
Efektivnější služby
Červenec / srpen 2020	 		 Vychází	v nákladu	54 200	kusů	|	zdarma

Rychlejší reakce na podněty obyvatel a potřeby města, lepší kontrola, vyšší míra zodpovědnosti za ulice, chodníky a trávníky. To 
jsou hlavní důvody a cíle přechodu Technických služeb města Liberec z akciové společnosti na příspěvkovou organizaci řízenou 
přímo radnicí. Viz str. 7. Foto Jan Král

Náměstí	před	radnicí	
plné	akcí,	Liberecký	
jarmark,	pozvánky	do	
zahrad	i na	Javorník.	To	
vše	na	str. 4, 6, 13–15.  

Neseď te doma

Redakce

Nový ředitel prestižní loutkové 
scény by měl vzejít z  otevřené-
ho výběrového řízení, které se 
uskuteční v  druhé polovině 
roku.

Stanislav Doubrava zastává 
pozici ředitele Naivního diva-
dla Liberec bezmála 30 let. Za 
jeho působení divadlo dosáhlo 
četných tuzemských (opakované 
Ceny Divadelních novin a  Erik) 

a mezinárodních úspěchů a stalo se 
jedním z  nejprestižnějších loutko-

vých divadel v  Evropě. V  českém 
prostředí pak NDL patří dlouho-
době mezi nejuznávanější diva-
dla vůbec. Stanislav Doubrava 
je mimořádně činný i v mezi-
národních loutkářských struk-
turách, mj. v Mezinárodní lout-

kářské unii (UNIMA), ale i  ve 
významných tuzemských insti-

tucích – mj. Státní fond kultury atd. 
 Pokračování na str. 2

Naivní divadlo hledá šéfa
Ředitel Naivního divadla Liberec Stanislav Doubrava se rozhodl ke konci roku 2020 rezigno-
vat na svou funkci ze zdravotních a rodinných důvodů. Naivní divadlo vedl nepřetržitě od roku 
1991. Nového ředitele mj. vybere Jan Burian nebo Jakub Hora. 

Řešení převodu bytů
na družstevníky  

Noviny	pro	občany	města	Liberec

Zastupitelstvo	schválilo	ná-
vrh	postupu	převodu	podílů	
přímo	na	členy	bytových	
družstev. Str. 2

Nenahraditelní  
popeláři
Svoz	a zpracování	odpadu	je	
nejdůležitější	služba	občanům.	
Zkuste	si	představit,	co	by	se	ve	
městě	dělo,	kdyby	popeláři	pár-
krát	po	sobě	nepřijeli.	Raketově	
by	narostla	populace	potkanů,	
začaly	by	se	šířit	nemoci,	infekč-
ní	choroby,	vvšudypřítomný	
zápach.	
Věděli	jste,	že	o svoz	odpadu	
se	ve	stotisícovém	Liberci	stará	
dvacítka	popelářů?	Stejný	je	
i počet	řidičů.	Společnost	FCC	
Liberec,	která	svoz	komunální-
ho	a tříděného	odpadu	v Liberci	
zajišťuje,	má	k dispozici	 
18	popelářských	vozů.	Dalších	
11	vozidel	slouží	k přepravě	
kontejnerů	a nakládání.	
Za	loňský	rok	vyprodukovali	
Liberečané	přes	20	tisíc	tun	
směsného	komunálního	odpa-
du;	na	každého	obyvatele	tak	
připadá	bezmála	200	kg.

Vandalové řádili na 
hřbitově u krematoria 
Neznámí	vandalové	poničili	
v noci	z 1.	na	2. července	
hrobová	místa	na	hřbitově	
u krematoria.	Pracovníci	odbo-
ru	správy	veřejného	majetku	
objevili	poškozené	náhrobky,	
rozbité	lampičky,	vázy,	poni-
čenou	výzdobu.	Vandalové	
poškodili	25	hrobových	míst,	
vylomili	vodovodní	hydrant	na	
zalévání	a vytrhli	žulový	koš	
z dlažby.	Škoda	byla	předběž-
ně	vyčíslena	na	60	tisíc	korun.	
Policie	na	lince	158	uvítá	
případná	svědectví.

Krátkézprávy

Červené židle
Oživení	veřejných	pro-
stranství	slibuje	projekt	
Liberecká	židle.	Jedno-
duché	vybavení	bude	
volně	k dispozici.	 Str. 7

 

Stanislav 

Doubrava přivedl NDL 

mezi evropskou loutkářskou 

špičku. Obecně je to jedno  

z nejuznávanějších diva-

del v Česku vůbec.
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Redakce
V  červnu liberecký magistrát 

uskutečnil 41 slavnostních obřadů, 
při kterých si 123 studentů přišlo 
pro výuční list, 618 pro maturitní 
vysvědčení a  12 pro absolventský 
diplom, celkem se tedy obřadů 
zúčastnilo 753 absolventů. Úspěš-
ným absolventům pogratulovali 

také primátorovi náměstci Jiří Šolc 
a Zbyněk Karban.

 Pro porovnání uvádníme loňská 
čísla: 17 škol, 61 obřadů, předáno 
10 absolventských diplomů, 677 
maturitních vysvědčení, 298 výuč-
ních listů, 11 vysvědčení o závěreč-
né zkoušce – celkem se tak zúčast-
nilo 996 absolventů.

Dokončení ze strany 1.
„Pan Doubrava je připraven po-

dílet se i  po své rezignaci na další 
kultivaci především zahraničních 
kontaktů. Nový ředitel Naivního 
divadla Liberec vzejde z  otevřené-
ho výběrového řízení, jehož hlavní 
součástí bude posouzení života-
schopnosti vize a  strategie NDL 
do dalších let vč. dramaturgického 
výhledu, stavby týmu NDL a finan-
cování NDL. Jako členy výběrové 
komise jsem oslovil nejen město 
a  kraj, ale i  uznávané osobnosti 

z  oboru jako ředitele Národního 
divadla Jana Buriana, ředitelku 
Muzea loutkářských kultur Simo-
nu Chalupovou či ředitele jednoho 
z  nejvýznamnějších českých lout-
kových divadel, Divadla Alfa Plzeň, 
Jakuba Horu,“ doplňuje náměstek 
Ivan Langr.

Ředitel Naivního divadla Libe-
rec Stanislav Doubrava obdržel 
18.  června od zastupitelů Medaili 
města Liberec za mimořádné zá-
sluhy o rozvoj města v oblasti kul-
tury.

Jedenáct ze sedmnácti libereckých středních škol letos 
předávalo na radnici maturitní vysvědčení, výuční listy či 
absolventské diplomy. Ostatní školy si z důvodu korona-
krize zajistily předávání ve vlastních prostorách. 

Předávání maturitních 
vysvědčení

>> Naivní divadlo hledá…

Vážení Liberečané,
pro oživení a zpříjemnění pobytu ve městě jsme se rozhodli po vzo-

ru světových metropolí rozmístit do veřejného prostoru židle se stolky. 
Postupně chceme během léta umístit 40 ikonických židlí. Například 
v Praze jich je kolem 1 500. Vyzkoušíme, kde se s nimi obyvatelé ztotož-
ní. Výhodou je, že židle lze snadno přesunout na jiné místo. 

Chtěl bych vám poděkovat za trpělivost a  toleranci při opravách 
a stavebních úpravách ulic, které se neobejdou bez dopravních ome-
zení. Čeká nás například finální oprava povrchu v  Londýnské ulici. 
Dále pokračuje oprava ulic Klášterní a U Opatrovny, kde si dáváme ob-
zvlášť záležet na estetice provedení. Na chodníky umístíme kamennou 
dlažbu, která je trvanlivější, do historických částí Liberce patří a dotváří 
kolorit udržovaného a architektonicky dobře promyšleného města. Žu-
lová dlažba a původní kamenné obrubníky jsou historickou součástí 
řady míst v Liberci. Chceme je proto zachovávat a pokud možno jimi 
nahrazovat nevhodné betonové obrubníky a zámkovou dlažbu. 

Konečně jsme výrazně pokročili v  nalezení společného postupu 
k převodu vlastnických podílů v družstevních bytech. Po našich před-
chůdcích jsme zdědili staré smlouvy, které nebyly právně v pořádku. 
Teď už jsme našli cestu, jak nepořádek ve smlouvách vyřešit. Schválili 
jsme společný návrh postupu, ve kterém město bude převádět podíly 
přímo na členy bytových družstev. Nejistotu družstevníků tak ukončí-
me novými a právně čistými smlouvami. Družstevníci budou mít své 
bytové jednotky přímo v osobním vlastnictví. Chceme smlouvy, které 
budou stát na pevných základech a do budoucna nebudou nikdy zpo-
chybnitelné. Současně chceme takové řešení, které bude pro družstev-
níky finančně nejvýhodnější včetně daňových dopadů.

Užívejte si léta a zastavte se v průběhu prázdnin na náměstí Dr. E. 
Beneše před radnicí, kde jsme pro vás opět připravili celou řadu kultur-
ních a hudebních akcí. 

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.

Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín. 
Aktuální termín je 1. září mezi 13. a 16. hodinou. 

Slovo primátora
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Provozovatel tradiční prodejny pečiva v Moskevské 
ulici neustál koronakrizi a byl nucen obchod uzavřít.

Zastupitelstvo města schválilo řešení převodu spo-
luvlastnických podílů bytů na družstevníky v byto-
vých domech postavených se státní dotací.

Liberečané budou mít od října opět možnost pronajmout si 
parkovací místo výhradně pro své auto.

Místo pečiva šperky

Převod družstevních 
bytů má řešení

Město umožní pronájem  
parkovacích míst

Redakce

Prodejna pečiva v  budo-
vě Naivního divadla Liberec 
v  Moskevské ulici v  souvislosti 
s koronavirovou epidemií po 30 
letech ukončila svou činnost. 
Novým nájemcem se stane tra-
diční šperkařská společnost 
Ulita.

Dosavadní nájemce ukon-
čil nájem prostor k  31. květnu 
2020. V  květnu zveřejnilo NDL 
svůj záměr pronajmout ten-
to nebytový prostor od 1.  čer-
vence  2020 dalšímu nájemci. 

Přihlásila se šperkařská firma 
s mnohaletou tradicí Ulita, s. r. 
o., která má zájem o dlouhodo-
bý nájem a o zřízení své podni-
kové prodejny. 

Pro tento záměr bude neby-
tový prostor potřebovat znač-
nou stavební rekonstrukci na 
náklad nového nájemce. Firma 
má zájem i o další vazby a pro-
pojení s  NDL v  oblasti propa-
gace. Vzhledem i  k  tomu, že se 
jedná o stabilní firmu s mnoha-
letou tradicí, bude smlouva uza-
vřena na dobu neurčitou s šesti-
měsíční výpovědní lhůtou.

Redakce

Schválený postup se týká vý-
hradně tisícovky družstevních 
bytů, nikoliv bytů vlastněných 
společně se soukromou firmou 
Interma Byty, a. s. 

„Pro družstevníky máme fi-
nančně nejvýhodnější řešení, 
které spočívá v  nabytí bytů do 
osobního vlastnictví, nikoliv 
v převodu na družstva, a zároveň 
za nižší cenu než je daň, kterou 
by družstevníci museli platit za 
bezúplatný převod, což je cca 
200 tisíc korun, nebo za převod 
v hodnotě jedné koruny,“ vysvět-
luje primátor Jaroslav Zámečník.

Smlouvy o převodech budou 
uzavírány s družstevníky na zá-
kladě společné dohody a  v  ter-
mínu, který si sami družstevníci 
určí. Jde o  bezpečnou cestu, 
která družstevníkům zajistí do 
budoucna právní jistotu nezpo-
chybnitelnosti smluv a   nabytí 
bytové jednotky do osobního 
vlastnictví. Přesná pravidla pře-
vodu vypracuje radní Michal 
Hron ve spolupráci s právníky. 

Jedná se o  bytová družstva: 
Stavební bytové družstvo A+G 
Stadion, Liberecké bytové druž-
stvo Stadion, Bytové družstvo 
ZÚ Alfa, Bytové družstvo ZÚ 
Beta, Bytové družstva ZÚ Gama, 
Bytové družstvo Zelené Údolí, 
Bytové družstvo Vlnařská, Byto-
vé družstvo Starý Harcov, Byto-
vé družstvo Spektrum a  Bytové 
družstvo LB Tyršova.

Celý problém vznikl v  letech 
1997 až 2007, kdy v Liberci po-
stupně probíhala výstavba byto-
vých domů, pro niž radnice vy-
užila dotace ze Státního fondu 
rozvoje bydlení. K  výstavbě se 
tehdy město spojilo s některým 
ze soukromých investorů, ob-
vykle bytovým družstvem. 

Podle tehdejších smluv se 
město po dokončení výstavby 
stávalo spoluvlastníkem jednot-
livých domů ve výši 51% podílu. 
Do smluv zástupci města zapra-
covali závazek, že po uplynutí 
20 let město svůj podíl převede 
na druhého spoluvlastníka bez-
úplatně, případně za symbolic-
kou jednu korunu.

Reakce

Systém vyhrazených parkovacích 
stání radnice v  minulém roce zrušila, 
nyní tento krok přehodnotila a připra-
vuje obnovení systému. Změní se však 
ceny a vydávání souhlasných stanovi-
sek bude v lokalitách více regulováno.

„V radě města jsme schválili záměr 
se k  této praxi vrátit. Nyní musíme 
zpracovat aktualizaci vyhlášky a  tu 
předložíme do zastupitelstva města 
v  září. Teprve po schválení zastupi-
telstvem bude možné žádat a  vydá-
vat souhlasy k  vyhrazeným stáním se 
značkou P réservé,“ uvedl náměstek 
primátora Jiří Šolc. Město proto žádá 
zájemce, aby s  případnými žádostmi 
počkali do aktualizace a  nabytí účin-
nosti obecně závazné vyhlášky. „Vy-

hláška bude v platnosti pravděpodob-
ně od října letošního roku,“ doplnil.

Dříve na některých parkovištích 
kvůli velkému množství značek ne-
zůstávalo moc míst pro ostatní vozy. 
Tomu chce město zamezit. Žádosti 
bude město posuzovat individuálně 
vždy tak, aby v  dané lokalitě zůstala 
převážná část nevyhrazených míst. 
Záměr proto počítá také se zvýšením 
sazby za vyhrazená místa. Za vyhra-
zené stání v zóně A (centrum) zaplatí 
řidiči nově 35 tisíc korun za rok, v zó-
nách B a C (sídliště a ostatní) nově 20 
tisíc korun za rok.

„Vybrané peníze přitom chceme 
ukládat do speciálního fondu. Příjmy 
budou využity na vybudování nových 
parkovacích míst v dané lokalitě,“ do-
plnil Jiří Šolc.

Aktuální uzavírky v Liberci
Votočkova. 04–08/2020
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a plyno‑
vodu, nový povrch komunikace a chodníků, 
úsek mezi ul. Karolíny Světlé a ul. Jilmová. 
Holečkova. 05–10/2020
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
v úseku Vaisova–Pačesova, obnova povr‑
chu komunikace a přilehlých chodníků.
Františkovská, Anenská, Vaňurova. 
05–10/2020
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, rekon‑
strukce NTL plynovodu, oprava komunikací, 
chodníků a veřejného osvětlení.
Nám. Dr. E. Beneše (proti radnici). 
06–09/2020
Oprava plynovodu a vodovodu v okolí 
kašny, oprava kamenné dlažby náměstí 

a chodníku po rekonstrukci IS, předpoklad 
uzavírky části náměstí.
U Opatrovny, U Krematoria. 
06–10/2020 
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a plyno‑
vodu, oprava komunikace a chodníků.

Londýnská. 07–08/2020
Oprava silnice, chodníků a osvětlení po 
rekonstrukci inženýrských síti v roce 2019.

Klášterní a část Jablonecké. 
Do 10/2020
Uzavírka do 2. 10. 2020 (po úsecích). 
Předpoklad částečného omezení dopravy 
v Jablonecké: červen až září 2020. Rekon‑
strukce vodovodu, kanalizace a plynovodu, 
oprava komunikace, chodníků a osvětlení, 
plynovodní přípojka pro KNL.

V těchto dnech je již 
dokončena oprava děravé 
silnice v Sousedské ulici 
v Růžodole, od sněhuláka ke 
Globusu. Opravy spojnice 
do obchodní zóny probíhaly 
s omezením provozu bez 
uzavírky ve večerních hodi-
nách.

Ke Globusu bez děr
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My všichni školou povinní

Jak třída 5. A ze ZŠ Oblačná k volným vstupenkám do Zoo Liberec přišla? Bylo to velmi jed-
noduché – vyslechla výzvu, sepsala krátkou báseň a mezi třinácti třídami z celého Liberce, 
které svůj výtvor na radnici také poslaly, měla i štěstí při losování. Seběhlo se to přitom velmi 

jednoduše.

Napsali báseň a vyhráli vstupenky do zoo

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

Když jsme společně s  kolegy z  Komunitního střediska 
Kontakt před několika týdny přemýšleli, jak 25. května zpří-
jemnit žákům z prvního stupně pokoronavirový nástup do 
škol, napadlo nás přiložit k  roušce (připravili jsme je pro 
každého z více než pěti tisíc dětí) i leták s básnickou soutě-
ží pro třídu o volné vstupenky k červnovému výletu do Zoo 
Liberec. Téma básně mohlo být jakékoli, text ale musel po-
vinně obsahovat slova: mávat, nebe, dělat a krásný (v  libo-
volném tvaru), dále název jedné květiny a jednoho zvířete. 

Úkol složit báseň jsme přitom nezvolili náhodně. Jed-
nak jde o  disciplínu, které se dnes většina dětí ve volném 
čase prakticky nevěnuje, natož při školní výuce, jednak jde 
o činnost velmi žádoucí. Už čtení poezie probouzí v dětech 
niterná zákoutí jejich duší, empatii, estetické vnímání, kul-
turnost. Samotné psaní je pak ještě o stupínek výš, když mj. 
formuje práci s jazykem, tvořivost, dává prostor pro zazna-
menání stavu mysli. Jak se to dětem z 5. A povedlo, se ostat-
ně můžete přesvědčit sami.

Supersvačinka
Děti	z liberecké	MŠ	Beruška,	
pod	vedením	učitelky	Petry	
Janďurové,	vyhrály	1.	místo	
v celostátní	kuchařské	soutěži	
„Zdravá	5“.
Chtěli	jsme	s dětmi	ukázat	
ostatním,	že	i zdravé	mlsání	je	
dobré,	zdravé	a osvěžující.	
Proto	nese	naše	supersvačin-
ka	název	„Energetické	kuličky“.
Kuličky	jsou	plné	vitamínů,	
jsou	bezlepkové,	vysokoprotei-
nové,	bez	rafinovaného	cukru,	
a hlavně	dokážou	povzbudit	
a dobít	velice	potřebnou	ener-
gii	nejen	dětem,	ale	i paním	
učitelkám.	

Krátkézprávy

Jana Kubíčková, MŠ Stromovka

Hned nás ale napadlo, že bude 
složité použité roušky dále vymě-
ňovat, skladovat, případně vracet 
rodičům. Samozřejmě praktičtější 
by bylo mít roušky vlastní, které 
budeme hygienicky udržovat sami 
v MŠ, ale finanční náklady na poří-
zení by byly dost vysoké. Nad tím 
přemýšlely i  hodné a  chytré ma-
minky, které jsou na mateřské do-
volené, a i když v naší školce vlast-
ní děti nemají, tak ušily přes 600 
krásně barevných dětských rou-
šek a  zadarmo je věnovaly našim 
140 dětem v MŠ Stará v Machníně 
a v MŠ Stromovka v Liberci. 

Velice jim tímto děkujeme za 

nezištnou pomoc. Haně Macháč-
kové za skvělý nápad a organizační 
zajištění a všem švadlenkám, paní 
Strakové, Faltové, Blance Viole, 
Lucii Zemanové, Anně Mikezové 
a  možná i  dalším, které pomohly. 
Sice si všichni přejeme, aby roušky 
zůstaly jen uloženy a  připraveny, 
ale myslím, že v  podzimním ob-
dobí a při cestování MHD je určitě 
využijeme. 

D. Chlumská, R. Jančo

Žáci si osvojili pojmy z  finanč-
ní matematiky. Sestavili si rodin-
ný rozpočet, v  pracovních listech 
řešili příklady spojené s  DPH, 
s výpočtem daní, se spořením. Po-
rovnávali bankovní i  nebankovní 
půjčky. Navštívili i  pobočky bank, 
kde zjišťovali informace o  finanč-
ních produktech. Poslední den si 
pak v týmech pod dohledem ban-
kéře a lektorky zahráli Hru o živo-
t(ě), která v deseti tříletých cyklech 
simuluje reálný život spojený s pří-
jmy a výdaji.

Pokud se díky semináři povede 
zachránit alespoň jednoho ze zú-
častněných žáků před exekucí, pak 
byl náš dlouhodobý cíl naplněn.

Roušky od maminek Finanční gramotnost
Po znovuotevření mateřských škol byla potřeba, aby každé 
dítě mělo alespoň dvě roušky pro případ výskytu onemoc-
nění v MŠ. Děti si tedy musely přinést roušky z domova a my 
jsme je uložily pro případ potřeby. 

Ve dnech 15. – 18. června proběhl na ZŠ Broumovská semi-
nář Finanční gramotnost pro deváté ročníky.
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Z města a radnice

Od 1. července přešla akciová společnost Technické služby města Liberce na příspěvkovou 
organizaci se stejným názvem. Potřeby města by tak měly být uspokojovány rychleji.

Oživení veřejných prostranství slibuje nový projekt Liberecká židle. Jednoduché funkční 
vybavení bez složitých stavebních úprav bude volně k dispozici a bude plnit funkci mobilních 
laviček.

Redakce

Jedním z  cílů transformace je 
kompletní převod zodpovědnosti 
o  komunikace a  zeleň z  magistrá-
tu přímo na technické služby. Tím 
se mimo jiné také prakticky zkrátí 
a zjednoduší proces realizace pod-
nětů od občanů.

Technické služby nadále síd-
lí v  areálu v  Erbenově ulici v  Ha-
nychově a  telefonické kontak-
ty pro občany zůstávají stejné: 
482 410 111, e-mail: tsml@tsml.cz.

Úkolem příspěvkové organizace 
bude nyní přímá starost o pořádek 
ve městě a opravy komunikací, což 
napomůže lepšímu plánování a or-
ganizaci činností právě uvnitř tech-
nických služeb. Uvažuje se o  tom, 
že v  budoucnu přejde pod TSML 
i péče o veřejné osvětlení.

Příspěvková organizace má no-
vého ředitele, stal se jím Petr Kra-

čun. V červnu došlo k  formálnímu 
převodu zaměstnanců a  techniky. 
Jedním z  nezbytných kroků v  pro-
cesu transformace bylo vyhoto-
vení mimořádné účetní závěrky 
k  30. červnu a  zahajovací rozvahy  

k  1. červenci 2020. Zápis přeměny 
byl proveden k  1. červenci a  k  to-
muto dni společnost TSML, a.s., za-
nikla. Veškeré jmění včetně závaz-
ků po zanikající společnosti přešlo 
na statutární město Liberec. 

TSML příspěvkovou organizací

Město oživí červené židle

Holečkova ulice  
uzavřena do října
Frézováním	vozovky	začala	
10. července	v Holečkově	
ulici	plánovaná	rekonstrukce	
vodovodu	a kanalizace.	Práce	
potrvají	do	října.	Po	skonče-
ní	oprav	dostane	ulice	nový	
povrch.	

Tribuna  
po rekonstrukci 
Na	stadionu	U Nisy	město	do-
končilo	celkovou	rekonstrukci	
zatřešení	hlavní	tribuny,	která	
tak	může	opět	sloužit	divákům	
a fanouškům	Slovanu.	Ocelová	
nosná	konstrukce	byla	po	25	
letech	ve	špatném	stavu	a bez	
přístupné	hlavní	tribuny	by	
prvoligový	fotbalový	stadion	
přišel	o licenci.	

Při	opravě	musely	být	doplně-
ny	ocelové	prvky	pro	zajištění	
tuhosti	střechy	a konstrukce	
dostala	nový	nátěr.	Zároveň	
ze	střechy	částečně	zmizela	
plechová	krytina	a nahradil	
ji	průhledný	materiál,	který	
konečně	propouští	na	tráv-
ník	světlo.	Současně	jsme	na	
hlavní	tribunu	postavili	novou	
přístupovou	lávku	(od	Domova	
mládeže).

Rekonstrukci	provedla	společ-
nost	Kovoline	ve	zkráceném	
termínu	za	7,5	mil.	Kč.

Krátkézprávy

Redakce

Ve spolupráci s  Kanceláří ar-
chitektury města (KAM) a  TSML 
budou vytipována konkrétní pro-
stranství, kam budou umístěny 
židle a stolky. Cílem je 
přivést život a  využití 
do různých lokalit ve 
městě.

Liberecká židle nava-
zuje na úspěšné projekty 
v  metropolích po celém 
světě. Naposledy tuto 
cestu oživení veřejného 
prostoru zvolila Praha. 
V  Liberci bude umístěna 
čtyřicítka židlí a  stolky. 
Vybavení bude ve správě 

TSML a KAM bude usilovat o to, aby 
se mobiliář postupně rozšiřoval. 

„Stejné židle mohou pořizovat 
i  příspěvkové organizace města, 
mobiliář pak může být využit na 

různých prostranstvích 
a nárazově svezen a využit 
na akce hromadnějšího 
typu, jako jsou koncerty 
či divadelní představení 

před radnicí,“ vysvětluje 
primátor Liberce Jaroslav 

Zámečník. 
Městské židle 

pomáhají testovat 
vlastnosti a  potenciál 

konkrétních veřejných 
prostranství. Neosvěd-
čí-li se na daném mís-

tě, lze je snadno přesunout jinam. 
Lidé na těchto místech mohou 
odpočívat, svačit, pracovat u stolu, 
židli lze přesouvat na slunce, do stí-
nu, za lepším výhledem a podobně. 

Představují zázemí pro různé kul-
turně společenské akce ve veřejném 
prostoru a mohou iniciovat i spon-
tánní aktivity. Liberecká židle je také 
symbolem a spoluutváří image sou-
časného města pro všechny. 

Ikonická židle Fermob’s  Metal 
Bistro Folding Chair byla patento-
vána v roce 1889 Eduardem Lecler-
cem. Pro svoji skladnost a  lehkost 
se stala oblíbenou zejména mezi 
stánkaři a  prodavači limonád na 
nábřeží Seiny. Vyrábí se a navrhuje 
ve Francii. 
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Kancelář architektury města

Večernímu programu předchá-
zelo celodenní dotazníkové šetření. 
V  průběhu dne bylo osloveno cca 
80 lidí. Cílem dne organizovaného 
Kanceláří architekta města Liberce 
(KAM) bylo informovat obyvatele 
o připravovaných záměrech v okolí 
tzv. Tajchu a především získat pod-
něty, které se dostanou do zadání 
studie okolí Veseckého rybníku. 

KAM ve spolupráci s  odborem 
ekologie a  veřejného prostoru ko-
ordinuje přípravu projektu tak, aby 
navazoval na záměr odbahnění 
rybníku a opravu hráze, která spadá 
pod Povodí Labe. Hlavním bodem 
večerního programu byla diskuse 
nad hodnotami, problémy a potře-
bami zúčastněných v okolí rybníku.

Na vlastní plánovací setkání 
s veřejností, kterého se účastnil pri-
mátor Jaroslav Zámečník, vedoucí 
odboru kanceláře architekta města 
Jiří Janďourek, pracovníci Kancelá-

ře architekta města a  architekti ze 
studia IUCH architektura, dorazilo 
cca 40 lidí. Přítomní se rozdělili do 
dvou pracovních skupin, kde byly 
diskutovány, pod vedením mediá- 
torů hodnoty území (co je pro 
obyvatele důležité, co je potřeba 
chránit a  dále rozvíjet), problémy 
území (co nefunguje, co by potře-
bovali obyvatelé zlepšit) a nakonec 
potřeby. V závěru diskuse ohodno-

tili přítomní ty ze zaznamenaných 
hodnot, problémů a  potřeb, které 
pro ně mají největší důležitost.

Místní si cení a stojí o zachování 
krajinného charakteru, mokřadů 
i drobných přírodních prvků (např. 
kosatců, vzrostlých „deštníkových“ 
stromů tvarovaných místním pa- 
triotem panem Steinerem), vy-
zdvihli přírodní koupání, klid, blíz-
kost lesa, pobytovou louku. Jako 

významný problém označili auto-
mobilovou dopravu osobních i ná-
kladních aut, parkování v  letních 
měsících na louce i v blízkosti vody, 
chybějící toalety, veřejné osvětlení 
a  odpadky, které zůstávají po ná-
vštěvnících. 

Od úprav očekávají minimální 
zásah do přírody, uvítali by uži-
vatelsky přiměřenější přístup do 
vody, lepší a častější údržbu odpad-
kových košů, dostupné hygienické 
zázemí i  osvětlení. Kompletní vy-
hodnocení společně s  přílohou 
sumarizující dotazníkové šetření 
naleznete ke stažení na webu měs-
ta. V  průběhu prázdnin vznikne 
studie veseckého okolí, která bude 
podkladem pro koordinaci záměrů 
s  Povodím Labe a  veřejnosti bude 
představena na podzim.

Všem zúčastněným děkujeme 
za jejich čas i za pomoc při stavění 
zázemí, které nás v  závěru večera 
uchránilo před deštěm, a  přejeme 
příjemné letní dny. 

Redakce

Projekt, který vzniká na pozem-
ku bývalých Montážních závodů 
v  centru Liberce, nabídne domov 
desítkám místních seniorů. Kro-
mě bydlení přinese kulturní, vzdě-
lávací a  mezigenerační program, 
například možnost volnočaso-
vých a  sportovních aktivit, využití 
knihovny, restaurace či služeb. 

„Je dobře, že vzniká seniorské 
zařízení většího rozsahu jak ka-
pacitou, tak programovou náplní. 
Moderní domov seniorů nemá stát 
stranou, naopak má poskytovat 
všechny výhody města se žádanými 
službami. Zároveň musí být v dosa-
hu rodin seniorů, aby mohly probí-
hat rodinné návštěvy a  setkávání,“ 
říká Jaroslav Zámečník, primátor 
města Liberec. K tomu dodává rad-
ní Šárka Prachařová: „V seniorském 

věku je velmi důležité udržovat ko-
gnitivní schopnosti, čemuž napo-
máhá interakce, komunikace a cíle-
né vzdělávání.“ 

Originální koncept bydlení je 
v  České republice teprve druhý, 
seniorů přitom přibývá. Jen v Libe-

reckém kraji žije více než 100 tisíc 
seniorů, což představuje 23 % celé 
populace kraje. Rezidence a  Cent-
rum RoSa Liberec přivítá první oby-
vatele na jaře 2022. 

„Naším cílem není stavět sa-
motné budovy, především chceme 

vytvářet živá společenství. Inspira-
ci jsem hledala ve světě, ve Francii 
a Anglii. Tuto zkušenost jsem otisk-
la do první RoSy, která už úspěšně 
slouží šest let,“ říká Anna Ježková, 
zakladatelka RoSy. Spolu s ní uloži-
lo do připravené časové schránky 
v  betonovém základním kvádru 
stavby devět významných osobnos-
tí Liberecka pamětní artefakty jako 
knihy, ročenky, pamětní medaili, 
brož, vlajku i  historické fotogra-
fie. Koordinátorkou tvorby časové 
schránky byla zastupitelka města 
Liberec Renata Balašová: „Bylo mi 
opravdovou ctí a  potěšením strávit 
čas s lidmi, kteří pro naše město to-
lik udělali. Díky patří Věře Vohlídalo-
vé, Jiřímu Drdovi, Františku Dáňovi, 
Aloisi Čvančarovi, Jaroslavu Honců, 
Stanislavovi Doubravovi, Ireně Ji-
ráskové, Ivě Březíkové a  Oldřichu 
Matouchovi.“ 

Příroda, koupání a klid

Vzkaz budoucím generacím 

V závěru června měli Liberečané příležitost zúčastnit se komentované prohlídky v okolí Veseckého rybníku a navazujícího 
plánovacího setkání s veřejností. 

Komunitní dům pro seniory a mezigenerační centrum RoSa v Liberci má již svůj základní kámen. Oficiálně ho 23. června 2020 
uložili spolu s časovou schránkou budoucí první obyvatelé domu se zástupci kraje, města a významnými osobnostmi Liberce. 
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Redakce

Na 63 laviček dodaných společ-
ností Siacity je instalováno v parko-
vé části po obvodu zelených ploch. 
Lavičky mají masivní kovovou kost-
ru s  dřevěnými sedáky a  opěradly. 
Lavičky byly při rekonstrukci ná-
městí v roce 2012 špatně nainstalo-
vány, došlo k  zadláždění kotvicích 
prvků a  tím ke ztížení jejich de-
montáže. Jejich údržba se tak sta-
la náročnější oproti jiným typům 
laviček na území města. K výměně 
prken je nutné částečně rozebrat 
dlažbu a následně demontovat ce-
lou lavičku. Až poté je možné pro-
vést výměnu dřevěných částí.

Občané města si na stav i počet 
laviček v parkové části pravidelně 
stěžují, jak prostřednictvím sociál- 
ních sítí, tak přímo pracovníkům 
SML. Z těchto důvodů bylo v roce 

2018 předloženo radě města varia- 
ntní řešení obnovy laviček, rada 
města schválila nákup a  instalaci 
laviček nových, nicméně pro ne-
dostatek finančních prostředků se 
nákup nerealizoval. Stav laviček 
se tak nadále zhoršoval a  došlo 
k dalším upozorněním od občanů 
města na špatný stav mobiliáře. 

Vzhledem k tristnímu stavu la-
viček od Siacity rozhodla v červnu 
rada města o  snížení jejich počtu 
a opravě zbývajících 34 ks. V rámci 
opravy bude v  červenci provede-
na výměna lavičkových prken za 
nová. K jejich výrobě bude použito 
s  ohledem na životnost, tak jako 
na dalších místech v  Liberci, bo-
rové dřevo ošetřené ochranným 
nátěrem. Zbývající lavičky budou 
uskladněny a postupně opravová-
ny a umisťovány na nová stanovi-
ště.

Laviček na Soukeňáku bude 
méně, zbylé se opraví

Odbor ekologie 
a veřejného prostoru

Počátky zoo koutku založené-
ho ornitologickým spolkem a  po-
staveného v  libereckých Lidových 
sadech jsou datovány okolo roku 
1904. Zoo koutek se později rozros-
tl o další ptačinec a výběhy se srnčí 
zvěří. 

Vstupní portál byl postaven 
v  průběhu funkčního období za-
kladatele liberecké zoo, ředitele 
Ericha Sluwy. Jedná se o mimořád-
nou ukázku tehdejší drobné funkč-

ní architektury dotvářející charak-
ter promenádní Masarykovy ulice, 
která patří k nejhodnotnějším čás-
tem městské památkové zóny.

S  ohledem na historickou hod-
notu portálu provede opravu re-
staurátor, přestože jako jednodušší 
řešení se na první pohled jeví ho 
zbourat a vystavět znovu. V průbě-
hu léta proběhne oprava samotné-
ho vstupního portálu, na podzim 
2020 nebo na jaře 2021 s ohledem 
na finanční prostředky proběhne 
instalace nápisu, který kdysi vítal 
návštěvníky zoo koutku.

Historický vstup do 
zoo obnoví restaurátor

V roce 2012 statutární město Liberec nechalo v dolní části 
centra zrevitalizovat Soukenné náměstí. Součástí rekon-
strukce je i šedesátka laviček, které jsou však od začátku 
špatně instalované a bez rozebrání dlažby nelze vyměnit ani 
jejich dřevěné části.

Odbor ekologie 
a veřejného prostoru

Socha medvídka byla do Za-
hrady vzpomínek přesunuta před 
několika lety z  původního umís-
tění u Zoo Liberec. V roce 2018 byl 
kompletně restaurován, protože 
jeho stav byl shledán havarijním. 
Z  medvídka se postupně uvolňo-
valy fragmety betonu a byl pokryt 
značnou vrstvou organických ne-
čistot.

V  roce 2019 se medvídek stal 
dvakrát terčem vandalů, byl po-
valen a  byla mu ulomena přední 
packa. 

Po opravě a  konzervaci byl re-
staurátorem usazen a  pevně spo-
jen se zemí, aby nemohlo dojít 
k  jeho opětovnému převrácení 

a  destrukci. Doufáme, že malým 
i  velkým návštěvníkům Zahrady 
vzpomínek tak i nadále bude dělat 
společnost po další roky.

Medvídek má opět přední packu

Socha medvídka před opravou
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V červnu začala několikaměsíční příprava plánu udržitelné 
městské mobility. Plán bude sloužit k nastavení dlouhodobé-
ho řešení všech druhů dopravy v Liberci, Jablonci nad Nisou 
a okolí. Dopravní experti nezapomenou ani na komplexní 
řešení financování unikátního tramvajového spojení mezi obě-
ma městy. Do přípravy plánu budou moci zasáhnout i místní 
obyvatelé. 

Oddělení rozvojové koncepce

„Plánování mobility má obrov-
ský význam. Žijeme v době neustá-
le se zdokonalujících technologií. 
Vlastní dopravní, ale i komunikač-
ní prostředky se zároveň staly do-
stupnějšími pro širší okruh oby-
vatelstva než kdy dříve. Dopravní 
síť, která v obou městech odpovídá 
spíše historickým než současným 
nárokům, bude díky chytrému mo-
bilitnímu plánování lépe využita. 
Prostor se najde pro nové termi-
nály veřejné dopravy a  cyklostez-
ky. Jedině tak bude garantována 
bezpečnost, ochrana životního 
prostředí a udržitelnost,“ nastiňuje 
situaci Jan Kašík, vedoucí projekto-
vého týmu. 

V minulých letech mohli místní 
občané zaznamenat tvorbu do-
pravního plánu, který se na rozdíl 
od současného dokumentu sou-
středil výhradně na veřejnou hro-
madnou a  cyklistickou dopravu. 
Nový plán využije získané infor-
mace a poskytne komplexní řešení. 
Město tak konečně začne uskuteč-
ňovat konkrétní stavební projekty, 
které zlepší dopravní situaci. „Není 
možné efektivně plánovat cykli-
stickou ani hromadnou dopravu 
bez možnosti zásahu do některých 
nevyhovujících dopravních uzlů ve 
městě,“ dokládá situaci svými slovy 
Kašík.

Velkou otázkou je také unikátní 
meziměstské tramvajové spoje-
ní, které se v  současnosti potýká 
s problémy spojenými s financová-
ním. I na tu bude nový plán hledat 

odpověď tak, aby tramvaje mezi 
Libercem a  Jabloncem zůstaly za-
chovány. „Budeme se snažit tuto 
nadstandardní službu pro místní 
obyvatele zachovat a  zároveň to 
vymyslet tak, aby její provozová-
ní bylo efektivní, logické a  nebylo 
nadmíru ztrátové,“ komentuje člen 
expertního týmu, dopravní inženýr 
Karel Králíček.

HLEDÁNÍ SPOLEČNÉ VIZE 
Projektový tým do tvorby doku-

mentu zapojí i  místní obyvatele. 
Kromě veřejného projednání, které 
je plánováno vždy před schvále-
ním jednotlivých částí dokumentu, 
tedy v  listopadu letošního roku, 
znovu v  únoru a  na závěr projek-
tu v  květnu 2021, bude realizován 
také průzkum dopravního chová-
ní. Obyvatelé souměstí a jeho okolí 
budou moci v  září a  říjnu poskyt-
nout cenné informace o  tom, jak 
a kam cestují a o problémech, kte-
rým čelí. Své názory budou moci 
sdělovat telefonicky a  za pomoci 
e-mailu a online dotazníku umístě-
ného na webových stránkách www.
chytrenacestu.cz. „Vítáme všechny 
obyvatele Liberce, Jablonce nad 
Nisou a  spádového území, kte-
ří nezůstanou lhostejnými k  dění 
kolem sebe a  pomohou předáním 
informací a  názorů ovlivnit rozvoj 
území. Mohou si odnést dobrý po-
cit z  toho, že se podíleli na zkva-
litnění svého života i života lidí ve 
svém okolí,“ vyzývá místní obyva-
tele k  účasti na nejbližších pláno-
vaných akcích Simona Mrázková, 
tisková mluvčí projektu. 

Dopravu na Liberecku  
a Jablonecku usměrní 

nový plán

 

 

Informace a přihlášky na www.primestske-vzdelavani.online 

 

Na projekt „Plán udržitelné městské mobility Libe-
rec–Jablonec nad Nisou 2021–2030“ je poskytová-
na finanční podpora EU.

Zpravodaj^Liberec

54 200 ks
ve všech libereckých schránkách
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Životní prostředí

Ačkoliv velkou jarní úklidovou akci narušila pandemie koronaviru, i přesto se zájemci o jarní 
úklid přihlásili a uklidilo se bezmála čtyři tuny odpadu. Nicméně město nebude o tuto velkou 
dobrovolnickou akci ochuzeno, protože celostátní úklid dobrovolníků se uskuteční ještě jed-
nou, v sobotu 19. září 2020.

Při návštěvě vedení města ve společnosti Denso Manufacturing Czech bylo městu Liberec 
přislíbeno 10 000 Kč jako příspěvek na obnovu trvalkových záhonů ve Fügnerově ulici.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Statutární město Liberec se roz-
hodlo jako Zdravé město do této 
úklidové akce opět připojit a zorga-
nizovat další místní úklid. Minulé 
ročníky ukázaly, že se najde mno-
ho Liberečanů z  řad firem, nezis-
kových organizací, škol nebo jed-

notlivců, kteří jsou ochotni nejen 
všímat si svého okolí, ale přiložit 
i ruku k dílu. 

Registraci účastníků lze provést 
skrze webové rozhraní projektu 
www.uklidmecesko.cz, kde nalez-
nete již vytvořený úklid organizo-
vaný radnicí. Případně přímo u ko-
ordinátora akce na e-mailu: vinar.

michal@magistrat.liberec.cz nebo 
telefonním čísle 485 243 451. 

Zapojte se i vy do této akce a při-
spějte k tomu, aby se město Liberec 
stalo příjemnějším místem k  živo-
tu. Za uplynulé ročníky se úklidů ve 
městě účastnilo již několik tisíc lidí, 
kteří nasbírali stovky tun odpadu. 
Zapojíte se také?

Odbor ekologie 
a veřejného prostoru

Finanční příspěvek bude využit 
na obnovu několika starších záho-
nů u  terminálu MHD Fügnerova, 
které nejsou v dobré kondici, pro-
tože na místě převažují již domi-
nantní druhy, které se rozrostly, 
a plocha působí neestetickým a za-
pleveleným dojmem. 

Přibližně před deseti lety 
zde byly vysazeny do štěrku 
tzv. Silbersommer bezúdržbo-
vé výsadby, které nyní budou 
obměněny a  doplněny o  nové 
druhy trvalek. V současné chvíli 
se již zpracovává projekt a k sa-
motné výsadbě dojde ještě v le-
tošním roce, za příhodnějších 
klimatických podmínek v  pod-
zimních měsících.

Liberec se na podzim zapojí do akce 
Ukliď me svět, ukliď me Česko

Obnova trvalkových záhonů

Dětský odpadový den 
bude v září
Ve středu 9. září mezi 10–18 
hodinou se v parku v Budy-
šínské ulici nad Tržním ná-
městím opět rozezní dětský 
smích. Město	Liberec	počtvrté	
v řadě	uspořádá	velký	Dětský	
odpadový	den,	který	bude	plný	
zábavných	atrakcí	zaměřených	
na	ty	nejmenší	děti	ve	městě.	
Malí	návštěvníci	se	tak	hravou	
formou	mohou	dozvědět	více	
o tom,	jak	se	správně	odpad	
třídí,	jak	je	s ním	dále	nakládá-
no	a co	lze	z odpadu	vyrobit.	
Na	akci	budou	připraveny	roz-
manité	soutěže	nebo	skákací	
atrakce,	kterým	bude	vévodit	
speciální	skákací	dráha.
 
Soutěž o tašky na  
odpad pokračuje
Křížovkářská	soutěž	o popu-
lární	barevné	tašky	na	třídění	
odpadu	v domácnostech,	
připravená	odborem	ekologie	
a veřejného	prostoru,	se	setka-
la	s úspěchem.	Jen	za	14	dní	

v červnu	doneslo	nebo	zaslalo	
vyluštěnou	tajenku	bezmála	na	
90	úspěšných	luštitelů,	kterým	
byla	předána	výhra,	a to	sety	
tašek	na	separovaný	odpad.	
Přijďte	si	i vy	pro	tyto	oblíbené	
tašky,	protože	soutěž	prodlu-
žujeme	až	do	konce	července.	
Křížovku	najdete	v minulém	
(červnovém)	čísle	Zpravodaje.	
Pokud	již	Zpravodaj	nemáte,	
můžete	si	jej	stáhnout	na	
webu	města	na	www.liberec.
cz/zpravodaj	v sekci	Archiv.

Krátkézprávy
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Mladé stromy se zazelenají podél cyklostezky už za rok.

Kancelář architektury města

Nové provedení zastávky MHD 
najdete v  ulici Milady Horáko-
vé. Zastávka Mostecká má nyní 
zelenou střechu. Na přístřešku 
o rozměrech 4,2 m × 1,7 m rostou 
sukulenty, netřesky, rozchodníky. 
Rostliny byly vybrány tak, aby stře-
cha nevyžadovala vůbec žádnou 
údržbu. To znamená, že střechu 
není třeba zalévat ani v době déle-
trvajícího sucha, naopak při dešti 
přebytečná voda jednoduše odte-
če. 

Rostliny lákají užitečný hmyz, 
a  střecha tak tvoří zajímavý mik-
rosvět, který navíc v  parném létě 
přináší lepší klimatické podmínky. 
Skleněné boční stěny jsou opatře-
ny vzorem, který vychází z logoma-
nuálu města. 

Úsporná opatření město nyní 
nutí pečlivě zvažovat všechny vý-
daje a  rychlost rozšiřování těchto 
zastávek bude odpovídat finanč-
ním možnostem města. Doufáme, 

že tento typ zastávek naleznete 
brzo i na dalších místech.

Odbor strategického rozvoje a dotací

Vzrostlé rozeklané topoly, které 
lemují cyklostezku a přilehlé školní 
hřiště v ulici Barvířská, brzy nahra-
dí patnáct dubů letních. Důvodem 
je především zajištění bezpečnosti 
lidí pohybujících se na cyklostezce 
i  dětí na přilehlých 
hřištích. Stát by se 
tak mělo nejpozdě-
ji do konce května 
příštího roku.

Topoly, jejichž stá-
ří je zhruba 50 až 60 
let, prosychají a  čas-
to z  nich opadávají 
suché větve na cyklo-
stezku, hřiště u  ma-
teřské a  základní 
školy a  také do areálu skateparku. 
Situace se nezlepšila ani přes opa-
kovaný stabilizační a  bezpečnost-
ní řez, který proběhl v  minulosti. 
Podobný zásah je vždy náročný, 
drahý a  může snížit délku života 
stromů. 

Topol je rychle rostoucím dru-
hem, jeho dřevo je měkké a  křeh-

ké. Rány často podléhají hnilobě 
a  v  kmeni i  silných větvích se pak 
vytvářejí dutiny. Často se tak mo-
hou odlomit i  na první pohled 
zdravé větve.

Jako náhradní dřevina byl vybrán 
odolnější dub letní, který je pro tuto 
lokalitu vhodnější a méně náročný 

na údržbu. Tento druh s kónickým 
tvarem koruny by do budoucna ne-
měl ohrozit provoz na cyklostezce 
ani na hřištích. Mladé stromy bu-
dou vysazeny ve stejné linii na mís-
ta po odstranění původních, kácení 
proběhne v období vegetačního kli-
du. V této době nedojde ani k ohro-
žení hnízdícího ptactva.

Odbor ekologie 
a veřejného prostoru

Zvláště tam, kde jsou stromy ob-
klopeny dlažbou či asfaltem a dře-
viny mají malý kořenový prostor, 
který snadno vyschne, se potýkáme 
s  postupným odumíráním i  velmi 
mladých a  jinak vitálních jedin-
ců. Již v  loňském roce proto byly 
instalovány k  převážně mladým 
stromům zavlažovací vaky, kterých 
město zakoupilo rovných 100 kusů. 
Vaky se v  loňských parných dnech 
velmi osvědčily, proto odbor ekolo-
gie a  veřejného prostoru nakoupil 
letos dalších 200 vaků. 

Vaky se instalují ke každému 
stromku po dvou, můžeme tak 
v tomto roce zavlažovat po celé léto 

na 150 stromů. Pokud jste se tak po-
slední dobou prošli centrem města, 
můžete tyto vaky potkat u stromů, 
které jsou vysazeny v  zádlažbě 
a trpí suchem nejvíce. 

Při tropických teplotách tak bu-
dou zalévány lípy v Jánské ulici, lípy 
a javory babyky na Soukenném ná-
městí, jeřáby v ul. 5. května před OC 
Plaza, duby v  Rumunské ulici, lípy 
před kostelem Sv. Antonína na So-
kolovském náměstí či Na Rybníčku, 
akáty na ul. Dr. M. Horákové a v ne-
poslední řadě např. i  višně křovité 
ve Felberově. Vaky jsou umístěny 
těsně u kmene, takže nepřekáží ply-
nulému provozu na chodníku. Nyní 
jsou pouze nainstalovány a  vodou 
se neplní, ale až přijdou teplotně 
nadprůměrné dny, napustí se. 

Na rozdíl od jednorázové zálivky 
tyto vaky dodávají vodu ke dřevině 
plynule po kapkách několik hodin 
(cca 5–9 h) a  minimalizují tak od-
tok vody po povrchu pryč, čímž se 
stává zálivka efektivnější, a  navíc 
se tím ušetří nemalé finanční pro-
středky. Mezi jeho další výhody pa-
tří opakované použití na různých 
místech či možnost přidání hnojiv. 
Systém se používá ve městech celé-
ho světa, ale již i u nás v ČR se tento 
systém zálivky pomalu rozšiřuje do 
mnoha měst. 

„Prosíme všechny občany, aby 
vaky neodnášeli, nepřemisťovali, 
nepoškozovali je a neházeli do nich 
odpadky. Děkujeme,“ dodává ve-
doucí odboru ekologie a veřejného 
prostoru Lucie Sládková.

Autobusová zastávka  
se zelenou střechou

Duby místo topolů

Zálivka stromů pomocí zavlažovacích vaků 
Květen a červen mezi suché měsíce nepatřily, ale v dubnu pršelo málo a z dlouhodobého hlediska je hladina podzemních vod 
stále nízko. To se negativně projevuje na dřevinách ve městě. Podle dat z meteorologické stanice na libereckém letišti v dubnu 
spadlo pouhých 2,3 mm, květen přinesl již 88,5 mm srážek a i červen byl srážkově nadprůměrný.
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Přestože Zoo Liberec patří tradičně 
k nejnavštěvovanějším turistic-
kým cílům Libereckého kraje, i ona 
hledá pro své příznivce nové příle-
žitosti a novou motivaci k návštěvě.

Zoologická zahrada Liberec

Na svou 116. letní sezonu v  Liberci 
naplánovala zoo komentované prohlíd-
ky. Připravena je desítka zkušených prů-
vodců, kteří všem zájemcům ozvláštní 
výlet do zahrady informacemi a  zážitky 
ze zázemí a  zákulisí zoo. Na komento-
vanou prohlídku se můžete dostavit ka-
ždý všední den v  10 nebo ve 14 hodin, 
podmínkou je zaplacení příplatku 60 Kč 
k běžné ceně vstupenky. Výhodou je pak 
i  předběžná rezervace termínu pomocí 
formuláře na webu zoo: www.zoolibe-
rec.cz/zazitky-komentovane-prohlidky.
html. 

Kapacita prohlídek je omezená, jeden 
průvodce zvládne maximálně 15 osob. 
Akce je vhodná pro všechny od sedmi do 
sta let a trvá přibližně 1,5 hodiny. Za tuto 
dobu se s  průvodcem zastavíte u  těch 
nejzajímavějších a nejvzácnějších zvířat, 
projdete cca 2/3 areálu. Zbývající část 
zoo si pak prohlédnete individuálně. 

V Zoo Liberec celé léto 
komentované prohlídky 

Neseď te doma

Festival se koná za laskavé podpory:

12/9–28/10/2020

Za laskavé podpory:

zahajovací koncert 
Koncert  pro Liberecký kraj

Händel: Mesiáš 
12/9/Divadlo F. X. Šaldy

Collegium 1704

Sólo pro 
Josefa Špačka
16/10/Oblastní galerie Liberec

Vstupenky v síti Colosseum Ticket 
nebo eVstupenka a na

www.lipamusica.cz

LM-2020_inzerce_zpravodaj_Liberecka_49x128_1.indd   1 22.06.2020   11:59:52

Výlety s Vlastivědou
V 	září	se	můžete	vydat	s Libe-
reckou	vlastivědou	za	Zápa-
dočeskými	památkami	nebo	
objevovat	historický	Freiberg.
Do	západočeského	zámku	
Červeného	Poříčí	a Horšov-
ského	Týna	odjíždí	autobus	
z ulice	Na	Rybníčku	5. září	
v 6.15	hodin.
Město	stříbra	Freiberg	je	
jedním	z nejkrásnějších	
měst	Saska.	Mimo	jiné	je	zde	
nejkrásnější	výstava	minerálů	
na	světě.	Přesvědčit	se	o tom	
můžete	12. září,	kdy	odjíždí	
v 6.00	autobus	z Rybníčku.	
Ceny	a další	informace	se	
dozvíte	na	e-mailu:	vlastiveda.
liberec@centrum.cz,	telefon	
725 341 030.	

Krátkézprávy

Po Liberci německy
Na komentované vycházky 

po Liberci, dle přání i  s  ně-
meckým výkladem, zvou výlet-
níky Česko-německá setkáva-
cí centra v  Liberci a  Jablonci. 
Dětem nabídnou příměstský 
tábor s němčinou v Liberci.

Vycházky jsou každé úterý 
od 14.00. Účastníky povedou 
po stopách rodu Redernů, 
Albrechta z  Valdštejna, Clam- 
-Gallasů nebo rodiny Liebie-
gů. Jedna z  tras zamíří kolem 
nejvýznamnějších libereckých 
vil do Lidových sadů. Info na 
e-mailu: indatamedia@gmail.
com, tel. 603 951 859.
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V našem městě pod Ještědem byste našli více míst, která 
nám dělají dobré jméno, často daleko za hranicemi. Nemusí 
to být zrovna masové záležitosti, někdy to jsou méně vidi-
telná místa známá v komunitě tzv. insiderů, místa spojená 
s architekturou, bistra, kavárny, festivaly pouličního umění, 
zajímavé a unikátní obchody, umělci, designéři. Možná by 
vás překvapilo, jak pozitivně je Liberec vnímán! Jedním z vy-
chvalovaných míst je také Oblastní galerie Liberec, kterou 
od přestěhování do Lázní navštívilo více než čtvrt milionu 
návštěvníků.

Oblastní galerie Liberec

„Pro Liberečáky jsou hodně dů-
ležité programy pro školy, komen-
tované prohlídky, výtvarný kroužek 
nebo třeba příměstské tábory,“ 
představuje galerii její ředitel Jan 
Randáček a doplňuje: „Ale nejvidi-
telnější jsou samozřejmě výstavy.“ 
A  letošní letní nabídka galerie by 
vám rozhodně neměla utéct! 

V  grafickém kabinetu se před-
stavuje malířka a  grafička Marija 
Nekolová, která dlouhá desetiletí 
tvořila v  zapomenutí v  nedalekých 
Žibřidicích. O to více její práce pře-
kvapuje odborníky a určitě zaujme 
i  vás. Impozantní bazénovou halu 
obsadila výstava Interference auto-
rů Josefa Šafaříka, Adély Bébarové 
a  Dávida Sivého, jejichž umělecká 
instalace evokuje vodní hladinu. 
V  sousedním sále si můžete pro-
hlédnout výstavu Eugen von Ka-
hler ze soukromé sbírky. Německy 

mluvící malíř z  pražského 
prostředí zapadá tematic-
ky do dramaturgie, které se 
galerie věnuje dloouhodo-
bě. A v podbazénové hale se 
galerie chlubí vlastní sbír-
kou na výstavě Geometrické 
struktury. 

A  jak vysvětlíme titulek 
článku? Čeho že se nebo-
jíme? Jistý návštěvník ze 
Žitavy tak ocenil naše vý-
stavy současného umění, 
které bez příkras, moder-
ním jazykem, moderními 
prostředky a  často „bez 
obalu“ komentují problémy 
našeho světa. V  galerii jsou 

aktuálně dvě: Podstata malby a Si-
réna Živa. Obě výstavy určitě stojí 
za prohlídku a třeba pro vás budou 
výzvou k návštěvě některé komen-
tované prohlídky, které se konají 
celé prázdniny.

Oblastní galerie Liberec má 
otevřeno denně mimo pondělí od  
10 do 17 hodin, každý čtvrtek až 
do 19 hodin. Vstupenka stojí 100 
korun, ale pravidelně ve čtvrtky si 
celou galerii můžete prohlédnout 
zdarma. 

V Liberci se 
toho nebojí

restaurace
obří sud

lanová 
dráha

bobová 
dráha

dětské 
hřiště

            
    kopec 

         radosti

10 % SLEVA na útratu nad 300 Kč
v restauraci Obří sud*

* Platí při předložení tohoto kuponu, ve všední dny do konce července 2020.

www.areal-obrisud.cz

Geometrické struktury – František Kyncl

Geometrické struktury – Jan Kubíček

Pojďte s námi zažít netradiční prohlídku
 centra Liberce, na které se možná setkáte 
s radničním rytířem Rolandem.

PODVEČERNÍ DĚTSKÁ PROHLÍDKA
CENTRA LIBERCE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

KAPACITA PROHLÍDKY OMEZENA, NUTNÁ 
REZERVACE (INFO@VISITLIBEREC.EU, 
tel. 485 101 709, WWW.VISITLIBEREC.EU)

RODINNÉ VSTUPNÉ: 100 KČ (2+2), 
DOSPĚLÍ: 50 KČ, DĚTI: 25 KČ

ČERVENEC – SRPEN

h
 Partnerem akce je 

www.grex-sever.com
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Každodenně jiná!

 Naše stálé publikum sleduje 
proud aktuálních zpráv na strán-
kách www.botaniliberec.cz, kde 
doporučuji to, co je právě skvělé 
a  hodí se i  k  fotografování. Při-
cházejí návštěvníci s  tvůrčím 
záměrem, spočívajícím v  mak-
rofotografii, umělecké fotografii, 
kreslení a malování a také ve vtip-
ně psaných a  ilustrovaných mi-
nireportážích. Všem těmto lidem 
s hlubším zájmem slouží i bohatý 
systém odborných informací v ex-
pozicích, na internetu a  v  knize 
o Botanické zahradě. 

Ale i když zahradou jenom pů-
jdete stylem turisty, ani hodina na 
to stačit nebude. Zejména když 
nyní lze vidět i rozsáhlou výstavu 
ke 125 letům zahrady, kde jsou 
zachyceny nejvzácnější rostliny 
a  květy zaznamenané během tří 
dekád od roku 1990. Potrvá bě-
hem celé turistické sezony do 
konce října. Stejně tak je a  bude 
přístupný snad nejpopulárnější 
skleníkový pavilon, kde lze pohro-
madě vidět „silnou trojku“ největ-
ších leknínovitých rostlin světa: 
asijskou euryalé vzdornou a  oba 

jihoamerické druhy viktorií. 
V Evropě letos takovou příleži-
tost jinde nemáte. 

Značně rozvinutým tématem 
jsou růže, prý nejkrásnější kvě-
tiny světa. Nemluvě o  orchide-
jích, jež o primát krásy s růžemi 
soupeří! Ukazujeme je po celý 
rok a každý den je obměňujeme 
podle toho, jak rozkvétají. Sbír-
ka orchidejí je jednou z  „nej“ 
v rámci republiky. 

Masožravé rostliny, jimž je 
věnován celý jeden pavilon, činí 
naši zahradu známou ve světo-
vém měřítku. Speciální pozvání 
přijměte do pavilonu „pravěk“, 
kde najdete expozici jsoucí re-
miniscencí na paleobotanické 
rekonstrukce malované vě-
hlasným Zdeňkem Burianem. 
To je místo, kde ředitelé jiných 
botanických zahrad (třebas 
i  japonských, čínských nebo 
brazilských) ustrnou a obdivně 
vydechnou. V botanice je to ta-
kový „akrobatický kousek“, zce-
la originální řešení. Legendární 
„živá zkamenělina“ wollemie 
vznešená tam nechybí. 

Pátek nebo svátek, zahrada uvítá každého 
obdivovatele a dám hlavu na špalek, když 
tvrdím, že své si najde estét s vytříbeným 
vkusem, zájemce o senzace světového ka-
libru, každý dobrý botanik i duše botanikou 
nikdy nepolíbená. 
Miloslav Studnička, ředitel Botanické zahrady Liberec
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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.

Názory zastupitelů

Jaromír Baxa (LOL!),
Jindřich Felcman
(Změna pro Liberec)

V  listopadu jsme 
souhlasili se záměrem 
vyměnit pozemky města na Kunra-
tické za pozemky Syneru v  centru, 
poblíž Papírového náměstí. Přeci 
jen tato část centra je dlouhodobě 
zanedbaná a  bez impulsu od měs-
ta se změní jen těžko. Město navíc 
může přinést lepší architekturu 
a  s  větším ohledem na místo než 
soukromý developer, jehož jedinou 
motivací je často jen co největší zisk.

Náš souhlas měl jednu podmín-
ku: možnost opozice spolupraco-
vat na zadání znaleckých posudků 
a  jejich připomínkování dříve, než 
půjdou do zastupitelstva. Přeci jen 
město má na Kunratické 23,5 tisí-

ce m2, zatímco Syner 
v  centru jen 7 tis. m2, 
a Syner tu nemá úplně 
nejlepší pověst.

Primátor Zámečník 
s  podmínkou souhla-
sil a naše zapojení přislíbil. Pracovní 
skupina ze zástupců všech zastupi-
telských klubů byla slibována i v od-
povědi na interpelaci J. Felcmana 
v únoru.

Jenže primátor dohodu nedodržel 
a  na červnové zastupitelstvo přišel 
hotový materiál, navíc s  dost po-
chybným oceněním obou pozemků, 
takže výsledný návrh byl doplatit Sy-
neru 5,5 milionu. I když je pozemek 
města víc než třikrát větší než poze-
mek Syneru, navíc bez různých ome-
zení a  historických zátěží. Pozemky 
Syneru byly oceněné na téměř 7 000 
Kč za m2, zatímco pozemky města na 

pouhých 1 755 Kč za m2.
Jindřich Felcman pak na zastu-

pitelstvu poukázal na mnoho ne-
srovnalostí znaleckého posudku, 
který zcela absurdně ocenil městské 
pozemky pomalu o  třetinu levněji 
než obdobné pozemky v sousedství. 
Z následující diskuse navíc vyplynu-
lo, že znalci vůbec nedostali za úkol 
zohlednit celou řadu podstatných 
informací, mimo jiné fakta, že Syner 
směnou scelí rozsáhlé pozemky do 
svého vlastnictví a  že nový územní 
plán umožní na Kunratické výstav-
bu až osmipodlažních domů.

Jsme přesvědčeni, že pozemky 
města mají mnohem vyšší hodnotu, 
než jakou jim přisoudili znalci najatí 
vedením města. Chyba ale není jen 
na jejich straně  – především je na 
vedení města, že nepřipravilo lepší 
zadání posudku.

Proto nás zaráží nejen lehkost, 
s  jakou se primátor Zámečník do-
slova vykašlal na dohodu s opozicí, 
ale i jak špatně připravený materiál 
s  neuvěřitelně nevýhodnými pod-
mínkami zastupitelům společně 
s náměstkem Karbanem předložili. 

Překvapuje nás i  to, jak velkorysé 
podmínky bez mrknutí oka byly na-
bídnuty Syneru v  situaci, kdy opět 
především primátor Zámečník a další 
koaliční zastupitelé prosazují extrém-
ně tvrdý postoj vůči družstevníkům.

Hájení zájmů města a  jeho ob-
čanů by mělo vypadat úplně jinak. 
Ta pochybení posudku byla zřejmá 
a schopné vedení města by je odha-
lilo dávno před jednáním zastupi-
telstva. Tentokrát se naštěstí poda-
řilo přesvědčit koalici, aby materiál 
z jednání stáhla, ale jak vše dopad-
ne, teprve uvidíme.

Proděláme na směně pozemků se Synerem?

Jan Korytář, 
Změna pro Liberec

Na minulém 
zastupitelstvu se 
opět ukázalo, proč 
je dobře, že je Změna pro Liberec 
v  zastupitelstvu. Podařilo se nám 
totiž odložit schválení velké směny 
pozemků mezi městem a Synerem, 
na kterém by město prodělalo více 
než 20 milionů korun! Ano, o tako-
vou částku šlo! 

Primátor Zámečník přesto, že 
sliboval udělat dva posudky na od-
had ceny pozemků, nakonec nechal 
udělat jen jeden a  nesplnil ani slib, 
že v  přípravě směny tak význam-
ných pozemků zapojí do celého 
procesu opozici. A ještě se nám po 
našich námitkách před jednáním 
zastupitelstva smál, že vše je v po-
řádku a  žádný materiál stahovat 
z  jednání nebude. To se ale přepo-

čítal. O co přesně šlo? 
Město mělo směnit svoje pozem-

ky vedle sídliště Kunratická o celko-
vé rozloze cca 23 tisíc m2 za ty, které 
vlastní Syner v  lokalitě Papírového 
náměstí, kde má cca 7 tisíc m2. Od-
hadce najatý městem určil cenu za  
1 m2 pozemků Syneru v centru měs-
ta na 5 730 Kč/m2, zatímco cenu sta-
vebních pozemků na okraji města 
jen na 1 505 Kč/m2. Město tak mělo 
Syneru ještě 5 milionů Kč doplatit!

Jenže jak jsme zjistili, hned ved-
lejší pozemek na Kunratické vedle 
pozemku města o rozloze cca 29 ti-
síc m2 koupil nedávno předtím prá-
vě Syner od jiného soukromníka za 
cenu 2 545 Kč/m2. Tedy o 1 040 Kč/
m2 více, než navrhoval znalec pla-
cený městem za pozemky města. 
Divné, že? 

Znalci, kteří byli na jednání za-
stupitelstva, tento rozdíl obhajovali 
tak nesmyslně, že to nakonec došlo 

i většině zastupitelů a primátor mu-
sel bod z jednání stáhnout. Nevím, 
jestli šlo o korupci nebo jen obyčej-
né lajdáctví a neschopnost. Tak jako 
tak město mohlo přijít o více než 20 
milionů Kč!!!

Jsem Liberečák a  takové věci mi 
vadí. Protože pak chybí peníze ve 
městě na kdeco. A  musím se stále 
častěji ptát: co se v  Liberci změni-
lo za dva roky vlády Starostů k lep-
šímu? Já vidím to, že Starostové 
jen boří projekty, které připravila 
Změna, takže se odkládá nový par-
kovací dům u  nádraží, odkládá se 
nová kompostárna, nepokračuje 
modernizace zastaralých parovodů, 
ani zlepšení stavu městských lesů. 
Byla ukončena celá řada menších 
projektů, současné vedení přitom 
žádné nové nepřipravuje, zase se 
jede z podstaty. 

My ze Změny jsme naopak 
v  uplynulém volebním období vy-

užili šance, kterou jste nám dali, 
a připravili jsme mnoho desítek do-
tačních projektů a získali pro město 
stovky milionů dotací. Na opravy 
škol a školek, na sociální bydlení, na 
azylový dům pro matky s dětmi, na 
nový parkovací dům. Z Nisy zmizely 
staré parovody, zlevnili jsme MHD, 
v  Liberci začala fungovat sdílená 
kola. Ano, a taky jsme opravili zcela 
zdevastované Lesní koupaliště, kte-
ré i letos slouží veřejnosti. 

Když vidím zmar, který přišel se 
Starosty, a  jejich neschopnost pro-
sazovat a  hájit zájem města, jak se 
ukázalo třeba při uvedené směně 
pozemků se Synerem a v dalších pří-
padech, tak si říkám, že to přece není 
možné, že by vám to nevadilo. Změ-
na pro Liberec bude i  nadále hájit 
zájem města a jeho obyvatel – potře-
bujeme k tomu ale i vaši podporu.

Hezké léto přeje Jan Korytář  
a tým Změny pro Liberec

 Liberečané, tohle jste opravdu chtěli?
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Jsme obě mámy s pedagogickým vzděláním, a tak nám stav našich škol není lhostejný. České školství trpí velkými rozdíly 
a není jedno, do jaké školy své dítě pošlete. I u nás v univerzitním Liberci se základní školy diametrálně rozcházejí v nabízené 
kvalitě výuky, byť se jedná o školy v jedné městské aglomeraci a spadající pod stejného zřizovatele.

Renata Balašová,
Šárka Prachařová,
ANO 2011

Za ty dva měsíce distanční výuky 
se školy zcela odkryly díky schop-
nosti řešit kreativně distanční výu-
ku i připravenosti na rychlou změ-
nu. 

Byla škola „hrou“ v  době koro-
navirové krize? Uplynulo již 350 
let od úmrtí jednoho z  největších 

českých myslitelů Jana Ámose Ko-
menského a otázka zní stále stejně: 
Je pro děti škola hrou a  rozvíjí je-
jich individuální schopnosti a  do-
vednosti? 

Rodiče se nám svěřovali se svými 
zkušenostmi od zadávání hroma-
dy úkolů e-mailem stylem „rodič 
si pomůže“ až po velmi kreativní 
úkoly, a  to i  formou různých her. 

Tato nelehká doba jasně ukázala, 
že státní školy potřebují změnu. 
Měly by umět uchopit svou velkou 
autonomii ve školních vzděláva-
cích programech a  snažit se učit 
zajímavou, odlehčenou formou, 
a ne se držet nabobtnalých osnov. 
Naše školy kromě financí potřebují 
inovátorské učitele a  také ředitele 
škol, kteří se nebudou bát dát uči-
telům svobodu a prostor. 

Je to o  vás, učitelé, řada z  vás 

ukázala, že to jde učit „jinak“. Jde 
to i bez ohledu na tolik kritizovaný 
školský systém. Za to vám děkuje-
me!

Komenský zdůrazňoval, že 
vzdělávání nikdy nekončí, že je 
celoživotní. Po ukončení školního 
vzdělávání by měl mladý člověk 
cestovat a sbírat zkušenosti. Držme 
si palce, aby naše děti mohly nejen 
studovat, ale i cestovat. A to vše bez 
roušek. 

Škola hrou ženskýma očima

Jaroslav Zámečník,
SLK

ZLEPŠÍME ČISTOTU 
MĚSTA A ÚDRŽBU 
SILNIC

Od 1.  července  2020  došlo 
k  transformaci akciové společnos-
ti Technické služby města Liberce 
(TSML) na příspěvkovou organiza-
ci se stejným názvem.  Společnost 
TSML se podle mého názoru ho-
nila spíše za vytvářením zisku, než 
aby přednostně poskytovala služby 
městu Liberci. Teď by mohla přijít 
kvalitativní změna. Nově do TSML 
přešli i správci zeleně a správci ko-
munikací, což by mělo vést k efek-
tivnějšímu plánování a  organizaci 
činností uvnitř TSML. Novinkou 
také je, že se občané mohou obra-
cet s podněty přímo na TSML. 

 
LETOŠNÍ UZAVÍRKY  
JSOU ZVLÁDNUTÉ

Příchodem dubna vždy ve městě 
nastává stavební sezona. Největ-
ší akcí je letos rekonstrukce  ulice 
Klášterní a  části Husovy, kde se 
opravuje vodovod a  kanalizace 
a  plynovod v  délce 450 m. Hoto-
vo bude do konce léta. Stavební 
práce  v  Zahradní ulici  už finišují, 

proběhla výměna inženýrských sítí 
a kompletní oprava povrchu v dél-
ce 400 m včetně veřejného osvětle-
ní.

NÁMĚSTÍ PŘED RADNICÍ  
OPRAVÍME

Náměstí před libereckou radni-
ci vypadá už pár týdnů, jako by se 
vrátili filmaři a  chtěli zde natáčet 
zákopové scény pro film o 2. svě-
tové válce. Skutečnost je taková, 
že se jedná o plánovanou akci vo-
dárenské společnosti a  Innogy  – 
výměny zastaralého vodovodu 
v délce 61 metrů z roku 1928 a re-
konstrukce plynovodu. Hotovo by 
mělo být nejpozději do konce září, 
ale snažíme se, aby to bylo co nej-
dříve.

BUDUJEME NOVÉ CHODNÍKY  
A OPRAVUJEME SILNICE

Pokračuje také řada menších 
akcí obnovy komunikací, například 
v ulici U Opatrovny, U Krematoria, 
v ulici Votočkova, vybudovali jsme 
nový chodník u  Kauflandu v  ulici 
Polní, dokončili krásné vydláždění 
ulice U Domoviny a dokončujeme 
nový přechod se zastávkami v ulici 
Dobiášova, hotový chodník je v uli-
ci Baltská. 

 MODERNIZUJEME V ZOO,  
V DIVADLE I NA STADIONU
Kromě silnic se letos staráme 

i o městské budovy. V divadle F. X. 
Šaldy jsme v loňském roce zrekon-
struovali vzduchotechniku a  letos 
pracujeme na rekonstrukci inte-
riérů. V  liberecké zoo je vidět, jak 
vedení společnosti využilo 10 mil. 
Kč a  pustilo se do velkých oprav 
cest pro návštěvníky, ale také vo- 
liér, vznikla krytá zákoutí a vyhlíd-
ky u  antilop nebo mravenečníků. 
Fanoušci fotbalového Slovanu Li-
berec mohou nyní ocenit opravené 
zastřešení hlavní tribuny stadionu, 
která už byla na hranici životnosti. 

OPOZICI BOHUŽEL  
KRIZE VYHOVUJE

Ze strany současné opozice 
bohužel nevidím žádný skuteč-
ný zájem o  spolupráci při řešení 
hlavních problémů města. Kdyby 
ve vedení města byla stále Změna 
pro Liberec, znamenalo by to pro 
Liberec podle mého nepochybně 
katastrofu a  bankrot. Před dvěma 
lety totiž členové Změny připravili 
referendum a nestyděli se navrho-
vat další enormní zadlužení města. 
Je dobře, že jim Liberečané nesko-
čili na lep, protože kvůli současné-

mu propadu daňových příjmů by 
přivedli město do bankrotu. 

NĚCO POZITIVNÍHO NA ZÁVĚR
Pro zájemce o kulturní akce pod 

širým nebem je v  Liberci připra-
vena velká dávka hudebních kon-
certů, a to před libereckou radnicí 
v  akci  Léto na náměstí (7 koncer-
tů), na liberecké přehradě (10 kon-
certů), před rockovým bunkrem 
na Tržním náměstí (9 koncertů) 
a v klubu Warehouse (5 koncertů). 

  Už 2 300 občanů vyjádřilo svůj 
názor a  hlasovalo o  navržených 
projektech v  rámci letošní pre- 
miéry tzv. participativního rozpoč-
tu. Využijte svého práva a dejte tři 
kladné hlasy některému z  29 na-
vržených projektů, které si přejete 
a které podle vašeho názoru pozi-
tivně změní Liberec nebo vylepší 
vaše okolí. Hlasovat můžete do 
konce července  2020 zde: www.
participativni-rozpocet.cz/libe-
rec/.

  Všimli jste si v  posledních 
dnech, jak krásně v  centru naše-
ho města kvetou růže v Palachově 
ulici, levandule v Zámečnické ulici 
nebo nebo hortenzie na Souken-
ném náměstí? 

Přeji všem hezké léto.

Už v minulém vydání Zpravodaje jsem psal, že vládní opatření v době koronakrize zpomalila ekonomiku natolik, že město Li-
berec letos přijde zhruba o 450 mil. Kč. Budeme se muset zkrátka na čas uskrovnit a některé investice odložit. Přednost dáme 
zajištění kvalitních služeb občanům zejména v oblasti MHD, čistoty města a kultury. 

Modernizujeme v zoo, v divadle i na stadionu
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Městská koalice pomalu začíná sčítat dopady krizového stavu a řešit jeho následky. Jaké je překvapení, když jako první neřeší 
své organizace jako zoo, botanickou zahradu, divadla, ale hodlá z veřejných peněz zasanovat 10 mil. soukromé s.r.o. Sport 
Facility Management (SFM). 
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený lidem

O  kauze družstev-
ních bytů už bylo 
napsáno mnoho. 
O  obdivuhodných veletočích lidí 
ve vedení města. O tom, jak primá-
tor napřed chce městské podíly na 
bytech prodávat za tržní ceny, aby 
aspoň trochu ucpal díry v  měst-
ském rozpočtu z  kapes běžných 
lidí. O tom, jak se pak bije v prsa, že 
naopak on chce pro lidi to nejlepší. 
O tom, jak napřed napíše jeden do-
pis, kde jasně říká, že jinak než za 
tržní cenu to nepůjde. Aby pak sám 
obcházel schránky lidí a  házel do 
nich zcela jiný dopis na primátor-
ském papíře, kde popírá, co napsal 
před pár dny. Dopis o  tom, jak ti 
jiní, oškliví z  opozice a  ODS chtě-

jí lidi přivést do situace, že budou 
muset za své byty platit statisíce. 

A  stačilo jediné  – aby zjistil, že 
v  lidech má příliš silného soupe-
ře, kterého podcenil. Podcenil, že 
když lidem chce někdo sáhnout na 
to zásadní, na bydlení, tak se umí 
bránit a nebudou jen ovce.

Zatímco v jiných městech, která 
řešila stejný problém, se od počát-
ku snažili najít způsob, jak dostát 
původním podmínkám, vedení 
města se rozhodlo situaci řešit 
rázně a  vyrukovalo s  advokátní 
kanceláří s  tvrdými kalibry ve 
smyslu: „Smlouvy jsou neplatné, 
takže si vezmeme, co nám náleží, 
i když o tom dříve nikdy nikdo ne-
mluvil.“

Po velkém odporu z řad běžných 
lidí, opozičních stran LOL!, ZpL 
a koaliční ODS se stanovisko velmi 

změnilo. Až by skoro člověk uvěřil, 
že to byla v  počátcích jen komu-
nikační neobratost. To by ale ne-
směly existovat právě ty zmíněné 
primátorovy dopisy.

Když se na mimořádném zastu-
pitelstvu dlouho hledalo řešení, 
řeklo se: „Přerušme to, pojďme do 
zákulisí domluvit něco společné-
ho.“ Jenže  – to by se v  kanceláři 
nesměla střetnout velká ega, kte-
rým bylo úplně jedno, co je nejlep-
ší pro družstevníky. Důležité bylo, 
aby se schválil jen ten jejich návrh, 
protože si potřebovali připsat „ví-
tězství“. 

Díky tomuto egoistickému pří-
stupu jsme měli možnost vidět 
opět jen na sílu protlačený návrh 
Michala Hrona, který se sebeza-
přením podpořilo i koaliční ANO.

Navíc se zdá, že primátor snad 

ani nepochopil, v  čem spočíval 
společný návrh LOL!, ODS a Změ-
ny. Že nijak nevylučoval variantu 
řešení, kterou navrhoval Michal 
Hron, ale ponechával ještě otevře-
né dveře jiným, a  možná lepším 
řešením. Primátor místo toho opět 
lhal, že náš návrh by znamenal ri-
ziko platby daně z  nepeněžitého 
příjmu ve výši 200 tis. Lež? Nepo-
chopení? Neprofesionalita? Nevím. 
A vlastně ani nevím, co je lepší a co 
horší varianta. 

Jisté je ovšem jedno – jak při ve-
řejných, tak při zákulisních jedná-
ních jednoznačně vítězila ega nad 
veřejným zájmem. Snad si tuhle 
lekci lidé zapamatují  – a  snad se 
časem do politiky dostanou ti, kte-
ří si své osobní ambice úspěchu 
uspokojili jinde a nepotřebují na to 
politické funkce u svého jména.

Ve veřejném zájmu, či ve jménu vlastního ega?

Poslední jednání zastupitelstva města před letošními prázdninami bylo velmi sledované. Není se co divit, projednávalo se téma 
převodu družstevních podílů z města na družstva a družstevníky. A to je téma, které se dotýká tisíců obyvatel Liberce osobně.
Petr Židek, ODS

Za poslední mě-
síc nebo dva došlo 
v  dané problema-
tice v  Liberci k  celé 
řadě různých obratů. A musím říci, 
že jsem opravdu rád, že ty obraty 
jsou pozitivní směrem k družstvům 
a  družstevníkům. Město tady není 
od toho, aby hledalo cestičky, jak 
upřít dříve zasmluvněná práva 
svých obyvatel, ale od toho, jak pří-
padné procesní chyby, které v  his-
torii při uzavírání smluv možná 
nastaly, zhojit. 

Před dvaceti lety nikdo nemo-
hl tušit, jaké budou daňové záko-
ny dnes. Je fajn, že budeme hledat 
daňově optimální cestu, aby to lidi 
stálo co nejméně. Stále trvám na 
základním principu demokratické 
společnosti, že se smlouvy uza-
vřené v  právním státě mají plnit. 

Obzvláště to platí u  těchto smluv, 
které po dobu dvaceti let nikdo ne-
zpochybnil a byly průběžně plněny. 
To je pro ODS kruciální záležitost. 
Nechci řešit, jaké motivy při hla-
sování měli ostatní zastupitelé. Co 
ale jasné je, že řadě z nich po celou 
dobu před projednáváním chybě-
ly relevantní informace. Věřím, že 
většinově chtějí zastupitelé pomo-

ci k  bezproblémovému převodu, 
ale logicky mají obavy z  případné 
trestně právní odpovědnosti za své 
rozhodnutí, kterou byli poměrně 
masivně strašeni. To důležité, co 
potřebovali družstevníci slyšet na 
jednání zastupitelů, však zaznělo. 

Termíny, ano termíny. Nikoho 
z  nich nezajímají prázdné prokla-
mace o  analýzách, konzultacích 

a o tom, co vše by se mělo. Všichni 
tuší, že to nebude jednoduché. Prá-
vě proto bylo důležité vědět, kdy se 
co stane. A  jak už jsem zmínil, ter-
míny zazněly jasně. Do zářijové rady 
má být předložen ke schválení ma-
teriál, který bude projednán s  jed-
notlivými družstvy, a následně bude 
předložen i  ke schválení v  druhém 
zářijovém jednání zastupitelstva 
města. 

Jediné, co mě mrzí, je, že nebyla 
sestavena pracovní skupina, která 
by se danou problematikou zabýva-
la, jak bylo zamýšleno ještě dva dny 
před zastupitelstvem. Myslím, že by 
to věci pomohlo. Teď to dělá jeden 
člověk, jeden člověk je zodpovědný 
za dodržení termínů i za konečný vý-
sledek. Snad se vše podaří a nebude-
me muset řešit, že se to z „nějakých 
objektivních příčin“ nepovedlo. 

Přeji všem krásné léto. Užívejte, 
odpočívejte, nabírejte síly! 

Převod družstevních podílů se bude  
„snad“ schvalovat v září
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Ihned po nahlášení poškozené 
dopravní značky 19. května v Jero-
nýmově ulici bylo dopravní znače-
ní odvezeno a o devět dní později 
již byla značka opět umístěna.

Další dopravní značka se řešila 
v  Tatranské ulici; posprejovali ji 
vandalové. Vyčištěna byla technic-
kými službami. 

Město řeší problémy i na veřej-
ně přístupných soukromých po-
zemcích. U libereckého zámku byl 
nahlášený propad dlažby. Majitel 
pozemku po obdržení výzvy tento 
propad nechal opravit.

V  Lucemburské ulici díky vší-
mavosti občanů došlo k  opravě 
okolí kanálu technickými služba-
mi. 

V Obchodní ulici hlásili v polo-
vině května motoristé díry v silni-
ci. Za necelé tři týdny byla silnice 
opravena.

Prostřednictvím mobilní aplikace Marushka můžete odesílat 
postřehy k problémům, které vidíte ve městě. 

Řešíme s Marushkou 

Díry v Obchodní ulici

Obchodní ulice po opravě

Hlasování o projektech v rámci participativního rozpočtu se 
blíží k závěru. Až do konce července mohou lidé hlasovat pro 
své favority z celkem 29 podaných návrhů. Každý, kdo hlasuje, 
může ovlivnit podobu Liberce.

Redakce

„Chci, aby občané sami rozhod-
li, co se za městské peníze v  ná-
sledujících dvou letech ve městě 
vylepší, zrealizuje nebo změní,“ 
popisuje primátor Liberce Jaroslav 
Zámečník.

29 návrhů na zlepšení, zkrášle-
ní, oživení či propagaci Liberce 
představuje město Liberec denně 
ve videích na Facebooku a YouTu-
be kanále města a  dále přehledně 
na webu města v  záložce Tvoříme 
Liberec. Na konci června hlasovalo 
2 000 lidí. 

Mezi návrhy jsou například čtyři 
dětská hřiště, úprava autobuso-
vých zastávek, cyklostezka v Mach-
níně, busta Františka Peterky, od-
počinkové molo, oprava vyhlídky, 
květiny do kruhového objezdu ve 

Fügnerově ulici. Z menších projek-
tů například workoutová věž, opra-
va věžních hodin, výstavba schodů 
v  Rochlici, obnova sochy sv. Jana 
Nepomuckého a další. Všechny ná-
vrhy jsou i  s  fotodokumentací na 
webu města.

„Mými favority jsou busta Fran-
tiška Peterky a  květinová výzdoba 
do kruhových objezdů u terminálu 
MHD ve Fügnerově ulici,“ uvádí 
primátor Jaroslav Zámečník. 

Hlasuje se elektronicky na webu 
www.participativni-rozpocet.cz/
liberec. Hlasující k hlasování potře-
buje mobilní telefon, na který bude 
zaslán ověřovací SMS kód. 

Výsledky budou zveřejně-
ny 3. srpna 2020. Hlasovat je mož-
né také osobně v  městském infor-
mačním centru, které je otevřeno 
v pracovní dny od 8 do 18 hodin. 

Vyberte to nejlepší, 
vaše hlasy rozhodnou
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Kultura, historie, společnost

Divadlo F. X. Šaldy

Divadlo F. X. Šaldy ve spolupráci 
s  Libereckým deníkem připravilo již 6. 
ročník divácké ankety Liberecká Thálie, 
tentokrát s mottem Kdo vás dostal? Di-
váci tak mají opět možnost ocenit své 
nejoblíbenější umělce. Kromě jména 
vybraného umělce z činoherního, oper-
ního nebo baletního souboru vybírají 
diváci také inscenaci nebo roli, za kte-
rou umělce nominují. Členové souborů 
DFXŠ tak dostanou lepší zpětnou vazbu 
na své konkrétní umělecké výkony. Le-
tos se navíc hlasuje i v mimořádné kate-
gorii Divadlo online, protože část sezony 
bylo divadlo se svým publikem ve spoje-
ní pouze přes monitory, obrazovky a dis-
pleje elektronických zařízení. Hlasuje se 
na webu divadla www.saldovo-divadlo.
cz/liberecka-thalie a  také prostřednic-
tvím kuponů v Libereckém deníku, které 
budou vycházet vždy v pondělí a pátek 
do 17. 8.  Své hlasy můžete posílat až do 
20. 8. 2020. Z odevzdaných hlasovacích 
lístků navíc vylosujeme čtyři šťastlivce. 
Soutěží se o  abonmá na rok 2021 dle 
vlastního výběru, o blokové předplatné 
v hodnotě 2 200 Kč a o dvě vstupenky na 
libovolné představení do Malého diva-
dla + limitované tričko Prvního divadel-
ního seriálu Operace Archa a  pamětní 
placku divadla. Slavnostní vyhlášení ví-
tězů ankety a  losování výherců soutěže 
proběhne 1.  září před libereckou rad-
nicí, kdy bude také oficiálně zahájena 
nová divadelní sezona.

První premiéry nové divadelní sezony 
začínají již v srpnu. Začátek nové sezony 
v Divadle F. X. Šaldy bude tentokrát vel-
mi nabitý. Diváci se mohou těšit každý 
týden na premiéru. 

Kultura, historie, společnost
Premiéry a Liberecká Thálie

Legendární motocykl 
v technickém muzeu
Technické	muzeum	Liberec	
představuje	ve	svém	pavilonu	
A novou	expozici,	která	je	vě-
nována	legendárnímu	motocy-
klu	ze	severu	Čech,		motocyklu	
Böhmerland –	Čechie.	

Od	roku	1925	je	v Krásné	Lípě	
vyráběl	Albin	Hugo	Liebisch.	
Vzniklo	méně	něž	800	kusů	
a nejkurióznější	je	především	
typ,	který	umožňoval	jízdu	tří	
až	čtyř	cestujících	za	sebou.	Se	
začátkem	druhé	světové	války	
výroba	motocyklů	na	severu	
Čech	končí.	V roce	2019	byl	
vyroben	v Turnově	prototyp	
motocyklu	Čechie,	který	na	
slavného	předchůdce	v řadě	
detailů	odkazuje.	
Technické	muzeum	Liberec	
nabízí	v prostorách	bývalého	
výstaviště	LVT	návštěvníkům	
historické	automobily,	moto-
cykly,	jízdní	kola,	ale	i bohatou	
expozici	městské	hromadné	
dopravy,	mimořádnou	sbírku	
luxusních	vozů	Království	auto-
mobilů	a další.

Krátkézprávy

Požadavky na uchazeče:
• vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského typu,
• minimálně 5 let praxe v oblasti kultury,
• orientace v oboru loutkového divadla a všeobecný kulturní přehled,
• velmi dobré organizační a komunikační schopnosti,
• základní znalost zákonných norem platných pro příslušnou oblast činnosti,
• znalost cizích jazyků (angličtina, němčina) je výhodou,
• orientace v oblasti dotací výhodou,
• občanská a morální bezúhonnost.

Více informací na www.liberec.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce

ŘEDITELKY – ŘEDITELE
Příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec

Uzávěrka pro podání přihlášek zájemců je 31. 8. 2020
Informace na tel. Martina Burdy 485 243 376

George Bizet: LOVCI PEREL – opera 
21. a 23. srpna 2020, Šaldovo divadlo. 
Francis Veber: BLBEC K VEČEŘI – činohra, režie Šimon Dominik
28. a 30. srpna 2020, Šaldovo divadlo.
Richard Ševčík: SEDMERO KRKAVCŮ – balet, režie, choreografie: 
Richard Ševčík, libreto: Kateřina Ševčíková, 4. a 6. září 2020, Šaldovo divadlo.
Karolina Světlá: SYLVA – činohra, režie Martin Františák
11. a 13. září 2020, Malé divadlo.
Antonín Dvořák: JAKOBÍN – opera, hudební nastudování, dirigent: 
Martin Doubravský, režie: Kateřina Dušková, 25. a 27. září, Šaldovo divadlo.

PRVNÍ PREMIÉRY NOVÉ DIVADELNÍ SEZÓNY JIŽ V SRPNU!
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Divadlo F. X. Šaldy

Vedle prestižní mezinárodní sou-
těže čeká na návštěvníky každým 
rokem bohatší a  obsáhlejší nesou-
těžní program, zahrnující jak vybra-
né speciality, tak prověřená filmová 
díla. Některá budete moci stejným 
dílem vidět jako slyšet  – středobo-
dem nesoutěžního programu je totiž 
rozsáhlá sekce Slyšet animaci, zahr-
nující krátké a  celovečerní filmy, ale 
i  profily českých skladatelů, jejichž 
hudební doprovod k  mnohým ani-
movaným dílům proslul a  rezonuje 
v uších diváků i desítky let.

V  zavedené sekci Oprášená kla-
sika  – tedy klasická filmová díla ve 
zrestaurované verzi  – uvádí festival 
letos filmy dva. Maďarského Syna 
bílé kobyly z dílny fenomenálního re-
žiséra Marcella Jankovicse a  čerstvě 
„vyčištěné“ Fimfárum Jana Wericha. 
„Výsledný tvar je z  mého pohledu 
v  maximální možné kvalitě, kterou 

nám současné technické a  realizač-
ní možnosti umožnily z  původního 
materiálu vymáčknout, a já vám přeji 
příjemný zážitek z našeho filmu, po 
osmnácti letech opět vstupujícího 
na plátna kin,“ vzkazuje festivalovým 
návštěvníkům režisér Aurel Klimt.

Pro ty návštěvníky, kteří dají před 
klasikou přednost extrémním for-
mám, připravil Anifilm oblíbený 

program Půlnoční animace. Festival 
tentokrát uvede celovečerní filmy, 
doplněné jedním kuriózním předfil-
mem. Kdo se o půlnoci do kina od-
váží, bude odměněn pozoruhodným 
chilským filmem Homeless, americ-
kou adrenalinovou jízdou To Your 
Last Death a/nebo zcela neuchopi-
telným estonským dílem Vanamehe. 

Těm, kteří naopak chtějí vědět, co 

od návštěvy kina očekávat, festival 
nabídne populární Bilanci – přehlíd-
ku vybraných celovečerních titulů, 
které se ohřály v české distribuci. Le-
tos uvidíte mimo jiné divácky oblíbe-
né filmy Ovečka Shaun: Farmaged-
don, Jak vycvičit draka 3 nebo Hledá 
se Yetti.

Pro děti je určena sekce Animo, 
která uvede spoustu oblíbených po-
hádek české i  zahraniční produkce. 
Jako speciální poctu libereckému 
rodákovi Otfriedu Preußlerovi zařa-
zujeme adaptace jeho knih Malá ča-
rodějnice a Čarodějův učeň. Společ-
ně zavzpomínáme také na původem 
amerického režiséra Genea Deitche, 
který víc než půl století tvořil v České 
republice, kde pod jeho režijním ve-
dením vznikaly takové kultovní seriá-
ly, jako je například Tom a Jerry.

Předprodej zvýhodněných akredi-
tací pokračuje do 31. srpna. Zakoupit 
si je můžete na webu www.anifilm.
cz.

Liberec si připomene 
srpnové události 1968

Statutární	město	Liberec	zve	
občany	města	na	vzpomínkové	
setkání,	které	se	uskuteční	při	
příležitosti	52.	výročí	invaze	
vojsk	Varšavské	smlouvy	do	
Československa.	
Každoroční	akce	se	uskuteční	
v pátek	21. srpna 2020	od	
9.00	hodin	u Pomníku	obětem	
okupace	1968	na	nám.	Dr.	E.	
Beneše	v Liberci.	I letos	setkání	
doprovodí	vystoupení	student-
ky	Pražské	konzervatoře	Lenky	
Šťastné.

Krátkézprávy

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

Medaile města Liberec, již jako 
ocenění odvíjíme od znění Sta-
tutu města Liberec z  roku 1996, 
se uděluje jako čestné ocenění za 
občanské zásluhy o město Liberec 
v  jakémkoli oboru lidské činnosti 
(např. kultura, demokracie, lidská 
práva, vzdělávání, společenské či 
přírodní vědy, rozvoj města aj.). 
Medaili města Liberce lze také 
udělit za celoživotní zásluhy. Oce-
nění nelze odejmout. Medaile tedy 
a  priori předpokládá skutečně vy-
nikající kandidáty, všeobecně zná-
mé, kteří zanechali/zanechávají 
významnou stopu v historii města. 

Nominace veřejností ale není 
automatickou vstupenkou mezi 

budoucí laureáty medaile, ba prá-
vě naopak. Její relevantnost bude 
už tradičně podrobena projednání 
a hlasování ve výboru pro kulturu 
a  cestovní ruch, který návrhy no-
minací následně doporučí radě, 
resp. zastupitelstvu města. Ne-
přijetí nominace výborem přitom 
nebude zpětně zdůvodňováno. 
V posledních letech zastupitelstvo 
udělovalo 2–5 medailí ročně, ani to 
ale není předem daný automatický 
počet, rozhodnutí je čistě v  rukou 
zastupitelů. 

Vedle medaile zastupitelstvo 
uděluje i své nejvyšší vyznamená-
ní, tedy Čestné občanství města 
Liberec. Nominace za mimořádný 
rozvoj města jsou ale vyhrazeny 
jen zastupitelům města či měst-
ského obvodu Vratislavice, veřej-
nost do nich nepromlouvá. Ob-

čanství, které lze laureátu i zpětně 
odejmout, je udělováno mnohem 
vzácněji než medaile, zpravidla 
jedno do roka. Přehled všech drži-
telů obou ocenění je k dispozici na 
www.liberec.cz/cz/mesto-samo-
sprava/cestni-obcane.

V  posledních letech město zá-
roveň čelí žádostem, někdy i  ne-
příjemným výhružkám, aby zba-
vilo čestného občanství i  takové 
nehodné postavy minulosti, jimiž 
byl např. Konrad Henlein, Václav 
Kopecký či Klement Gottwald. 
K  tomu ale nepřistoupíme. Není 
úkolem politiků korigovat, natož 
měnit minulost, jakkoli nepříjem-
nou, je úkolem historiků ji pat-
řičně vykládat. A  je také úkolem 
občanů se s ní naučit žít a náležitě 
se poučit. Taková byla doba, takoví 
jsme byli.

Sbíráme nominace na medaili města
Nominace na druhé nejvyšší ocenění statutárního města Liberec shromažďuje od prázdnin 
rezort kultury a cestovního ruchu. Svého favorita ve všech oborech lidské činnosti může 
nominovat každý zletilý občan města a doručit jej vč. zdůvodnění a životopisu kandidáta na 
e-mailovou adresu vackova.marie@magistrat.liberec.cz až do konce září letošního roku.

Anifilm se Liberci představí začátkem října
Přípravy Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm jsou v plném proudu. V Liberci se koná v novém termínu  
od 6. do 11. října. 
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October 6 – 11 2020, Liberec / Czech repubic

Internationa Festiva of Animated Fims
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Ivan Langr, náměstek primátora pro 
kulturu, školství, sociální věci  
a cestovní ruch

Základní stabilizační práce za-
tím přišly na necelého půl milionu 
korun a obsahovaly mj. jak zajištění 
nestabilní věžičky, tak sejmutí cen-
né římsy na půlkruhovém závěru 
kaple. Letošní zima nám přitom 
byla velmi přívětivá, takže kaple 
z  roku 1772 viditelně dále neatro-
fovala a havarijní stav, už několika-
letý, se neprohluboval. V  souladu 
s plánem pak rezort ještě do konce 
července vysoutěží restaurátora, 
který renovační práce, odhadované 
na maximálně jeden a půl milionu 
korun, dokončí, než nastoupí další 
zimní období. 

Kromě rozpočtu města přitom 
do druhé fáze restaurování za-
pojíme i  prostředky z  rozpočtu 
Libereckého kraje, který vyhověl 

naší žádosti a poskytl nám půl mi-
lionu korun.

Boží kaple je jednou ze čtyřia-
dvaceti podobných staveb v Česku 
a  byla původně umístěna na So-
kolovském náměstí poblíž arcidě-
kanského kostela (v dlažbě náměstí 

dnes najdete obrys jejího půdory-
su). V roce 1865 ale byla přestěho-
vána na současné místo bývalého 
hřbitova. Postavena byla dle vzoru 
v  polském Zhořelci, jejím donáto-
rem byl Josef Wondrak, obchodník 
se suknem a člen městské rady. 

Podle historiků mohl být Won-
drak ke stavbě kaple veden tře-
mi důvody: šlo o  výraz zbožnos-
ti, snahu získat přízeň a  pomoc 
v  době epidemií a  hladomoru 
a  také reprezentaci Wondrakovy 
osoby a  celého cechu soukeníků. 
V  loňském roce získalo kapli od 
církve na 50 let do výpůjčky měs-
to, a  mohlo tak začít nezbytnou 
rekonstrukci.

Spolu s  mariánským sloupem 
Matyáše Bernarda Brauna, který 
rezort kultury a  cestovního ruchu 
nechal zrestaurovat v  roce 2018, 
a  14 kapličkami křížové cesty je 
tzv. barokní zahrada nejcennějším 
ostrovem nejen barokního umě-
ní v  Liberci a  stálým odkazem pro 
budoucí generace. Zahrada je mo-
mentálně součástí projektu Via Sa-
cra, který sleduje starobylou poutní 
cestu po církevních památkách 
Trojmezí.

Kaple Božího hrobu – od záchrany k restaurování
Na záchraně barokní kaple Božího hrobu pracuje už několik měsíců rezort kultury a cestovního ruchu. Od sklonku loňského 
roku dokončuje na jedné z nejstarších libereckých památek, situované do tzv. barokní zahrady u kostela Nalezení sv. Kříže, 
záchranné práce zkušený restaurátor Radomil Šolc, v průběhu červencových dní pak rezort vypíše zakázku na druhou a zá-
věrečnou fázi renovačních prací.

5. 9. 2020
H O M E  C R E D I T  A R E N A

SPORTOVNÍ
VELETRH

^L
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WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY ‑NALEZY
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Veronika Hiršalová (tel.: 485 244 948). 
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy. 

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 6. DO 30. 6. 2020
133/20 deštník 30. 6. 

132/20 peněženka – Grzegorz Nowak 30. 6. 

131/20 hodinky 30. 6. 

130/20 peněženka – Pavel Krekáč 30. 6. 

129/20 klíče 30. 6. 

128/20 klíče od vozidla 29. 6. 

127/20 mobilní telefon 29. 6. 

126/20 mobilní telefon 29. 6. 

125/20 průkaz – Dominik Topolančin 25. 6. 

124/20 nálezy DPMLJ (10. 6.–15. 6. 2020): 4× mobilní telefon, brýle 25. 6. 

122/20 mobilní telefon (nalezen 25. 3. – skiareál) 24. 6. 

121/20 doklady – Lukáš Kročil 22. 6. 

120/20
nálezy DPMLJ (29. 5.–9. 6. 2020): dětský batoh, vak (pracovní oblečení), taška 
(plast. nádobí), batoh, sluneční brýle, 2× deštník

18. 6. 

119/20 dokument Regina Nevelöšová 15. 6. 

118/20 nálezy ČD: čtečka knih, pouzdro s finanční hotovostí 15. 6. 

116/20 vak (oblečení, hračky) 15. 6. 

114/20 klíče 9. 6. 

113/20 mobilní telefon 7. 6. 

112/20
nálezy DPMLJ (14.–28. 5. 2020): dioptrické brýle, ISIC – Petr Müller, kalhoty, 
mobilní telefon, dětská čepice

4. 6. 

110/20 mobilní telefon 3. 6. 

Menší neřetězcová lékárna na Liberecku 

HLEDÁ LÉKÁRNÍKA 
NA ZÁSTUPY O DOVOLENÉ

Výborné platové podmínky, cestovní náhrady. 
Více info: zastup-lekarna@seznam.cz

Odbor správní a živnostenský

Statutární město Liberec nabízí 
k  prodeji nalezené movité věci na 
území města Liberce za období 2015 
a 2016, které připadly do vlastnictví 
města ve smyslu ustanovení § 1057 
odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších před-
pisů.

Nalezené věci budou nabídnuty 
k  prodeji v  simulované dražbě (se-
znam věcí včetně vyvolávací ceny 
bude před akcí zveřejněn na webo-
vých stránkách města). V den dražby 
bude dán prostor 30 minut k  pro-
hlídce nabízených věcí. Věc bude 
prodána dražiteli, který učiní nej-
vyšší podání. Cena zájemce nesmí 
být nižší, než je stanovená vyvolá-
vací cena, a podání se musí zvyšovat 
minimálně o 10 Kč. 

Věc bude vydána po uhrazení 
kupní ceny na místě. Upozorňuje-

me, že se ve většině případů jedná 
o  použité věci, které po dobu 3 let 
byly uschovány bez používání. Sta-
tutární město Liberec nenese žád-
nou odpovědnost za stav ani funkč-
nost a na žádné pozdější reklamace 
nebude brán zřetel.

Prodej (včetně prohlídky) se 
uskuteční 16.  září  2020 v  čase 
13.00–17.00 hodin v zasedací míst-
nosti v  budově historické radnice. 
Dle rozhodnutí rady města bude 
výtěžek z  dražby, v  souladu se zá-
konem o obcích, poskytnut formou 
daru školám, nadacím, sociálním 
ústavům, zdravotnickým zaříze-
ním, neziskovým organizacím, 
příspěvkovým organizacím města 
apod., s  podmínkou činnosti pří-
jemce daru na území města Libe-
rec.

Prodej zajišťuje odbor správní 
a živnostenský. Případné informace 
na tel. 485 244 948.

Prodej nalezených věcí
od 1. 7. do 19. 7. po–pá  9.00–18.00 hodin

 so, ne  ZAVŘENO
 (po 6. 7. zavřeno – státní svátek)

od 20. 7. do 26. 7. OMEZENÝ PROVOZ 

 Půjčovny
 po, st  9.00–18.00 hodin
 pá  9.00–16.00 hodin
 út, čt, so, ne  ZAVŘENO

 Informační služba, internet
 po, st  9.00–18.00 hodin
 út, čt  9.00–15.00 hodin
 pá  9.00–16.00 hodin
 so, ne  ZAVŘENO

od 27. 7. do 2. 8. ZAVŘENO

od 3. 8. do 23. 8. OMEZENÝ PROVOZ

od 24. 8. do 30. 8. po–pá 9.00–18.00 hodin
 so, ne ZAVŘENO

letní provoz  2020

K r a j s k á  v ě d e c k á  k n i h o v n a  v  L i b e r c i

www.kvkli.cz

HLAVNÍ BUDOVA

Přejeme čtenářům krásné léto a příjemnou
dovolenou s našimi knihami.
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Start a  cíl proběhne v  lyžařském 
areálu Vesec, v  jehož okolí čeká na 
běžce kopcovitá trasa. Připravte si 
čelovky, protože v  lesích bude tma 
tmoucí. 

Jeden pětikilometrový okruh si 
nejprve proběhnou účastníci Avon 
běhu, kteří odstartují ve čtvrt na de-
vět, a skuteční rychlíci tak snad ani 
nebudou potřebovat čelovku. Nic-
méně je doporučená. Do nočního 

Liberce se pak vydají o hodinu poz-
ději běžci účastnící se desetikilome-
trového NN Night Runu, ti si dají 
okruhy hned dva.

Pořadatelé se do Liberce těší. Vše 
totiž nasvědčuje tomu, že se i  zde 
podaří zlomit účastnický rekord. 
Než se rozběhnou velké závody pro 
dospělé, je připravena trať pro nej-
menší dětské kategorie závodu 211 
Kids Cup, kde si všechny děti do-

běhnou pro Koťátkovou medaili.
Aktuálně je již přihlášeno více 

než tisíc závodníků od nejmenších 
dětí až po veterány, kdy lze najít nej-
vyšší věkovou kategorii nad šedesát 
let, a to u mužů i u žen. Ve startovní 
listině lze najít i  početnou skupi-
nu přihlášenou na Nutrend Family 
Run, což je nesoutěžní běh. 

Medailí je dost. Všichni jsou vítá-
ni. Hlavně rodiny.

Redakce

„Že jsem se nominoval bylo jisté 
už na začátku března. Účastí na po-
sledním možném světovém poháru 
ve Španělsku jsem se díky skvělému 
výsledku (bronz  – jednotlivci, stříb-

ro – družstva) vrátil do první světové 
desítky. Vzhledem k odložení her ale 
přišla otázka, jestli se nebudou mě-
nit také nominační kritéria. Bál jsem 
se, že prodlouží dobu pro nomina-
ci (původně do 31.  března  2020). 
V  podstatě bych se musel nomino-

vat znovu. Naštěstí to tak nedopadlo 
a platí původní nominační pravidla. 
Pokud paralympiáda, na kterou 
jsem se nominoval jako jediný z Čes-
ké republiky, v  roce 2021 opravdu 
proběhne, určitě ne beze mě,“ vy-
světluje nadšený stolní tenista.

Noční běžci ve Vesci

Jiří Suchánek má potvrzené Tokio

Noční seriál NN Night Run a Avon běh se stěhuje zpět do Vesce, kde je pro závodníky daleko 
lepší zázemí než v centru. Startují 8. srpna.

Na konci června se uskutečnilo setkání předsedy Národní sportovní agentury Milana Hniličky 
s parasportovci, kam z Liberce dorazil i reprezentant ve stolním tenise Jiří Suchánek. Krátce 
předtím Suchánkovi dorazilo potvrzení jeho účasti na Letních paralympijských hrách v Tokiu.

čtvrtek 3. září od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO
Distribuci	Zpravodaje	do každé	rodiny	

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

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
ZPRAVODAJE LIBEREC 

JE 28. SRPNA

Vydává statutární město Liberec,	
nám.	Dr. Edvarda	Beneše	1,	460	59	
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