zrušen a byl 
postaven nový boční vchod z ulice 
U Soudu. 

Počet zapsaných dětí se v  prů-
běhu let měnil. V  roce 1983 bylo 
v mateřské škole zapsáno 100 dětí, 
v  roce 1985 75 dětí a  v  roce 1992 
byl počet snížen pouze na 2. třídy 
v  prvním patře. Třída v  přízemí 

sloužila jako tělocvična. V  prosto-
rách 2. patra byly zřízeny dvě třídy 
ZŠ. V  roce 1995 byly třídy ZŠ v  2. 
patře zrušeny a  celá budova opět 
sloužila potřebám mateřské školy. 
Přihlášeno bylo 55 dětí. 

O  dva roky později začala další 
vlna oprav. Mj. byly zrušeny plyno-

vé gamaty, které nahradily plynové 
kotle na každém patře. V roce 1999 
proběhla rekonstrukce kuchyně 
a střechy budovy. V září 2000 byla 
školka v  Truhlářské ulici spojena 
s Mateřskou školou Jungmannova. 
Celkový počet dětí byl navýšen na 
60. V roce 2005 byla provedena cel-
ková oprava jídelny. 

Další větší rekonstrukce se ma-
teřská škola dočkala až v  prosinci 
2014, kdy byla vyměněna okna. 
V  současné době je kapacita ma-
teřské školy 60 dětí. 

A  co čeká školku Rolnička 
v nejbližších letech?

V  novém územním plánu měs-
ta Liberec je záměr revitalizace 
zahrady včetně kompletní rekon-
strukce s  termínem leden  2029 
o předpokládané částce 48,5 milio- 
nu korun.

Liberecké školy rok po covidové katastrofě

140 let mateřské školy v Truhlářské ulici
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Taje robotiky odkrývá nová expozice Technického muzea Liberec. 

Liberecké základní školy patří k nejlepším v Česku. Potvrzuje to dlouhodobá republiková analýza České školní inspekce mezi 
lety 2017–2021, zveřejněná letos v květnu.

Jiří Němeček, TML

Odborníci a  techničtí nadšen-
ci společnosti Benteler upravili 
pro všechny zvídavé návštěvníky 
expozici robotické stanice v Tech-
nickém muzeu Liberec. 

„Cílem je zvýšení zájmu u  dětí 
a mládeže o studium technických 
oborů, protože odborníků v tom-
to odvětví je nedostatek. V  naší 
expozici děti poznají, jak robot 
svařuje rám skutečné motorky, 
kterou známe ze silničního pro-
vozu. Uvidí, že svařit všechny díly 
rámu motorky není jednoduché 
ani pro dobře naprogramovaného 
robota,“ doplňuje Miroslav Baše, 
vedoucí technického plánování 
společnosti Benteler. 

Co předcházelo instalaci 
v  Technickém muzeu? Zde pou-

žitý robot, který již ve výrobě „od-
pracoval“ několik tisíc hodin, vy-
žadoval před instalací do expozice 
důkladný servis  – očištění, přela-
kování, seřízení. Jako předmět, 
který má být svařován, byl vybrán 
rám skutečné motorky. Pro něj 
bylo nutné navrhnout, zkonstruo- 
vat a  vyrobit i  upínací přípravek, 

který rám při svařování nejen drží, 
ale v souladu s prací robota s ním 
i  otáčí různými směry. Asi nej-
složitější bylo navrhnout úpravu 
svařovacího hořáku tak, aby mohl 
robot demonstrovat svařovací 
proces a  navíc plnit vedlejší úlo-
hy zvolené návštěvníkem. Ty vám 
rovněž popíšeme.

Vlastní program robota v  mu-
zeu je velmi podobný skutečným 
svařovacím programům. Robot 
však umí nejen svařovat, ale i kres-
lit obrázky. Pokud návštěvník vlo-
ží připravený papír do schránky 
a  stiskne ovládací knoflík, robot 
mu nakreslí jeden z  nabízených 
obrázků. Osobní automobil, mo-
torku nebo nákladní vůz. I  tato 
funkce je určena především pro 
děti, aby poznaly všechny doved-
nosti robota. 

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

Nejde ovšem o  nečekané pře-
kvapení, kvalitu a  stabilitu peda-
gogického procesu na našich ško-
lách sledujeme i  v  pravidelných 
každoročních výstupech školní 
inspekce (ČŠI). 

Co z  velkého srovnání základ-
ních škol v  Česku vyplývá pro Li-
berec, resp. liberecký okres?

Liberecké základní školy (na 
úrovni okresu) patří v kvalitě 

vzdělávání s  dalšími 19 okresy 
z celkem 76 v Česku k nadprůměru. 
Jinak řečeno, zmíněných 20 okresů 
má nejlepší základní školy v repub-
lice (např. dle kritérií zájem dětí, 
metody výuky, pedagogický proces, 
inovace, vztahy žák–učitel).

Do nejvyššího pásma pat-
ří liberecké základní školy 

i v oblasti řízení škol (dokáže 
ve vzdělávání uspět každý žák?), 
a to spolu s dalšími 21 okresy.

Mezi nejlepší patří liberec-
ké základní školy i  v  další 

oblasti, jíž je řízení učitel-
ského sboru (hodnocení pedago-
gů vedením, profesní vzdělávání, 
proces zavádění nových učitelů 
atd.). Společně s  námi patří nej-
vyšší pásmo dalším 25 okresům ze 
76.

Naopak naší slabinou je 
zatím implementace pod-

půrných opatření pro děti se 
zdravotními a sociálními hendike-
py, tj. inkluzivní (společné) vzdě-
lávání. V tomto směru se snažíme 
se školami pracovat již několik let, 
na podporu inkluzivních opatření 
realizujeme napříč všemi školami 
projekty Férové školy I a II (celkem 
130 milionů korun z  evropských 
fondů). Primární ovšem je i dobrá 
příprava studentů pedagogických 
fakult, kteří do praxe často nastu-
pují se zakořeněnými stereotypy.

Z  výsledků mám samozřej-
mě radost, protože potvrzují mé 

dlouhodobé tvrzení, že liberecké 
základní školy jsou kvalitní. To ale 
neznamená, že nemáme žádná 
slabá místa nebo že je nemáme 
lokálně. Zvyšování kvality vzdě-
lávání je nepřetržitý proces, spo-
lečnost i její nároky se stále mění, 
ale naprosto nenahraditelnou roli 

má i  stát při tvorbě rámcových 
vzdělávacích programů, vzdělává-
ní budoucích pedagogů i  podpo-
ře speciálních profesí (speciální 
pedagogové, psychologové atd.). 
A klíčovou otázkou dneška také je, 
jak se do škol podaří začlenit ukra-
jinské děti.

Jak pracuje skutečný robot

ZŠ v Liberci? Mezi nejlepšími v Česku!

Den otevřených dveří 
FUA TUL 24.–25. června
Fakulta	umění	a architektury	
Technické	univerzity	v Liber-
ci	pořádá	den	otevřených	
dveří.	Úvodní	slovo	pronese	
děkan	Ing.	arch.	MgA.	Osamu	
Okamura	v pátek	24. červ-
na	ve	20	hodin	u příležitosti	
vyhlášení	výsledků	studentské	
soutěže	JFK.	
V sobotu	25. června	proběhne	
od	11	do	17	hodin	výstava	
studentských	prací.	Součástí	
sobotního	doprovodného	pro-
gramu	bude	prohlídka	dílen,	
kde	vznikají	architektonické	
modely,	komentovaná	pro-
hlídka	v 15	hodin	a závěrečná	
hudební	performance	v 16.30. 

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

Malé divadloŠaldovo divadlo

17. pá NIKOLA ŠUHAJ  [ Ivan Olbracht, Petr Ulrych ]           JP/5

Slavný příběh o legendárním podkarpatském zbojníkovi 
s písněmi Petra Ulrycha. 1. PREMIÉRA.

19. ne NIKOLA ŠUHAJ  [ Ivan Olbracht, Petr Ulrych ]         JP2/4

Slavný příběh o legendárním podkarpatském zbojníkovi 
s písněmi Petra Ulrycha. 2. PREMIÉRA.

20. po POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ – host
[ N. Simon ]  Komedie, při které se smějí diváci bez rozdílu 
věku a tu a tam i zaslzí.

14. út LOVCI PEREL    [ Georges Bizet ]                                    O/6

Romantická opera s nádechem exotiky! DERNIÉRA.

16. čt PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY  [ L. Janáček ]   OB/6

Proč? Protože se v tom stále ještě poznáváme! Pro abo: 
změna hracího dne. DERNIÉRA.  

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).

16. čt ZA OPONOU ...Sochy, kino, bláznovství                          
Setkání Markéty Tallerové se zajímavými hosty. 

18. so PETR PAN    
Taneční pohádka Baletní školy při Divadle F. X. Šaldy. 
Začátek v 17 h.                    

19. ne PETR PAN    
Taneční pohádka Baletní školy při Divadle F. X. Šaldy. 
Začátek v 15 h.                          

Zá
je

zd
y Open Air Kutná Hora I 22. 6. 2022

OTELLO  
[ Giuseppe Verdi ]
Verdiho mistrovské dílo o tragické 
lásce, žárlivosti a intrikách.

Hukvaldy I 25. 6. 2022
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY  
[ Leoš Janáček ]
Proč? Protože se v tom stále ještě 
poznáváme!

Open Air Loket I 6. 7. 2022
RUSALKA  
[ Antonín Dvořák ]
Iluze, barvy, světla a stíny... Jak dopadne ten, 
kdo se vzepřel zákonům světa?

DRŽÍME 
VÁM MÍSTO!

Výhodné předplatné na sezonu 2022 /2023 již v prodeji

ZA SVĚTLEM

Kdo vás letos dostal? Zahájení 139. sezony Divadla F. X. Šaldy

LIBERECKÁ THÁLIE 
JE ZPĚT!

Hlasujte v divácké anketě pro své favority 
do 20. srpna 2022. Hlasovat můžete osobně – v Šaldově 

a v Malém divadle nebo online na našich webových 
stránkách www.saldovo-divadlo.cz/liberecka-thalie.

Srdečně vás zveme na zahájení sezony 2022/2023
DFXŠ ZA SVĚTLEM v rámci akce LÉTO NA NÁMĚSTÍ 

16.00  Koncert divadelní kapely NE-KLIŠÉ
19.00  Taneční představení studentů ZUŠ, vyhlášení vítězů  
 ankety Liberecké Thálie 2021/2022
20.00  BALETNÍ GALAVEČER DFXŠ 

1. září 2022, nám. Dr. E. Beneše
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Předplatné 2021/22 v prodeji po celý abonentní cyklus! Z ceny předplatného bude odečtena částka za již odehraná představení! Předplatné 
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prodloužena otevírací doba do 17 hodin. Oddělení předplatného najdete vedle pokladny Šaldova divadla! Adresa: budova Šaldova divadla – 
nám. Dr. Beneše 22, Liberec 1, E-mail: predplatne@saldovo-divadlo.cz, tel.: 485 107 836. Zřizovatelem Divadla F. X. Šaldy je Statutární město 
Liberec. Umělecká činnost divadla se uskutečňuje za fi nanční podpory Statutárního města Liberec, Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.
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Dospělí 50 Kč
Děti, studenti, senioři 30 Kč
Rodiny (2+2) 100 Kč
Výtěžek ze vstupného bude 
věnován ŘK církvi Liberec

Sraz účastníků u kostela 
Nalezení sv. Kříže (zastávka 
MHD Malé náměstí)

Prohlídky barokní 
zahrady a kostela 
Nalezení sv. Kříže

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

Komentovaná hodinová 
prohlídka sakrálních památek 
v centru Liberce
4. července – 29. srpna  
každé pondělí od 17 hodin 
(1 hodina) 

Visit^Liberec

^L
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Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás další křížovku o zajímavou knihu. Obdrží ji jeden z úspěšných luštitelů. Správnou tajenku zašlete do 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 Ludmila Urbánková.
Je noc a v psychiatrické léčebně se stále nemůže uklidnit jeden z pacientů. Neustále řve a bouchá se vším, co mu přijde pod ruku. Zřízenec mu citlivě 
domlouvá: „Člověče, už se konečně zklidněte… (dokončení v tajence křížovky).“ 

Křížovka o knihu

Dospělí 50 Kč
Děti, studenti, senioři 30 Kč
Rodiny (2+2) 100 Kč
Výtěžek ze vstupného bude 
věnován ŘK církvi Liberec

Sraz účastníků u kostela 
Nalezení sv. Kříže (zastávka 
MHD Malé náměstí)

Prohlídky barokní 
zahrady a kostela 
Nalezení sv. Kříže

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

Komentovaná hodinová 
prohlídka sakrálních památek 
v centru Liberce
4. července – 29. srpna  
každé pondělí od 17 hodin 
(1 hodina) 

Visit^Liberec

^L

Velká dětská párty
 

Čtvrtek 30.06.22   od 14h do 18h

Akce bude probíhat na letní louce a v prostorách bazénu. Plavky sebou :)
Program: Nafukovací hrady, soutěže, diskotéka a mnoho dalšího

Jedničkář má vstup ZDARMA
a jeho kamarád za 1,- 

bazen.liberec.cz                                                                         Bazén Liberec

Křížovka:  Blázen.  Je noc a v psychiatrické léčebně se stále nemůže uklidnit jeden z pacientů. Neustále řve a bouchá se vším, co mu přijde pod ruku. Zřízenec mu citlivě
domlouvá: „Člověče, už se konečně zklidněte, … (dokončení v tajence křížovky)."

Pomůcka:
Budova 

magistrátu

Pozdní 
doba 

kamenná
...Veliký... (z 
řečtiny)

Nářečně 
jenom

Staré 
plavidlo

Inic.herce 
Menšíka

Židovský 
duchovní Zděný hrob Inic.zpěv. 

Simonové
Prome- 
náda

Maďarské 
ženské 
jméno

Otroci Adamova 
družka

Lotyšské 
platidloAnano, Alla, 

cist

Náš 
kosmonaut Hody

Jméno 
zpěváka 
Zicha

Indonéský 
ostrov

Planeta Přítok Váhu
Jméno 

zpěv.Pu- 
gačovové

Náz.tvrdé 
souhlásky

Lepidlo na 
tapety

Nářečně 
nebo

..Pracovat. s 
hráběmi

Zcela jistě Holič 
(zastar.)

1.DÍL 
TAJENKY

Nerozvinu- 
té květy Doručovat

Mezinár. 
organiz. 

práce (zkr.)

Mázdra Ozn.čes. 
letadel

Inic.herce 
Zedníčka

Žíněnka pro 
džudo

...Trumf... v 
bridži Vzniknout

Jihoevrop- 
ský keř

Inic.fotbal. 
Panenky

Staroar- 
mén.město

Celebeský 
buvol

Starší SPZ 
Šumperka

Vykrmová- 
ní drůbeže

Citoslovce 
bolesti

Latinská 
spojka „a"

Možná 
(kniž.)

MPZ aut 
Rumunska

Zn.našich 
vysavačů

MPZ aut 
Austrálie

Chlup Chem.zn. 
teluru

Chaplino- 
va žena Čilí

Hydroxid 
draselný 

(chem.vz.)

2.DÍL 
TAJENKY

Ten i onen

Kruhy

Předem 
srážený 

úrok

Jiho- 
evropan
Zkr.seve- 
rovýchoduAčkoli

Býv.amer. 
prezident

Ostnaté 
křoví

Domácky 
Svatava

Požárník Osah ...Přijímat... 
s radostí

Tajenka: NORMÁLNÍ  BLÁZNI  V  TUTO  DOBU  UŽ  SPÍ

1

^L

^L

^L
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Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Názoryzastupitelů

Ocěnění Stavba roku Libereckého kraje připlulo opět do Vratislavic. Po Desítkách a školce na Nové Rudě si cenu odnesla 
rekonstrukce bývalé fary na knihovnu a kinosál. Tato ocenění jsou odrazem toho, že se ve Vratislavicích hodně a dobře staví.

Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený
lidem

Kam mají jít pe-
níze vybrané z  na-
šich daní, co je nezbytné, co je nad-
stavba a  co je už opravdu luxus? 
Opakovaně zjišťujeme, jak rozdílné 
jsou názory a jak se měřítko posou-
vá, když rozhodujete o svých peně-
zích, oproti tomu, když utrácíte 
finance veřejné. 

V  minulém Zpravodaji jste si 
možná přečetli reakci na můj člá-
nek o  přemalovávání reality na 
růžovo. Jak jsem si vymyslela pří-
lišné výdaje na nákup technického 
vybavení, jak se výdaje na mediální 
propagaci nezvyšují a  jak tyto pe-
níze rozhodně nejsou používány 
převážně pro účely soukromé pre-

zentace určitých politiků nebo po-
litických stran. 

Nechám mluvit čísla, vy sami 
si určete, zda byste takto využili 
vlastní peníze:
- nový fotoaparát za 83 tis., note-
book 72 tis. a dron 432 tis.,
- námi opakovaně kritizovaná 
smlouva s televizí RTM s výdaji za 
více než dva miliony za čtyři roky,

Opravdu to za ty peníze stojí? 
Ale když to není z vlastního…

Proč to všechno? Právě proto, 
aby se neveselá realita čtyř roků 
vládnutí přemalovala na růžo-
vo. Zrušené projekty parkovacího 
domu a nového autobusového ná-
draží, kompostárnu, sběrný dvůr 
jsem zmiňovala minule. K  tomu 
na místě stojící projekt rekon-
strukce městského bazénu a  vy-
loženě „promyšlený“ projekt, kde 

náměstek Langr chce z bazénu na 
Františkově vybudovat školní třídy 
(asi aby se zabila snadno řešitelná 
rezerva pro plavání, pokud se bude 
muset velký bazén na čas zavřít). 
Absurdní je to speciálně ve chví-
li, kdy z  veřejného fóra vyšel jako 
problém číslo jedna, který pálí Li-
berečáky, rekonstrukce a  navýšení 
počtu bazénů v  Liberci. Tomu se 
říká vláda naslouchající svým ob-
čanům…

Ale není se co divit, když o  rok 
dříve vyšlo jako problém č. 1 par-
kování  – a  smutný výsledek je 
právě zrušený parkovací dům pro 
veřejnost, na který byla i  dotace, 
a  jedno parkoviště postavené na-
černo.

A  oproti tomu projekty, které 
nikdo nechce a  nikomu nechybí. 
Zdá se, že velmi oblíbenou se stala 

výstavba nových pomníků na mís-
tech, kam by vás nikdy nenapadlo 
zajít a zavzpomínat. Kousek od prů-
myslové zóny, vedle rušné silnice… 
Zde se investují miliony, zatímco na 
dětská hřiště se peníze nedostávají. 

Stejně absurdní mi přijde sil-
ná podpora kompletní přestavby 
nádherného parku u muzea, jehož 
investorem má být Liberecký kraj 
(také vedený Starosty pro Libe-
recký kraj, SLK) a  kterou primátor 
i  kancelář architekta města velmi 
podporují. Co na tom, že od prv-
ního představení je proti tomu 
obrovský odpor veřejnosti? Politici 
jsou oslněni možností „vybudovat 
něco světového“, odpor neodpor. 

A  tak mi nezbývá než konsta-
tovat, že Liberec má stále starosti, 
i když (nebo protože?) má ve vede-
ní už skoro čtyři roky Starosty.

Kam jdou vaše peníze? A co jsou a nejsou nepravdy Z. Kocumové?

Jaromír Baxa,
Liberec otevřený
lidem

Jiné části města 
ale tohle štěstí ne-
mají. Oceněné stavby v  nich chy-
bějí – jednoduše proto, že v  libe-
reckých čtvrtích až na výjimky nic 
moc nevzniká. Jak to?

Důvodem jsou peníze. Hlavně 
to, že Vratislavice mají na počet 
obyvatel víc peněz než zbytek Li-
berce. Jako jediná část města mají 
vyčleněnou část příjmů, které Li-
berec dostává od státu ze sdílených 
daní. V  ostatních čtvrtích peníze 
nezůstávají.

Funguje to následovně. 
Z  rozpočtu 120 milionů, které 

Vratislavice mají, si platí radnici, 
školu, školku, údržbu ulic a zeleně, 
hřiště, domov pro seniory a  také 
investice. Ostatní věci platí za vra-
tislavické „velká“ radnice, stejně 
jako za všechny ostatní občany. Jde 
hlavně o náklady na dopravní pod-
nik, divadla, bazén, Arénu, odpady, 
některé sociální služby apod.

První háček je v  tom, že 
Vratislavice mají na každého ob-
čana 13 tisíc Kč ročně, zatímco na 
ostatní zbývá jen 10 tisíc. Za po-
slední čtyři roky tak Vratislavice 
dostaly o  nějakých 100 milionů 
víc, než by odpovídalo jejich počtu 
obyvatel.

Druhý háček je v  rozhodování 
o  investicích a  rozdělování do-

tací mezi jednotlivé části města. 
Zatímco Vratislavice si připravují 
své projekty samy, ostatní čtvrti 
musí doufat, že si na ně vzpome-
ne radnice. Ta v  tom spektakulár-
ně selhává, a to přesto, že starosta 
Vratislavic, Lukáš Pohanka, sedí 
i  v  radě Liberce, není jen staros-
ta Vratislavic. Před volbami, ve 
kterých získal nejvíc hlasů, při-
tom sliboval zlepšení veřejných 
prostranství po celém městě. Pro 
mimovratislavické ale L. Pohanka 
neudělal vůbec nic. I když ví, kde 
je problém a jak jej řešit.

My z  opozice jsme zatím ales-
poň navrhli rozdělit dotační peníze 
na veřejná prostranství férově pro 
všechny čtvrti podle počtu obyvatel. 

Nyní je plánované utratit všechny 
peníze v  centru a  ve Vratislavicích, 
což není vůči ostatním občanům 
ani trochu spravedlivé.

Dalším krokem je ponechání 
výnosů daně z  nemovitosti přímo 
ve čtvrtích, kde se tyto daně vy-
berou. Dnes, když někde vznikne 
velký developerský projekt nebo 
továrna, místní komunitě to nijak 
nepomůže. Pokud necháme čtvr-
tím alespoň tyhle daňové výnosy, 
budou vědět, že mírně zhoršené 
životní prostředí bude dlouhodobě 
vyvážené penězi na veřejný prostor 
nebo na spolkovou činnost. 

Ani jednu z těchto změn ale nyní 
není možné prohlasovat. Změnit to 
ale můžou volby.

Vratislavicím úspěch přejeme, ale rozvíjet musíme celý Liberec
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Petr Židek, ODS

Není to ani tak 
o  tom, zda sdílená 
kola do města patří, 
nebo ne. Při diskuzích 
ve vedení města byly spory spíše 
o to, jak má vypadat model, podle 
kterého budou nastaveny podmín-
ky pro tuto doplňkovou službu, 
která je součástí dopravy ve městě. 

Podporuji každý dobrý nápad, 
který oživí veřejný prostor a  na-
bídne i jinou možnost dopravy po 
Liberci. Jsem zastánce pravidla, že 
pokud má něco fungovat a  je to 
i  určitou skupinou obyvatel pod-
porováno a  požadováno, nemělo 
by to rozhodně ostatní obyvate-
le města nějak zvlášť obtěžovat, 
případně jim to dokonce kompli-
kovat život. To platí obecně pro 

všechny nadstandartní služby ve 
městě. Touto službou jsou i sdíle-
ná kola. 

Sdílená kola mají, jak už to u ta-
kových služeb bývá, své příznivce 
i  odpůrce. Když se před pár dny 
měla v  radě města schvalovat na-
bídka od jedné společnosti, která 
by v  Liberci tuto službu provozo-
vala, ale s  podmínkou, že město 
„zadotuje“ její podnikání částkou 
téměř 1 200 000 Kč, byl jsem jed-
noznačně proti. Pokud má někdo 
model podnikání založený na 
vysávání veřejných peněz, nemo-
hu to podporovat. Jsem rád, že 
to viděli stejně i další tři kolegové 
v  radě města a  tahle podpora ne-
byla schválena. Ukázalo se, že to 
bylo správné rozhodnutí, jelikož 
během dalších dní oslovil město 
jiný provozovatel, navíc s  elektro-

koly. Jeho požadavkem na rozdíl 
od předchozí společnosti je pouze 
to, aby město umožnilo společ-
nosti tuto službu na území města 
provozovat. Výsledkem je 160 elek-
trokol, což je v kopcovitém Liberci 
velké plus, které jsou k  dispozici 
každému, kdo je chce využívat. 
Cena 3 Kč na minutu je stejná jako 
u koloběžek, navíc bez nástupního 
poplatku. Tím je splněn jeden pa-
rametr, ve městě je dostupná služ-
ba sdílených kol a město to nestojí 
ani korunu. 

Teď už jen doufat, že i druhý pa-
rametr bude naplněn, že se kola 
nebudou povalovat po městě a pře-
kážet na místech, která nejsou urče-
na k  jejich parkování, a  že cyklisté 
budou ohleduplní k  ostatním. Pak 
není problém, aby služba sdílených 
elektrokol v Liberci fungovala.

Díky čtyřem radním ušetří 
město za sdílená kola

Celé volební období je protkáno problematikou sdílených kol. 

Předvolební příloha 
Zpravodaje Liberec
Komunální	volby	na	obdo-
bí 2022–2026	se	uskuteční	
v pátek	23. září	a v sobotu	
24. září 2022.	V případě	komu-
nálních	voleb	zákon	umožňuje	
placenou	předvolební	prezen-
taci	politických	stran	a uskupe-
ní	v městských	zpravodajích.	
Zpravodaj	Liberec	proto	do	
zářijového	vydání	plánuje	
komerční	přílohu	pro	kandidu-
jící	subjekty	do	zastupitelstva	
města	Liberec.	Tato	příloha	
bude	pevnou	součástí	Zpravo-
daje	a jakákoliv	jiná	prezenta-
ce,	ve	Zpravodaji	pouze	volně	
vložená,	není	povolena.
Zpravodaj	Liberec	s přílohou	
vyjde	13. září.	Veškeré	in-
formace,	podmínky	a ceník	
inzerce	budou	od	27. června	
k dispozici	na	internetových	
stránkách	www.liberec.cz/
zpravodaj/inzerce.

Krátkézprávy

Bezpečné dodávky energií za přijatelné ceny pro lidi a firmy už nejsou samozřejmost. Energetika se od základů mění a města 
mají možnost svým obyvatelům s energiemi pomoci. Vyžaduje to ale cílevědomou práci.

Proč v Liberci potřebujeme městskou elektrárnu

Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec

Vedení města se 
aktuálně rozhoduje, 
jak moc vážně bude usilovat o koupi 
teplárny a spalovny. Nabízí se otáz-
ka, proč by to mělo být lepší, než 
když jsou v  soukromých rukách? 
Pokud někdo říká, že by teplárna 
ve vlastnictví města začala snižo-
vat ceny pro odběratele, mýlí se. Na 
nákup by si totiž město muselo vzít 
úvěr, a protože už teď je hodně za-
dlužené, dostane vysoký úrok. Úvěr 
i  s  úroky je nutné splatit ze zisků 
spalovny a  teplárny, Liberec nemá 
žádné možnosti, jak to zaplatit „ze 
svého“. Přesto jsme vedení města 
ke koupi spalovny a teplárny vyzvali 
a podporujeme ho. Proč?

SOUČÁST ENERGETIKY MĚSTA
Teplárna se spalovnou jsou pro 

nás součástí promyšleného systé-
mu dodávek energií s co největším 
využitím místních zdrojů. Hlavní 
částí našeho plánu je městská elek-
trárna, kterou chceme vybudovat 
jako podnik, do kterého může-
te vložit plochu na své střeše pro 
instalaci fotovoltaických panelů, 
nebo investici, nebo obojí. Vhod-
ných ploch na městských, podni-
katelských a  soukromých objek-
tech je spousta. Spojení městské 
elektrárny s  teplárnou by usnad-
nilo ukládání přebytků vyrobené 
elektřiny do ohřevu vody. Teplár-
na bez spalovny v  Liberci nedává 
smysl, protože spalovna je hlavním 
dodavatelem tepla a  určuje jeho 
cenu, stejně jako cenu za likvidaci 
komunálního odpadu. 

BIOPLYNOVÉ STANICE
Městská elektrárna by měla 

budovat i  bioplynové stanice na 

zpracování městského bioodpa-
du, za jehož odvoz a likvidaci dnes 
naopak město doplácí. Vyrobený 
bioplyn je pak možné využívat 
v  dopravním podniku, který má 
flotilu autobusů na CNG, nebo 
v  teplárně. Sluneční energie, ko-
munální odpad, bioodpad. Celé 
to do sebe zapadá, podobné je to 
třeba ve Stockholmu, který je pro 
nás jednou z  inspirací. Současné 
vedení Liberce bohužel nebylo 
schopné dotáhnout ani stavbu 
kompostárny, připravenou už mi-
nulým vedením. Natož uvažovat 
o bioplynce.

DOMOVNÍ KOTELNY
Co se stane, když město teplár-

nu a  spalovnu nezíská? Byla by to 
škoda, ale městská elektrárna tak, 
jak jsem ji popsal, může fungovat 
stejně dobře. Na ukládání přebytků 
elektřiny do ohřevu vody a případ-

ném využití bioplynu se totiž mů-
žeme dohodnout s bytovými domy, 
které mají plynové kotelny. Tak či 
onak městská elektrárna pomůže 
mnoha obyvatelům udržet dostup-
né ceny energií.

ENERGETIKA BUDOUCNOSTI
Každý dům, byt či firma jsou 

dnes napojeny na dodávky ener-
gií, které přicházejí odkudsi zdálky, 
z  velkých centrálních zdrojů. Bu-
doucí energetika víc připomíná síť, 
do které přispívá mnoho menších 
dodavatelů, kteří využívají místní 
zdroje. Město jako veřejná správa 
je přirozeným koordinátorem ta-
kové sítě. 

Liberci už zase ujíždí vlak. Nemá 
připravené žádné projekty na foto-
voltaiku na svých budovách, i když 
stát vypisuje mnohamiliardové 
výzvy, ze kterých bychom si mohli 
zaplatit většinu nákladů. 
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Jaroslav Zámečník, SLK

V  nedávném rozhovoru s  novi-
náři jsem prohlásil, že město Libe-
rec by mělo usilovat o co nejrych-
lejší obnovu lanové dráhy na Ještěd 
a současně mít zájem na jejím od-
koupení od Českých drah. Reakce 
občanů, ale i  kolegů politiků na 
sebe nenechaly dlouho čekat. Od 
některých jsem to schytal a dozvě-
děl se, že jsem populista. Jiní mi 
zase vyčítali, že jsem tenhle ryze 
osobní názor neprobral nejprve 
s koaličními partnery. O to víc mě 
pak potěšila řada pozitivních ohla-
sů od vás, občanů. 

Psali jste mi a  píšete. Někteří 
věcně, pozitivně, jiní nadšeně, ale 
s  řadou otázek. Například kde na 
to Liberec, který se dlouhodobě 
potýká s nedostatkem financí, vez-
me peníze? A jestli si uvědomuji, že 
nás čekají velké investice například 
do plaveckého bazénu. Anebo že 
usilujeme o  nákup liberecké spa-
lovny a teplárny, což by byla trans-
akce rovněž za stovky milionů. 

Souhlasím s  vámi, ale zároveň 
dodávám, že jsem nikdy netvrdil, 
že by se město do nákupu lanovky 
mělo vrhat samo. Tedy bez dalších 
partnerů, kteří by primárně mohli 
u  odkupu lanovky pomoci právě 

s financováním náku-
pu i provozu. Dokon-
ce směle prozradím, 
že někteří případní 
spoluinvestoři už se 
na mě začínají ob-

racet. Stejně tak přislíbil pomoc 
Liberecký kraj a  věřím, že máme 
šanci získat i  finance do  státu. Ať 
už formou přímé podpory, nebo 
nějaké dotace. 

Hlavním důvodem, proč má mít 
Liberec ambici lanovku vlastnit, je 
ale to, že pouze tak dokáže ovlivnit 
její provoz a  ekonomiku. Včetně 
cen, které za svezení lidé zaplatí. 

Dokonce si umím představit, že 
časem by se provoz lanové dráhy 
měl začlenit do systému městské 
hromadné dopravy, jako je tomu 
třeba u  pražské lanovky na Pet-
řín. Liberečané by tak podle mých 
odhadů mohli navíc získat i  lepší 
cenu než nyní. 

Co bych si opravdu nepřál, je, 
aby dosavadní provozovatel lanov-
ky  – České dráhy  – časem nabídl 
lanovku na Ještěd ke komerčnímu 
prodeji. Včetně pozemků i nezpo-
chybnitelných a doložitelných dat, 
která jasně ukazují, že lanovka si 
na sebe nejenže vydělá, ale umí 
každoročně generovat i  zajímavý 
zisk. 

Jasně, než by k  podobnému 
odkupu došlo, musela by vznik-
nout kvalitní ekonomická rozvaha 
a  analýza, za jakých podmínek se 
městu provozování podobné do-
pravy vyplatí. Osobně se nicméně 
domnívám, že z  dlouhodobého 
hlediska by se tato investice Liberci 
vyplatila významně. 

Navíc, ruku na srdce. Opravdu si 
umíte představit, že lanovku získá 
soukromý provozovatel a  nasadí 
u  ní výrazně vyšší ceny? Z  pohle-
du byznysu nic proti. Určitě by se 
našla řada podnikatelů i  podni-
kavců, kteří by si takovou investici 
rádi dopřáli. Potom se ale všichni 
musíme smířit s  rizikem, že nový 
investor může kdykoliv přijít a zvý-
šit ceny za jízdné, aniž by k  tomu 
měl pádný a rozumný ekonomický 
důvod. Prostě se mu jen bude chtít 
víc vydělat. Možná, že mi někteří 
z vás za tento postoj opět vynadají. 
A možná budou říkat, že jsem pa-

ranoidní, protože už dopředu po-
dezřívám soukromé společnosti, 
že by se snad chtěly obohacovat na 
úkor ostatních. Ovšem pozor! Tak 
to opravdu není. 

Případů z  praxe, kdy se tak sta-
lo, najdeme celou řadu. Proto je na 
místě opatrnost. A  je třeba jednat 
aktivně a  rychle, k  čemuž jsem se 
jako primátor rozhodl. 

Jak to s lanovkou na Ještěd nako-
nec dopadne, ukáže čas. Věřím ale, 
že o svém názoru, proč má Liberec 
už nyní usilovat o její získání, pře-
svědčím i kolegy. A to jak z koalice, 
tak opozice. Protože tohle je oka-
mžik, kdy je potřeba konat, a ne si 
v  předvolebním soupeření okopá-
vat kotníky. 

Já už konat začal. A  už nyní do 
červnového zastupitelstva chci 
prosadit záměr na změnu územ-
ního plánu, který by do budoucna 
městu usnadnil lanovku nejen zís-
kat do vlastnictví, ale zároveň si po-
spíšit s obnovením jejího provozu. 
Jak se k tomu postaví ostatní kole-
gové, nechám pochopitelně na je-
jich rozhodnutí. Věřím ale, že i oni 
nakonec uznají, jak důležité je, aby 
město získalo nad provozem lano-
vé dráhy na Ještěd kontrolu. A  to 
ideálně tak, že se stane minimálně 
jejím majoritním vlastníkem. 

Šárka Prachařová,
ANO 2011

Školy jsou v  zá-
věru nelehkého 
školního roku, byl dalším z  té 
série zátěžových. Část roku ještě 
zasáhla pandemická opatření, 
kdy výuku komplikovala hygie-
nická opatření či uzavírání tříd 
kvůli nákaze. Konec pandemie 
však neznamenal konec kompli-
kované situace pro naše školy, 
ruská agrese na Ukrajině a  vlna 
válečných uprchlíků s sebou při-
nesla další zkoušku, která potrvá 

i v dalším školním roce v souvis-
losti s umisťováním ukrajinských 
žáků.

Obdivuji, jak se ke všem těmto 
situacím pedagogové i ostatní pra-
covníci škol postavili čelem a sna-
žili se vše zvládnout tak, aby byla co 
nejméně narušena kvalita výuky. 
Přivítali prvňáčky, připravili vychá-
zející žáky na přijímací zkoušky, 
snažili se dál udržet individuální 
přístup, řešili psychické problémy 
svých žáčků, kterých přibývá, od-
borná psychologická pomoc nepo-
krývá všechny potřeby. Do toho se 
ve školách buduje, realizují se nové 
projekty, aplikují se inovace do vý-

uky, řeší se každodenní provozní 
problémy. A ještě všichni očekáva-
jí, že pedagog bude stále příjemný, 
usměvavý, bude empatický, komu-
nikativní, vyřeší každý konflikt, do-

učí vše, co žák nechápe.
Práce pedagoga je krásná, ale 

velmi náročná, před všemi hlu-
boce smekám a  vystavuji jim za 
sebe a  za kolegy z  Výboru pro 
vzdělávání SML virtuální zlatou 
medaili. Zároveň chci touto ces-
tou poprosit rodiče a širokou ve-
řejnost, aby byli shovívaví k  ně-
kterým nedostatkům a  na konci 
školního roku učitelům svých 
dětí poděkovali. 

Přeji všem krásné prázdniny 
k  načerpání síly do dalšího škol-
ního roku, možná bude náročný, 
ale určitě i plný krásných příběhů. 
Díky.

Medaile pro naše základní a mateřské školy

Liberec má mít ambici získat a obnovit lanovku na 
Ještěd. To ale neznamená, že ji musí celou zaplatit
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Liberec – kandidát na Evropské 
hlavní město kultury 2028

www.liberec2028.eu

Evropské hlavní město kultury, co to 
vlastně znamená?

Jedná se o prestižní titul udělovaný 
Evropskou komisí. Podporuje význam 

kultury v rozvoji měst a otevírá diskuse 
o aktuálních tématech. 

Proč se tahle soutěž vlastně koná?
Hlavním cílem projektu je poukázat na 
rozmanitost evropských kultur. Je to 

snaha o podporu setkávání a objevování 
rozmanitosti napříč evropským 

kontinentem. 

Proč se Liberec hlásí do 
této soutěže?

Titul „Evropské hlavní město kultury 2028“, 
může být pro Liberec nejen společenský, ale 
také ekonomický stimul. Liberec chce využít 
této příležitosti, aby se zregeneroval, zlepšil 

svůj tvůrčí a inovační potenciál, rozvinul 
nové a udržitelnější formy cestovního ruchu 

a zvýšil svůj mezinárodní profil. 

Podle čeho se město kultury vybírá?
Důležitá je vize a snaha posunout se. 

Mezinárodní odborná porota posuzuje 
kvalitu zpracování přihlášek tzv. Bid booků, 
ve kterých jednotlivá města odpovídají na 

cca 45 povinných otázek.  

Co se stane s projekty, 
které jsou součástí přihlášky, 

když nevyhrajeme?
Běžná praxe z jiných kandidátských měst je, 

že se některé projekty podařilo realizovat 
i bez titulu. 

Proč kandidujeme právě teď? 
Každý členský stát EU má tuto unikátní 

šanci jednou za 14 let. V ČR byla městem 
kultury prozatím pouze Plzeň, která titul 

vyhrála pro rok 2015. 

Kolik to bude stát peněz?
Přesný rozpočet zatím nejsme schopni 

odhadnout, ale zdrojů financování je 
zpravidla pět - město, kraj, Ministerstvo 

kultury, EU a soukromý sektor. 

Co se stane, když vyhrajeme?
Čeká nás všechny spousta práce. Příprava 
na titul trvá čtyři roky. V Liberci se hodně 

změní – upraví se veřejná prostranství, 
přibude pracovních příležitostí, začne se 

chystat kulturní a umělecký program.

Nebylo by lepší použít 
finance na zpracování přihlášky 

na jiné projekty?
To, co nyní investujeme do cesty k vítězství, 

je vklad do budoucnosti Liberce a jeho 
obyvatel, který se může přetavit právě ve 
zdroje na jiné projekty a to např. v podobě 
nových partnerství, spoluprací, finančních 

zdrojů apod.

Mohu kandidaturu města 
nějak ovlivnit?

Ano, nejlépe aktivním zapojení se v rámci 
diskusních platforem, vyjadřováním svého 
názoru ať je jakýkoliv, sdílením zkušeností 

anebo aktivní pomocí s přípravami 
kandidatury jako takovými. V neposlední 

řadě myšlenkou na Liberec, jako místo pro 
náš život.
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Kultura, společnost

Divadlo F. X. Šadly

Po úspěšné světové premiéře 
Legendy z  Mlžných hor, která rov-
nocenně spojila všechny tři národy 
Divadla F. X. Šaldy – operu, činohru 
a balet – nás čeká už premiéra po-
slední. Přípravy inscenace podle Ol-
brachtova Nikoly Šuhaje loupežníka 
s Filipem Jášou v hlavní roli jdou do 
finále. Premiéry slavného příběhu 
o  podkarpatském zbojníkovi s  pís-
němi Petra Ulrycha jsou nachystány 
na 17. a 19. června. 

Divadlo tento rok sklidilo ob-
rovské úspěchy, jakými byly např. 
ceny Libušky z Festivalu hudebního 
divadla Opera, které si odvezly Pří-
hody lišky Bystroušky v  hudebním 
nastudování Martina Doubravské-
ho a v režii Lindy Hejlové Keprtové. 
O  pár měsíců později pak revuální 
kabaret Semafor (Šimon Dominik, 
Jiří Janků) ovládl GRAND Festival 
smíchu ve Východočeském divadle 
v  Pardubicích, kde obdržel celkem 
tři ceny, z  toho hlavní ocenění Ko-
medie roku 2021. 

Novou, 139. sezonu zahájíme vel-
kolepým způsobem, a to 1. září 2022 
v rámci akce Léto na náměstí před 
radnicí na náměstí Dr. Edvarda 
Beneše. Od 16.00 se můžete těšit 
na hudební vystoupení divadelní 
kapely Ne-klišé, v  19.00 vás čeká 
představení studentů ZUŠ Liberec 
a společně zahájíme novou sezonu 
Za světlem! V 19.30 vyhlásíme vítě-
ze Liberecké Thálie 2021/2022, ve 

které můžete pro své oblíbence hla-
sovat do 20. srpna. Ve 20.00 pak vy-
pukne slavnostní Galavečer profe- 
sionálních tanečníků baletu DFXŠ.

Od července do srpna nás čekají 
dvouměsíční divadelní prázdniny 
a v září se těšíme před radnicí zase 
na shledanou!

Nikola Šuhaj se loučí s nadhledem, 
divadlo přivítá 1. září 139. sezonu Za světlem Vzpomínka na oběti 

komunistického režimu
Statutární	město	Liberec	zve	
širokou	veřejnost	na	vzpomín-
kové	shromáždění,	které	se	
uskuteční	v pondělí	27. června	
od	16	hodin	u Památníku	
obětem	komunismu	v parku	
Paměti	národa	v 	Jablonecké	
ulici	v Liberci.	
Akce	je	pořádána	při	příležitos-
ti	Dne	památky	obětí	komuni-
stického	režimu,	který	má	své	
místo	v kalendáři	27. června	
a připomíná	památku	perze-
kvovaných	a usmrcených	obětí	
československého	komunistic-
kého	režimu.	Symbolem	všech	
nespravedlivě	odsouzených	
obětí	se	stala	Milada	Horáko-
vá,	která	byla	27. června 1950	
po	zmanipulovaném	poli-
tickém	procesu	popravena,	
stejně	jako	Jan	Buchal,	Oldřich	
Pecl	a Záviš	Kalandra.
Památník	v Liberci	byl	odhalen	
v roce	2006	jako	vzpomínka	na	
ty,	které	komunistický	režim	
pronásledoval	a často	jim	zničil	
životy.	Velké	zrcadlo,	kde	je	
každý	nucen	pohlédnout	sám	
sobě	do	očí,	je	mementem	
před	totalitní	mocí	současným	
a budoucím	generacím.

Krátkézprávy

2022
20/8–15/10

Operní gala – Kateřina Kněžíková
Koncert pro Liberecký kraj
23/8/Liberec

Severáček: Sanctissima
17/9/Kryštofovo údolí

A. Ferrière: Modlitba pro marimbu
20/9/Liberec

Cesty ke zbožnosti
J. Frederiksen, R. Alkhodari
7/10/Liberec www.lipamusica.cz

Informace a vstupenky na
www.evstupenka.cz a na

Festival se koná za laskavé podpory:

Kryštofovo Údolí
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Redakce

Medaile města Liberce se udělu-
je jako čestné ocenění za občanské 
zásluhy o  město Liberec v  jakém-
koli oboru lidské činnosti. 

Jaroslava Brychtová (1924 –2020), 
sochařka a  sklářka. Spolu s manže-
lem Stanislavem Libenským pre-
zentovali československou sklář-
skou tvorbu na výstavě Expo 58 
v Bruselu a  vyvinuli techniku mold 
melting. Je autorkou vitráží pro 
královskou hradní kapli na Špil-
berku. Několik jejích děl je umístě-
no ve stálých sbírkách muzea skla 
v  Corningu v  USA. Výrazně napo-

mohla rozšíření známosti české 
tavené plastiky ve světě. V  letech 
1950–1984 byla výtvarnicí skláren 
Železnobrodské sklo. Pro horský 
hotel na Ještědu se Stanislavem 
Libenským navrhli výtvarné řešení 
nosného betonového středu a inte-
riérové plastiky. 

Karel Wünsch (1932–2020), aka-
demický malíř a sklářský výtvarník. 
V  letech 1959–1969 působil jako 
designér podniku Borské sklo. Poté 
pracoval jako nezávislý výtvarník. 
Pro hotel na Ještědu vytvořil sou-
pravu originálního skleněného 
a keramického nádobí a další vnitř-
ní vybavení z textilu a dřeva.

Otakar Binar (*1931), architekt, 
spoluautor realizace horského 
hotelu Ještěd. V  letech 1952–1958 
vystudoval Vysokou školu umělec-
koprůmyslovou v  Praze v  ateliéru 
vedeném profesorem Josefem Gru-
sem. Po jejím dokončení pracoval 
deset let v  Krajském projektovém 
ústavu pro výstavbu měst a vesnic 
v Liberci, odkud odešel jako spolu-
zakládající člen do SIALu. Od roku 
1972 do roku 1990 působil ve Sta-
voprojektu Liberec a  téhož roku 
se do SIALu vrátil. Od roku 1998 je 
činný v  soukromé projektové čin-
nosti. Na Ještědu se podílel na ná-
vrhu interiérů. 

Jiří Suchomel (*1944), architekt 
a   vysokoškolský pedagog, v  roce 
1994 spoluzakladatel Fakulty umě-
ní a   architektury TUL a její první 
děkan. Vystudoval Fakultu stavební 
ČVUT a  AVU v  Praze. V  roce 1965 
praktikoval u  Landbauamtu v  Do-
nauwörthu, v  roce 1966 pracoval 
v   ateliéru George, Trew a  Dunn  
v  Londýně a  v roce 1969 také u ar-
chitekta Gottfrieda Böhma v  Cá-
chách. Do roku 2011 vedl na FUA 
i  katedru architektury a  do roku 
2018 architektonický ateliér. V roce 
2000 byl jmenován profesorem ar-
chitektury a designu na Vysoké ško-
le uměleckoprůmyslové v Praze. 

O bytovém družstevnictví
VÝSTAVAHana Tietze

Proč má Liberec Družstevní ulici 
a proč začal boom stavebních druž-
stev až v  období komunismu? Od-
poví výstava Bytové družstevnictví 
minulost, současnost, budoucnost.

Nejen Libercem rezonuje téma 
bydlení a  jeho dostupnosti pře-
devším pro mladé rodiny. Až do 
21.  července  2022 bude v  prostoru 
podél nákupního centra Fórum ve 
Fügnerově ulici k  vidění unikátní 
venkovní výstava, která mapuje 
historii družstevní výstavby u  nás. 
Na deseti oboustranných panelech 
nabídne pohled na družstevnictví 
prostřednictvím poutavých histo-
rických i  novodobých fotografií, 
které mapují družstevní výstavbu 
v České republice od dob Rakouska-
-Uherska po moderní bydlení, včet-
ně informací přímo z Liberce. 

Iniciátorem výstavy je spolek 
DoDružstva, který chce pomáhat 
k  dostupnějšímu bydlení a  ukázat 
veřejnosti, že družstevní výstavba 

není jen minulost, ale je v  ní i  bu-
doucnost.

Zatímco první vůbec doložené 
družstvo na světě založili skotští 
tkalci v roce 1761, u nás začala vzni-
kat zhruba o sto let později. Za první 
družstvo ve střední Evropě je pova-
žovaný Gazdovský spolek založený 
v  roce 1845 na území Slovenska. 
V  Liberci se pak začala družstevní 
výstavba díky masivní státní pod-
poře rozvíjet po první světové válce. 
Z tohoto období pochází i liberecká 
ulice s názvem Družstevní. Po válce 
se s  novou bytovou výstavbou v  Li-
berci začalo v průběhu 50. let. Na vý-
stavě si diváci prohlédnou například 
kolonii rodinných domů libereckého 
stavebního družstva z let 1923–1925, 
ale také první socialistické sídliště 
ze 70. let či zajímavý bytový dům od 
autora Ještědu, architekta Karla Hu-
báčka. 

Autorům expozice se podařilo 
vytáhnout zajímavosti z  archivů 
a  získat i  novodobé snímky úspěš-
ných družstevních projektů.

Na začátku června byla předána Medaile města Liberec významným architektům a výtvarníkům.
Osobnosti sklářského umění a architektury

Alois Čvančara
Oldřich Palata

V pondělí 30. květ-
na 2022 zemřel býva-
lý ředitel Severočes-
kého muzea v Liberci 
a  bývalý radní a  za-
stupitel města Alois Čvančara.

Po středoškolských studiích 
v Liberci absolvoval studium na 
Přírodovědecké fakultě Karlovy 
univerzity v Praze, a to tak úspěš-
ně, že mohl získat místo na ně-
kterém z  ústředních vědeckých 
pracovišť blízkého oboru. Měl 
však natolik rád Liberec, že se 
vrátil a nastoupil v roce 1969 do 
Severočeského muzea jako bota-
nik. A této instituci zůstal věrný 
po celý svůj profesní život. Jako 
botanik patřil k  vyhlášeným od-
borníkům, a proto se podílel na 
rozsáhlém vědeckém projektu 
s názvem Květena České repub-
liky a  své poznatky publikoval 

v šesti dílech této ency-
klopedie. V  libereckém 
muzeu založil význam-
ný herbář, každoročně 
podnikal cenné terénní 
výzkumy.

V  roce 1990 se stal 
ředitelem Severočeského muzea 
(do roku 2011) a jeho zásluhou se 
tato instituce dostala pod gesci 
Ministerstva kultury. Tato změna 
se výrazně odrazila v chodu mu-
zea, které v následujících letech 
uspořádalo řadu významných 
výstav ze svých sbírek v  zahra-
ničí a recipročně zpřístupnilo li-
berecké veřejnosti skvělé výstavy 
z ciziny. V době působení ředitele 
Čvančary vycházely každoročně 
sborníky Severočeského muzea, 
a to jak v přírodovědné, tak his-
torické řadě. V letech 2002–2003 
byl z jeho z iniciativy vybudován 
rozsáhlý podzemní depozitář 
v parku u budovy muzea. 
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Čevnový koncert 
v kostele sv. Bonifáce

V kostele	sv.	Bonifáce	v Hany-
chově	se	uskuteční	v neděli	
26. června	od	18	hodin	koncert	
české	špičkové	varhanice
Lindy	Sítkové.
Vybrané	vstupné	bude	věnová-
no	na	další	úpravy	kostela	sv.	
Bonifáce.

KrátkézprávyLéto s knihovnou
Na léto připravila liberecká knihovna několik nevšedních akcí. Prázdniny přivítají hravým 
odpolednem Dětem pro radost a pokračovat budou letní čtenářskou soutěží pro každého. 

Krajská vědecká knihovna v Liberci

 V  pátek 24.  června od 15 do 18 
hod. zakončí knihovna školní rok 
zábavným hravým odpolednem 
pro celou rodinu pod širým nebem. 
Před budovou knihovny na vás bu-
dou čekat rozličné výtvarné aktivity, 
hudební hrátky, soutěže a  pohy-
bové hry nejen pro děti. Vyzkoušet 
můžete též deskové hry a  maxihry 
z naší nabídky nebo si můžete přijít 
vybrat z burzy dětských knih. Hravé 
odpoledne je určené všem přícho-
zím dětem. 

Pro období prázdnin je pro 
všechny soutěživé čtenáře, kteří mi-
lují šifry a knižní výzvy, připravena 
Velká knihovní loupež. Každý týden 
léta budete mít možnost odhalit 
a  vypátrat jednu zcizenou knihu. 
Ten nejrychlejší si ji pak bude moci 

přednostně přečíst, a  vyhnout se 
tak dlouhé frontě rezervací, která se 

na daný titul již vytvořila v  našem 
katalogu. Půjde o  aktuální knižní 
trháky a  bestsellery, na které byste 
v knihovně jinak museli dlouho če-
kat.

A  konečně na zakončení léta 
v rámci letní rodinné akce Rozlou-
čení s  prázdninami vám knihovna 
nabídne v  dopoledních hodinách 
zbrusu novou akci. Tým odváž-
ných čtenářů z  řad veřejnosti se 
při ní bude moci utkat s družstvem 
erudovaných knihovníků při vědo-
mostním kvízu. Veškeré informace 
o všech akcích včetně letní čtenář-
ské soutěže a  vědomostního kvízu 
najdete na webových stránkách 
knihovny na adrese www.kvkli.cz. 
Tamtéž najdete také letní otevírací 
dobu knihovny, která je vždy opro-
ti běžnému celoročnímu provozu 
lehce omezená. 
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JOB FIRST
PRÁCE PŘEDEVŠÍM

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

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

poradenství
• vzdělávací aktivity, motivační 

kurzy, kurzy základních pracovních 
kompetencí

• re/kvalifikace
• pomoc s hledáním zaměstnání

NAŠÍM CÍLEM JE TVÁ 

LEPŠÍ PŘIPRAVENOST 

NA TRH PRÁCE

Přijď nás navštívit nebo 
nám napiš či zavolej:

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

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

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

www.sdruzenitulipan.cz

Projekt „Job First - práce především“ je pod registračním 
číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0014864 podpořen z 
Operačního programu zaměstnanost
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Zájezdů Liberecké vlastivědy 
se může účastnit kodokoliv, pod-
mínkou není členství ve spolku. 
Na každý zájezd je nutné se přihlá-
sit a  zaplatit jej předem. Zájemci 
se mohou infomovat na telefonu 
725 341 030, e-mailem: vlastiveda.
liberec@centrum.cz nebo na webo-
vých stránkách liberecka-vlastive-
da.webnode. cz.

18.  června: Jihočeské pamě-
tihodnosti II. Renesanční zámek 
Kratochvíle se Zlatým sálem, pout-
ní areál Lomec, Chelčice.

Odjezd z  ulice Na Rybníčku 
v 6. 30. Cena zájezdu včetně cestov- 
ního pojištění a vstupů 900 Kč.

25.  června: Litomyšl  – zámec-
ký komplex na seznamu UNESCO 
a  Polička  – český Carcassonne na 
Vysočině.

Odjezd z  ulice Na Rybníčku 
v 6.45. Cena zájezdu včetně cestov-
ního pojištění a vstupů 870 Kč.

27. srpna: Krkonoše turisticky.
1. trasa, 16 km, Na Sněžku po hra-

ničním hřebeni. 
2. trasa, 6–8 km, Poznání Malé 

Horní Úpy  – pohodová vycházka 
po Pohádkové stezce.

Odjezd z  ulice Na Rybníčku 
v 7. 00. Cena zájezdu včetně cestov-
ní- ho pojištění a vstupů 400 Kč.

10.  září: Za Karlem Mayem 
a  Popelkou. Radebeul (bydliště 
spisovatele Karla Maye, muzeum), 
prohlídka zámku Moritzburg, 
kde se natáčela Popelka, Fasanen- 
schlösschen (bažantí hrad). S  se-
bou na občerstvení eura.

Odjezd z  ulice Na Rybníčku 
v 7.00. Cena zájezdu včetně cestov-
ního pojištění a vstupů 940 Kč.

28.  září: Polsko. Swieradów 
Zdroj, zámek Łomnica (barokní 
palác ze 17. st.), zámek Wojanów, 
klášter Krzeszów, Chełmsko Śląskie 
(soubor dřevěných tkalcovských 
domů).

Odjezd z  ulice Na Rybníčku 
v 7.30. Cena zájezdu včetně cestov-
ního pojištění a vstupů 530 Kč.

Youngtimer Festival
Federace klubů historických 

vozidel uspořádá ve spolupráci 
s  Automuzeem Liberec již druhý 
ročník FKHV ČR Youngtimer sra-
zu, který se bude konat 25. června 
od 10 hod. v  areálu libereckého 
technického muzea. Proběhne tak 
unikátní setkání automobilů, mo-
tocyklů i  jiných strojů v  kategorii 
youngtimer.

„Jako youngtimer označujeme 
vozidlo, které svým stářím 20 až 29 

let ještě nedosáhlo na status histo-
rického vozidla, ale má sběratelský 
potenciál. Rádi však na naší akci 
uvidíme i vozidla starší. Sraz pořá-
dáme pro majitele vozidel od roku 
výroby 1970 do roku výroby 2000,“ 
dodává Zbyněk Najman, předseda 
místního spolku pečujícího o  his-
torická vozidla. 

Na akci nebude chybět ani do-
provodný program pro dětské ná-
vštěvníky nebo občerstvení. 

Zájezdy Liberecké vlastivědy
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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. 5. DO 31. 5. 2022
143; 142 Doklady – Alina Seman; hodinky 31. 5

141/22

Nálezy DPMLJ 16. 5.–20. 5. : peněženka – Adam Lachčina, 
látková taška s čepicí, 2× dětská mikina, dětské sluneční 
brýle, pouzdro – Dagmar Čižmárová, penál, dětská bunda, 
taška + ručníky, trekové hole

31. 5

140/22 Peněženka – Vanesa Kohoutová 31. 5
139; 137 Svazek klíčů; batoh – Pavel Papuliak 30. 5

136/22 Peněženka – Jakub Mareš 24. 5

135/22

Nálezy DPMLJ 5. 5.–16. 5. : kapsička na krk (jednorožec), slu-
chátka, dioptrické brýle, kapsička na krk – Josef Kropáček, 
zimní bunda, pánská peněženka, 2× mobilní telefon, taška 
s oblečením, batoh + staré pohlednice, dětský podhlavník, 
nabíječka k mobilnímu telefonu.

24. 5

134/22 Mobilní telefon 23. 5
132/22 Doklad – Stefan Bošković 20. 5

129/22
Nálezy – Divadlo F. X. Šaldy: zimní rukavice, čepice s nákrční-
kem, šátek, dětská mikina, posilovací guma, mobilní telefon, 
zimní šála, tričko.

18. 5

128/22 Doklady – Martin Kopřiva 18. 5

127/22 Peněženka – Tomáš Kozák 17. 5
125/22 Peněženka – Petr Riemer 16. 5
124/22 Mobilní telefon 12. 5

123/22
Nálezy Městská policie Liberec: Opuscard – Yan Mirzaianov, 
svazek klíčů + Opuscard Matyáš Jasanský, platební karta – 
Viachaslau Shabaila

12. 5

121/22

Nálezy DPMLJ 28. 4.–8. 5.: nákupní taška na kolečkách, bez-
drátová sluchátka, karta – Ondřej Profous, mobilní telefon, 
plátěná taška s oblečením, DVD + 2× repro., taška – 2ks 
zubní pasta – nové, láhev – Honza Kubiš

11. 5

120, 119 Doklady – Nikoloz Ardashelia; svazek klíčů s čipem 10. 5
116/22 Pouzdro s doklady – Pavel Babó 4. 5

115/22

Nálezy DPMLJ 14. 4.–28. 4.: 2× dioptrické brýle, karta – 
Michael Šmíd, 3× mobilní telefon, plátěná taška s obleče-
ním – Laura tělocvik, sluneční brýle, karta – Jakub Mlčoušek, 
dětský batoh s dekou, technický průkaz – Luděk Husák, 
peněženka – Tomáš Luňák, igelitová taška s léky – nové

4. 5

114/22 Nákupní taška s nákupem – Anna Watzlová 3. 5
113; 112 Doklad Vladimír Fuchs; doklad Maciej Zdzislaw Swiatkowski 2. 5

111/22 Svazek klíčů s čipem 2. 5

ČIŠTĚNÍ KUSOVÝCH
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Velká cena Liberce se konala 20.–22. května a v rámci 2 344 startů v 34 individuálních disciplínách 
a dvou štafetách se představilo 350 závodníků, z toho 57 domácích.

čtvrtek 30. června od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

Distribuci	Zpravodaje	do	každé	rodiny	
v Liberci	zajišťuje	od	1. ledna 2002	Česká	
pošta,	s.	p.	Pokud Zpravodaj neobdr-
žíte do své schránky, obracejte se, 
prosíme, přímo na Českou poštu, 
tel.: 954 246 016.	Do	vyčerpání	zásob	
je	Zpravodaj	k dispozici	v recepci	hlavní	
budovy	 radnice,	Nového	magistrá	tu	
a v městském	informačním	centru.
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Vítězství ZŠ Ještědská 
v DobiCupu 2022
Po	dvouleté	odmlce	se	na	ZŠ	
Dobiášova	konala	tradiční	
sportovně	vědomostní	soutěž	
základních	škol	DobiCup	2022.	
Vítězství	z posledního	ročníku	
2019	obhajovala	ZŠ	Ještědská.	
Během	dvou	dnů	se	děti	
i učitelé	utkali	v mnoha	spor-
tovních	i vědomostních	disci-
plínách	(skok	daleký	z místa,	
člunkový	běh,	vybíjená,	sudo-
ku,	vědomostní	test,	florbal).	
Po	dramatickém	průběhu	
Ještědská	nakonec	obhájila	
vítězství	těsně	před	domácí	
ZŠ	Dobiášova.	Na	třetím	místě	
skončila	ZŠ	Lesní.	

Krátkézprávy

Renata Balašová
 
Liberecký bazén nezklamal 

a kromě skvělých podmínek namí-
chal i  rychlou vodu, která vyhovo-
vala Jakubu Bursovi, držiteli české-
ho rekordu na 400 m polohového 
závodu a  stříbrnému medailistovi 
z mistrovství světa juniorů.

„Bylo super se představit doma, 
podpora fanoušků mne vynesla až 
k  medaili,“ řekl po závodě Bursa. 
Získal zlato právě v  královské dis-
ciplíně polohového závodu, která 
zahrnuje čtyři plavecké způsoby, 
motýlek, znak, prsa a kraul. 

Další liberecké naděje Samuel 
Duck a Klára Ela Matošková, dcera 
olympijské plavkyně Lenky Matoš-
kové (Maňhalové), zaplavaly vítěz-
né časy v  žákovských kategoriích. 
Drama se pak odehrálo ve finále 
závodu pro veřejnost Plav jako 
o závod. Nejlepším časem zabodo-
vala Lucie Drbohlavová a Jan Calta. 
„Gratulace patří všem závodníkům 
a organizátorům závodu, kteří tráví 
svůj volný čas bez nároku na odmě-
nu,“ dodává k  závodu jeho ředitel 
Petr Kořínek.

Zlato pro liberecké plavce 

SPEEDWAY
MISTROVSTVÍ EVROPY DO 250 CCM 2022

PLOCHODRÁŽNÍ STADION LIBEREC - PAVLOVICE

EUROPEAN 250 CC YOUNG CHAMPIONSHIP

SOBOTA 09.07.
NEDĚLE 10.07.11:00 - SEMIFINÁLE

15:00 - FINÁLE

WWW.MOTOLBC.CZPLOCHADRAHALIBEREC


