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Noviny	pro	občany	Liberce

Jak	volili	občané	Liberce	
a kdo	bude	Liberecký	kraj	
zastupovat	ve	Sněmovně?	  
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Rozhovor	s děkanem	Fa-
kulty	umění	a architektury	
TUL	Osamu	Okamurou.
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Liberečané si 

navrhnou a vyberou, 

co by ve městě chtěli

vybudovat. Radnice na 

veřejné projekty uvolní už 

podruhé pět milionů 

korun.
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Liberec má EvropěLiberec má Evropě
co nabídnoutco nabídnout

Magistrát bude 
uzavřen
Od 27. do 29. října budou 
pracoviště Magistrátu města 
Liberec zcela uzavřena.	Dů-
vodem	je	stěhování	datových	
technologií	v souvisloti	s chys-
tanou	rekonstrukcí	budovy	
Uran.	Přístupná	bude	pouze	
podatelna	úřadu	v historické	
budově	radnice	(náměstí 
Dr.	E.	Beneše	1/1).
 
Ve Studánce nohu 
z plynu
Nedávné	měření	dodržování	
předepsané	rychlosti	v horní	
části	Krásné	Studánky	přineslo	
šokující	výsledky.	92	%	řidičů	
z přibližně	38 000	aut,	která	
Hejnickou	ulicí	projížděla,	pře-
kročilo	maximální	povolenou	
rychlost	50	km/h.	Výjimkou	
nebyla	rychlost	až	150	km/h.	
Na	časté	porušování	povolené	
rychlosti	upozornili	město	
občané.	Nedávno	byl	proto	ve	
Studánce	umístěn	radar,	který	
je	napájený	solárními	panely.

„Jedná	se	o místo,	kde	se	
zároveň	napojuje	cyklostezka,	
je	tady	větší	pohyb	cyklistů	
i chodců,	pro	které	už	připra-
vujeme	vybudování	nového	
chodníku,“	říká	náměstek	
primátora	Jiří	Šolc.

Krátkézprávy Trabant jako symbol svobody

Slavnostního odhalení se 5. října dočkala bronzová socha trabantu od Davida Černého Quo Vadis, která bude stát na náměstí 
před radnicí dvanáct měsíců. Plastika připomíná rok 1989. Přes 4 000 východních Němců v té době odcházelo na Západ, jejich 
dočasným azylem se stala budova velvyslanectví SRN v Praze a mnozí zde po sobě zanechali své automobily značky Trabant.

Po loňském prvním ročníku, kdy město Liberec zapojilo veřejnost do participativního rozpočtu, 
schválila rada města pravidla a harmonogram druhého ročníku. Rozhodnou o něm zastupitelé.
Redakce

Návrh postupu pro tvorbu par-
ticipativního rozpočtu města 
Liberce v  roce 2021/2022 s  ná-
zvem „Tvoříme Liberec“ bude 
projednávat zastupitelstvo 
města na zasedání ve čtvrtek 
21. října.

„Participativní rozpočet 
představuje inovativní nástroj 
zlepšující komunikaci mezi rad-
nicí a  občany při rozhodování 

o  rozdělení investic z  městského 
rozpočtu. Obecně je možné po-

psat participativní rozpočet jako 
část peněz městského rozpoč-

tu, o  jejímž využití spoluroz-
hodují obyvatelé společně se 
svými volenými zastupiteli. 
Obyvatelé Liberce podáva-
jí návrhy, co by se za peníze 

z  participativního rozpočtu 
mělo v  Liberci v  následujícím 

roce vylepšit.
Dokončení na straně 2.

Participativní rozpočet podruhé
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Kateřina Fialová

Pramen minerální vody 
byl ve Vratislavicích ob-
jeven již v  roce 1862 a  to 
zcela náhodou, kdy Karl 
Skollaude hloubil stud-
nu pro svou bělírnu látek. 
Jako léčivý byl ale pra-
men uznán až o  celých 32 
let později, kdy na mís-
tě vznikly malé městské 
lázně. Později se v  areálu 
stáčela minerální voda do 
lahví, a to až do roku 2008. 
Po několika neúspěšných 
pokusech o  obnovení pro-
vozu areál chátral.

V  roce 2018 zdevastova-
ný areál Vratislavické kyselky kou-
pila společnost Kitl Jana Vokurky 
a  zahájila rekonstrukci. Nejprve 
vznikl moderní sklad a poté se do 
obnovené výrobní haly přestěho-
vala i  výroba sirupů. Nyní se Vo-
kurka zaměřil na obnovu stáčení 
minerálních vod.

Oživuje tak hned dva původní 
vrty Vratislavické kyselky. Vrt HJ 8 
(nyní také Jablonec) je již z  roku 
1983. Vrt je hluboký 221 metrů 

a nachází se blíže k městu Jablonec 
nad Nisou.

Druhým vrtem je TV 4 (Liberec). 
Tento vrt je ještě o něco starší. Po-
chází již z  roku 1964 a  hluboký je 
202 metrů.

Na vrtech nyní probíhají čerpací 
zkoušky pro zjištění kvality a kvan-
tity minerální vody. „Vidím v  tom 
obrovský potenciál, protože oby-
čejných vod jsou spousty, ale mi-
nerálních moc není,“ říká Vokurka.

V areálu Vratislavické kyselky společnost Kitl 4. října 
slavnostně pokřtila dva obnovené vrty z let 1964 a 1983. 
Navazuje tak na rekonstrukci celého areálu, kterou zaháji-
la před dvěma lety.

Vrty Vratislavické kyselky se 
jmenují Jablonec a Liberec

Otevřené dveře primátora
Každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým primátorem 

Jaroslavem Zámečníkem možnost navštívit jej v kanceláři ve druhém patře 
historické budovy radnice. Před návštěvou volejte sekretariát, 

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

Slovo primátora

>> Participativní rozpočet…

Vážení Liberečané,
veřejný prostor před budovou historické radnice od začátku října 

zdobí kultovní bronzová socha trabantu na nohách od výtvarníka Da-
vida Černého. Na příštích dvanáct měsíců tak můžeme v centru naše-
ho města pozorovat symbol, který nám připomíná jeden z  klíčových 
okamžiků z konce 90. let 20. století. Pád Berlínské zdi a následné sjed-
nocení východního a západního Německa tehdy znamenaly důležitý 
mezník pro budoucí uspořádání celé Evropy. A zároveň vítězství nad 
komunistickým režimem, který v  té době deformoval životy milionů 
lidí v mnoha zemích bývalého východního bloku. Naštěstí tahle pokři-
vená doba dávno skončila. Přesto je správné si ji dál připomínat. Bez 
ohledu na to, že komunismus nás aktuálně přímo neohrožuje a komu-
nisté po 100 letech své existence u nás poprvé nedostanou příležitost 
vstoupit do poslanecké sněmovny.

Někteří z vás by možná oponovali, že Liberec má hromadu důleži-
tějších starostí a problémů než to, jestli se na vládnutí v zemi budou dál 
podílet právě komunisté. Do jisté míry máte pravdu. Jsem ale přesvěd-
čený, že fungování a rozvoj našeho města významně ovlivňuje nejen to, 
kdo zrovna rozhoduje na zdejší radnici, ale také to, kdo a jak spravuje 
a ovládá naši zemi jako celek. Každý zákon, každý hlas ve sněmovně, 
každé rozhodnutí, které utváří směr, jakým se Česká republika bude 
v dalších letech ubírat, významně ovlivňují i to, jak se nám všem žije 
a bude žít právě v jednotlivých krajích, okresech a městech.

Týká se to nás všech. Každý může přispět k rozvoji ulice, čtvrti, města 
a regionu, ve kterém žije, pracuje, tvoří, vzdělává se, sportuje, zakládá 
rodinu. Příležitostí, jak se zapojit, je celé řada. Stačí se jen rozhodnout 
a chtít. Jistě, není to vždy jednoduché a často musíme dělat řadu kom-
promisů. I to ale patří k životu a k demokracii. Proto je musíme chránit, 
rozvíjet a smysluplně o ně pečovat.

Jaroslav Zámečník,
primátor města Liberec

 Dokončení ze str. 1
Své návrhy předkládají magist-

rátu k  posouzení z  hlediska reali-
zovatelnosti,“ popisuje primátor 
Liberce Jaroslav Zámečník.

Pro participativní rozpočet 
bude v rozpočtu města vyhrazena 
částka 5  milionů korun. Ta bude 
rozdělena mezi dvě skupiny pro-
jektů. Malé projekty, jejichž ná-
klady na realizaci budou 40 000 až 
200 000 tisíc korun, a velké projek-
ty, jejichž náklady na realizaci bu-
dou 200 000 až milion korun.

Celková částka pro malé projek-
ty je milion korun, pro velké pro-
jekty jsou vyhrazeny miliony čtyři.

Vyvrcholením procesu je hlaso-
vání o tom, které návrhy mají být 
z peněz participativního rozpočtu 
zrealizovány. Vedení města Liber-
ce sběr nápadů v průběhu procesu 
tvorby participativního rozpočtu 
využívá také jako informaci o po-
třebách obyvatel a  jejich předsta-
vách rozvoje města.

„V  rámci nastavení pravidel 
byla řešena kritická místa, která 
by mohla vyvolávat konflikty nebo 
město do  budoucna zatížit. Na-
příklad bude umožněno využití 
i záporných hlasů, které eliminují 
kontroverzní projekty,“ popisuje 
primátor Jaroslav Zámečník.
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Plánované uzavírky v Liberci
Most v Hanychovské 04–10/2021
Částečná uzavírka Hanychovské a úplná 
uzavírka Křižíkovy a Kralické. Oprava 
mostu přes Janovodolský potok, DPMLJ.

Slovanské údolí + Javorová
04–11/2021
Úplná uzavírka komunikace. Oprava 
vodovodu, kanalizace, NTL plynovodu 
a následně oprava povrchu komunikace 
a veřejného osvětlení.

Ondříčkova 05–10/2021
Oprava opěrné zdi a přeložka kabelů ČEZ, 
Cetin a veřejného osvětlení. V roce 2022 
rekonstrukce inženýrských sítí.

Jiskrova do 10/2021
Úplná uzavírka komunikace. Rekonstruk‑
ce kanalizace, vodovodu, plynovodu, 
kabelového vedení NN, oprava povrchu 
komunikace, chodníků a veř. osvětlení.

Slovenská do 10/2021
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu, 
kanalizace, oprava povrchu komunikace, 
chodníků a veřejného osvětlení.

Letná a Stračí 06–10/2021
Letná – částečná uzavírka, Stračí – úplná 
uzavírka. Úprava křižovatky, komunikace 
a chodníků, odvodnění, úprava dešťo‑
vých kanalizačních přípojek, veřejného 
osvětlení a napájení a kabeláže světelné‑
ho signalizačního zařízení.

Most v Doubí nad kruhovým 
objezdem v Hodkovické
04–11/2021
Demolice a výstavba nového mostu. 
Doprava bude svedena do druhého jízdní‑
ho pásu v režimu 2+1, celý most se bude 
bourat a stavět nový. Předpokládané 
dokončení do konce října, provoz pod 
mostem bude řízen kyvadlově semafory 
a dva víkendy v průběhu výstavby bude 
úplně uzavřen kvůli demolici.

Nová Ruda 08–10/2021
Ulice Jablonecká a Tanvaldská v úseku 
od ulice Hedvábná po ulici Pivovarská 
a od ulice Klášterní po ulici Na Bídě. Bude 
probíhat výměna krytu vozovky po polo‑
vinách, provoz řízen semafory.

Liberecký kraj bude v Poslanecké sněmovně další čtyři 
roky reprezentovat stejný počet poslanců jako dosud, 
tedy osm. Nejvíce z těchto osmi lidí, tři, má Ano 2011, po 
dvou ODS a STAN a jednoho SPD.

20 let partnerství
s Augsburgem

Jak jsme volili v Liberci

Redakce

Dvacet let partnerství slaví le-
tos Liberec a  německý Augsburg. 
Primátoři obou měst  – Jaroslav 
Zámečník a  Eva Weber při té pří-
ležitosti podepsali memorandum 
o  podpoře kandidatury Liberce 
na Evropské hlavní město kultury 
v roce 2028 (EHMK 2028). 

„Slovo partnerství lze chápat vel-
mi obecně. Jeho význam nicméně 
vyvolává pocit vzájemného poro-
zumění, tolerance a ohleduplnosti, 
ale i podpory a ocenění. Naše dva-
cet let trvající spolupráce všechny 
tyto vlastnosti má a já oběma měs-
tům přeji, aby je i nadále udržovala 
a  rozvíjela,“ říká primátor Liberce 
Jaroslav Zámečník.

Liberec a  Augsburg sdílejí pro-
střednictvím tisíců svých původ-
ních obyvatel a  jejich potomků 
už přes 75 let vzájemné historické 
okamžiky, které navždy zůstanou 
provázány v kronikách obou měst.

U  příležitosti výročí se v  květnu 
měly v  Liberci uskutečnit kulturní 
dny Dialog, které se od roku 2005 
konají každé dva roky střídavě 
v obou městech. Vzhledem k pan-
demické situaci ale padlo rozhod-
nutí je odložit na rok 2022.

Obě spřátelená města si letos 
v  září nicméně společnou oslavou 

v Liberci připomněla kulaté výročí 
partnerství a  spolupráce. Jeho ini-
ciátorkou se v roce 2001 stala Sonja 
Hefele, čestná prezidentka Němec-
ko-české společnosti Augsburg, 
která celý život zasvětila hledání 
nových česko-německých vztahů. 
Při této příležitosti jí bude udělena 
i  medaile za mimořádné zásluhy 
o  rozvoj města v  oblasti demokra-
cie a lidských práv.

Spolupráci obou měst spojuje 
řada témat. Jedním z  těch aktuál-
ních je zájem Liberce kandidovat 
na EHM 2028, v čemž ho podporuje 
právě i bavorský Augsburg, který se 
kandidatury zúčastnil v roce 2010.

Redakce

V Liberci získal největší počet 
hlasů Jan Farský (STAN) – 15 479. 
V těsném závěsu za ním je libe-
recký zastupitel Jan Berki (STAN) – 
12 266. Následují poslanci ODS Petr 
Beitl (5 595) a Vít Vomáčka (3 916), 
poslanci ANO Jana Pastuchová  
(3 277), David Pražák (1 648) a Ivan 
Jáč (1 045). Libereckou osmičku do-
plňuje Radovan Vích za SPD (1 460).

Obyvatelé Liberce volili najčas-
těji ANO 2011 (25,51 %), koalici 
PirSTAN (24,68 %), koalici Spolu 
(23,98 %), SPD (9,23 %) a první pět-
ku uzavírá Přísaha (3,95 %).

„Chci poděkovat všem 51 255 Li-
berečanům, kteří letos přišli do vo-
lebních místností, a prokázali  tak 
zájem o naši republiku a věci veřej-
né. Liberec tak měl 65,7% volební 
účast, což je mírně nadprůměrný 
výsledek ve srovnání s ČR. 

Poděkování patří i všem pracov-
níkům liberecké radnice a zejména 
dobrovolníkům v 87 libereckých 
volebních okrscích, kteří se i letos 

zasloužili o klidný a řádný průběh 
voleb a sčítání hlasů,“ poznamenal 
primátor Jaroslav Zámečník k pro-
běhlým parlamentním volbám.  

17.00 úvod setkání s občany

17.15 představení záměru 
urbanistické soutěže „Horská“

17.45 participace nad zadáním 
soutěže        

18.15 diskuze

PŘEDSTAVENÍ ZÁMĚRU A PRŮBĚHU URBANISTICKÉ 

SOUTĚŽE „HORSKÁ“
pondělí 1. listopadu 2021 od 17 hodin v jídelně ZŠ Lesní

^Liberec

ANO 
PirSTAN
Spolu
SPD
Přísaha
ČSSD
TSS
KSČM
Zelení
Vol. blok

	25,51	%		(12	966	hl.)
	24,68	%		(12	544	hl.)
	23,98	%		(12	189	hl.)
	 9,22	%		 (4	690	hl.)
	 3,94	%		(2	005	hl.)
	 3,31	%		 (1	687	hl.)
	 2,86	%		 (1	456	hl.)
	 2,16	%		 (1	098	hl.)
	 1,52	%		 (775	hl.)
	 1,21	%		 (618	hl.)

Zvolení	poslanci:	Jan	Farský	(STAN),	Jan	Berki	(STAN),	Petr	Beitl	(ODS),		Vít	Vomáčka	
(ODS),	Jana	Pastuchová	(ANO),	David	Pražák	(ANO),	Ivan	Jáč	(ANO),	Radovan	Vích	(SPD).

Sonja Hefele
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Na 28. října, den vzniku samostatného československého 
státu, zve statutární město Liberec občany na návštěvu his-
torické budovy radnice.

Návštěvníci mohou od 9.00 do 
14.00 hodin nahlédnout do repre-
zentačních prostor a  s  časovými 
vstupenkami vystoupit na věž.

Výstup na věž s  průvodcem 
bude možný za příznivého počasí 
každou hodinu od 9 do 13 hodin, 

vždy v max. počtu 20 osob.
Časové vstupenky na věž lze re-

zervovat od 18. října na www.evstu-
penka.cz a  zdarma vyzvednout 
v  Městském informačním centru 
Liberec do 27. 10. do 15. 00. V den 
konání akce budou vstupenky na 
věž do vyčerpání kapacity prohlí-
dek k dispozici ve vestibulu radni-
ce.

Pro dětské návštěvníky bude 
připravený zábavný kvíz z historie 
města a radnice.

VZPOMÍNKOVÝ HAPPENING
Od 15 hodin se koná  vzpomín-

kový happening u  pomníku T. G. 
Masaryka v Masarykově ulici u Se-
veročeského muzea v Liberci, který 
je též určen pro širokou veřejnost. 
Součástí akce bude promluva his-
torika a kulturní vystoupení.

Prosíme návštěvníky o  dodržo-
vání aktuálních opatření v  souvis-
losti s pandemií covid-19.

Den otevřených dveří radnice
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My všichni školou povinní
Krátkézprávy

Akce v DDM Větrník
Taneční	workshopy	pro	do-
spělé:
24. 10.	Annabel	Pearce:	muzi-
kálový	tanec.
21. 11.	Ennio	Zappala:	contem-
porary,	improvizace.

27.–31. 10.	Podzimní	pobyto-
vý	tábor:	Po	stopách	Tobiáše	
Lolnesse.
Celotáborová	hra,	hry	uvnitř	
i venku,	dramatické	dílny,	vý-
tvarné	dílny,	sportovní	aktivity,	
výlet.	Cena:	3 500	Kč.

Akce	v listopadu:
5. 11.	Drátování –	strom:	od-
polední	kurz	pro	začátečníky	
i pokročilé	ve	věku	15–85	let.

6. 11.	Fusing –	svícen	s ple-
chem:	dopolední	kurz	pro	
zájemce	od	10	let.
6. 11.	Tiffany:	práce	se	sklem,	
kurz	pro	dospělé	a mládež	od	
15	let.
13. 11.	Keramika –	andělé,	
advent:	dvougenerační	tvoření.
13. 11.	Foamiran –	vánoční	
hvězda:	nový	kurz,	ve	kterém	
si	vyrobíte	typicky	vánoční	
květinu.
14. 11.	Cínování –	květy:	kurz	je	
vhodný	od	15	let,	pro	začáteč-
níky	i pokročilé.

Marie Podrábská,
trenérka oblastního výběru žáků

V  sobotu 18.  září se ve Vysoké 
nad Labem běželo mistrovství ČR 
oblastních výběrů žáků. Každou 
oblast (v  podstatě kraj) mohla re-
prezentovat maximálně čtyři os-
mičlenná družstva.

Jedno družstvo bylo složeno 
z  dětí ve věku 10–14 let. Děvčata 
a  chlapci se na úsecích pravidel-
ně střídali. Nejlepšímu týmu Ješ-
tědské oblasti se podařilo po 200 
minutách štafetového závodu zví-
tězit.

Žáci běželi ve složení: Prokop 
Tomášek, Karolína Kunášková, 

František Lamač, Anna Zaboři-
lová, Matilda Tomášková, Matěj 
Kutek, Barbora Lamačová a  Erik 

Heczko. Druhé místo obsadil tým  
z Prahy a  na třetí místo dosáhli 
žáci z Vysočiny.

Zlato pro žáky z MČR v orientačním běhu

Zelené pořady v knihovně
Od září zahájila liberecká knihovna nový, „zelený“ projekt. Nabízí celoroční cyklus ekologic-
kých akcí pro děti, ve kterém chce prohlubovat jejich smysl pro přírodu a správné chování k ní.
Krajská vědecká knihovna v Liberci

Cílem projektu Zelené pořady 
v  knihovně je zvyšovat  povědomí 
o ekologii a ochraně životního pro-
středí mezi dětmi. V rámci projektu 
budou od září 2021 do června 2022 
nabídnuty  venkovní  i  interiérové 
aktivity, v  průběhu kterých si  děti 
budou moci prohlubovat své zna-
losti o přírodě a o její ochraně. Tím-
to projektem se liberecká knihovna 
připojuje k celostátní iniciativě čes-
kých knihoven, které si pro letošní 
rok zvolily jako své společné komu-
nikační téma právě téma udržitel-
nosti.

V rámci cyklu proběhla úspěšně 
již první z  plánovaných akcí  – ko-
mentovaná prohlídka ZOO Liberec, 
kterou vedl její ředitel David Ne-
jedlo. Jako další budou následovat 
Ekologická vycházka v  doprovodu 
skautského vedoucího, zaměřená 

na správné chování v lese, a návště-
va ekocentra v Oldřichově v Hájích. 
V  druhé části projektu se můžete 
těšit na výtvarné workshopy a diva-
delní představení.

Veškeré podrobnější informace 
k  celému projektu a  k  dílčím akti-
vitám najdete na webu knihovny 
v sekci Aktuality a v Kalendáři akcí 
na adrese www.kvkli.cz.

Devadesátka Magazín o libereckých školách

WWW.LIBEREC.CZ/DEVADESATKAPODZIMNÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 19. ŘÍJNA
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Z města a radnice

Rada města projednala návrh příjmů statutárního města Liberec na rok 2022. Odbor ekonomi-
ky navrhuje předpokládané příjmy příštího roku ve výši 2 239 647 882 Kč.

Skiareál Ještěd to s přípravou na zimní sezonu myslí opravdu vážně. S technickým zasněžo-
váním liberecké středisko začalo už ve středu 6. října ve večerních hodinách, a pod Ještědem 
tak přibývají první hromady sněhu.

Redakce

Navrhované příjmy jsou slo-
ženy z  daňových příjmů a  po-
platků v  předpokládané výši 
1 903 928 000 Kč a  nedaňových 
příjmů ve výši 200 689 938 Kč, 
dále z kapitálových příjmů ve výši 
30 000 000 Kč a z přijatých transfe-
rů, které budou činit 105 029 944 
Kč. Sem patří především příspě-
vek na výkon státní správy ze 
státního rozpočtu, u  něhož pro-
zatím podle návrhu MFČR není 
předpokládán růst. „V  současné 

chvíli tedy plánujeme jeho výši 
92 982 344 Kč,“ říká ekonomický 
náměstek Zbyněk Karban. Dále 
sem patří odvod z  hospodářské 
činnosti města.

„Výsledná hodnota hospodář-
ské činnosti města na rok 2022 
se očekává ve výši 11 707 600 Kč,“ 
doplňuje náměstek Zbyněk Kar-
ban. Výsledná hodnota hospo-
dářské činnosti je dána rozdílem 
mezi plánem výnosů a  plánem 
nákladů z hospodářské činnosti.

„V  oblasti financování neplá-
nujeme pro rok 2022 žádné nové 

externí financování. Z  předpo-
kládané výše příjmů na rok 2022 
navrhujeme v  současné chvíli 
použít na splátku úvěrů částku 
130 000 000 Kč. Splátka dlouho-
dobého úvěru činí 100 000 000 
korun a  splátka střednědobého 
úvěru činí 30 000 000 korun. Ze 
zůstatku roku 2020 navrhujeme 
v  souladu se schváleným střed-
nědobým výhledem rozpočtu 
města na rok 2022 –2025 použít 
částku 150 000 000 korun,“ uzaví-
rá ekonomický náměstek Zbyněk 
Karban.

Skiareál Ještěd

První sníh se v  lyžařském stře-
disku objevil díky zasněžovacímu 
zařízení TechnoAlpin Snowfactory 
SF100 Mobile. Inovativní techno-
logie zasněžování, která dokáže 
produkovat technický sníh bez 
ohledu na okolní teploty, se již 
osvědčila v  mnoha světových re-
sortech nebo při pořádání závodů 
Světového poháru.

„V zásadě se jedná o dva náklad-
ní kontejnery vybavené komplex-
ní chladicí technologií na výrobu 
vločkového ledu, které jsou při-
pojené na zdroj vody a  elektrické 
energie. Výrobu technického sně-
hu lze spustit prakticky nezávisle 
na vnějších podmínkách. Právě 
díky snow factory máme nyní jisto-
tu dostatku sněhu na brzké zaháje-
ní sezony,“ vysvětluje ředitel stře-
diska Jakub Hanuš s tím, že jedno 
zařízení je schopné za jediný den 
při optimálních podmínkách vy-
robit až 100 m3 technického sněhu.

Na Ještědu se lyžaři mohou letos 
těšit na zbrusu nové večerní lyžo-
vání, které si užijí na vloni posta-
vené sjezdovce Nová Skalka. S vý-
robou technického sněhu se bude 
pod Ještědem pokračovat nadále 
až do zahájení lyžařské sezony, 
které je plánováno na 11.  prosin-
ce 2021.

Celková investice do projektu 

Nová Skalka se pohybuje ve výši 
130 mil. Kč. Kromě vybudování 
sjezdovky Nová Skalka se před mi-
nulou zimní sezonou rozšiřovaly 
i  sjezdovky Slalomák, Liberecká 
a Beranova cesta. Projekt zahrnu-
je i  vybudování kompletně nové-
ho zasněžování pro Novou Skalku, 
které by provozovatel chtěl zreali-
zovat v příštím roce.

Návrh příjmů města na rok 2022

První sníh je tady
Služební pes 
vyjednávačem
Na	linku	městské	policie	bylo	
1.	října	oznámeno,	že	dámské	
toalety	vlakového	nádraží	
okupuje	podezřelý	muž.	Od-
mítal	odejít,	nepomohlo	pře-
mlouvání	obsluhy	ani	různých	
dobrovolníků.	Nejednalo	se	
o	střevní,	ale	psychotropně-
-omamnou	indispozici.	 
S	příjezdem	hlídky	strážní-
ků	zabodoval	služební	pes	
Aubrey.	Vyjádřil	svůj	psí	názor	
na	věc	natolik	důrazně,	že	to	
vzal	toaletní	okupant	okamži-
tě	na	vědomí	a	běžný	provoz	
zařízení	mohl	být	obnoven.

Připomínky k zeleni 
směřujte na TSML
Už	před	rokem	vzniklo	v Tech-
nických	službách	Liberec	
samostatné	středisko	správy	
veřejné	zeleně	a správy	komu-
nikací.	Řada	obyvatel	se	ale	
stále	obrací	se	svými	podněty	
(zeleň,	úklid,	silnice	a chod-
níky)	nesprávně	na	město.	
Dovolujeme	si	tedy	připome-
nout,	že	od	1. července 2020	
je	správa	veřejné	zeleně	
a správa	komunikací	umístě-
na	v samostatném	středisku	
Technických	služeb	města	
Liberce	na	adrese	Erbenova	
376/2.	Podněty	lze	směrovat	
na	e-mailovou	adresu	podne-
tyobcanu@tsml.cz	nebo	na	
telefonní	linku	778 701 018,	
která	je	k	dispozici	každý	všed-
ní	den	od	8–14	hodin.
Odbory	magistrátu	podněty	
na	TSML	předají	samozřejmě	
také,	ale	zbytečně	se	prodlu-
žuje	doba	řešení	konkrétního	
problému.

Krátkézprávy

^L
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Na místě bývalé drůbežárny v Hellerově ulici v Doubí vybuduje společnost Proinco, s.r.o, novou silnici, chodník i veřejné osvět-
lení. Staré budovy drůbežárny byly strženy a už v listopadu tam vyroste první z nových hal. Nový Agrotechnology Park bude 
vybudován za 700 milionů korun a nabídne stovky pracovních míst.

Místo drůbežárny technologie

Pavel Chmelík

Při výstavbě Agrotechnology 
Parku provede soukromá společ-
nost také výsadbu stromořadí po-
dél silnice a  zhotoví cyklostezku. 
Obnovy by se měly dočkat i blízké 
rybníky.

„Zpevnění ploch, chodník i sa-
dové úpravy bude investor realizo-
vat v momentě dokončení projek-
tu bez vad a nedodělků v souladu 
s platnými legislativními předpisy, 
technickými podmínkami a  nor-
mami a po protokolárním převzetí 
nově vybudovaných staveb. Jedná 
se o spolupráci formou daru měs-
tu od investora. Přestože aktuál-

ně nejsme schopni dopředu určit 
finanční výši, o  kterou vzroste 

majetek města po převzetí všech 
stavebních objektů, dá se s  jisto-

tou počítat s milionovými příjmy. 
Jedná se o veřejnou infrastrukturu 
budovanou soukromým investo-
rem, která výrazně zprůchodní 
území a  zkrásní okolí jinak bý-
valého zpustlého zemědělského 
družstva,“ komentuje náměstek 
primátora pro technickou správu 
města Jiří Šolc.

Zbytek areálu bude dostavěn 
do listopadu příštího roku. Letos 
dokončenou první halu využije 
společnost Cattron pro výrobu 
a  servis řídicích jednotek lesních 
a  zemědělských strojů. Jeden 
z  dalších provozů by měla mít 
společnost UCT zabývající se po-
lovodičovým průmyslem.

Veřejné
fórum 2021
10 největších 
problémů města 
Liberec

Zdravé město^Liberec

 

 

 
Občerstvení zdarma
Doprovodný program

Losování o ceny

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

10
25. října 2021 v 17 hodin, 
DŮM KULTURY LIBEREC
Soukenné náměstí 613,
Liberec

Jak se žije 
v našem městě? 
Přijď te to říct!
Město Liberec zve obyvatele k debatě 
u tematických kulatých stolů. 
Diskutovat s vámi přijdou politici a vedoucí 
pracovníci statutárního města Liberec. 
10 největších problémů bude předáno 
vedení města k řešení.   

- vyšetření cukrovky, cholesterolu
- zjištění biometrických hodnot
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Krátkézprávy

Parlament v červenci schválil novelu zákona o exekucích, jehož součástí je také tzv. milostivé léto, které dává ojedinělou pří-
ležitost tisícům lidí vymanit se z dluhové pasti vůči státu nebo obci, v níž kvůli rostoucím úrokům uvízli. Jedná se o opatření 
platné od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a spočívá v tom, že dlužník zaplatí jen tzv. jistinu, tedy původní dluh a poplatek 900 
Kč exekutorovi za uzavření exekuce. Vše ostatní, tedy úroky, penále, příslušenství či poplatky advokátovi stát odpouští a se 
splacením původní částky (a poplatku) tak bude dluh smazán.

Šance, jak se zbavit exekutorů, právě začíná

PRINCIPY
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z 
pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt
a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu 
a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.

MILOSTIVÉ LÉTO NA CO SI DÁT POZOR?
• Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí 

vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové 
a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! 
Dlužník nesmí být v insolvenci. 

• Milostivé léto je účinné až od 28. 10. 2021. 
Platby exekutorovi před tímto datem budou 
nejspíše použity na úhradu příslušenství, nikoliv 
jistiny! Exekuční srážky nebudou do platby na 
milostivé léto započítány!

• Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce 
využít institut milostivého léta a vyzývá 
exekutora, aby postupoval dle zákona č. 
286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25

KTERÝCH VEŘITELŮ SE TO TÝKÁ?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:
 Česká republika,
 územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy,
 státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
 příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 státní podnik nebo národní podnik,
 zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou 

majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí a měst, ČEZ

Odbor sociální péče 
na nové adrese
Odbor	sociální	péče	nově	sídlí	
v budově	S-Tower,	Dr.	Mila-
dy	Horákové	580/7.	Provoz	
veškerých	agend	odboru	
(sociálně-právní	ochrana	
dětí,	sociální	práce	a veřejné	
opatrovnictví)	je	obnoven	v pl-
ném	rozsahu	v novém	sídle	
odboru.	Zatím	doporučujeme	
domlouvat	si	osobní	schůzky	
tak,	aby	si	vás	příslušný	refe-
rent	mohl	vyzvednout	v hale	
přízemí	budovy.	Kontakty	
odboru	sociální	péče	jsou	na	
www.liberec.cz/osp/.

Městská policie Liberec skončí své působení ve frýdlanstkých ulicích na konci roku.  Strážníci 
totiž chybí v domovském městě. Frýdlantská radnice se musí rozhodnout, zda bude mít vlastní 
strážníky, nebo jestli opět požádá krajské město o pomoc.
Redakce

Liberečtí radní schválili Doda-
tek veřejnoprávní smlouvy ze dne 
25. 2. 2016, mezi statutárním měs-
tem Liberec a  městem Frýdlant 
v  Čechách o  výkonu úkolů při za-
bezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku Městskou po-
licií Liberec na území města Frý-
dlant.

„Městu Frýdlant v Čechách jsme 
téměř 10 let vycházeli vstříc a rádi 
pomohli se zajištěním bezpečnosti 
a pořádku. Rádi bychom nicméně 
sami posílili počet strážníků u nás 

v Liberci. Proto jsme už dříve kole-
gy z Frýdlantu s dostatečným před-
stihem upozornili na to, že tuto 
službu nebudeme mít zájem do 
budoucna prodloužit. Vedení Frý-
dlantu to akceptovalo s tím, že zva-
žuje zřízení vlastní městské policie. 
Rádi pomůžeme, než se tak stane. 
Nicméně na dalším dlouhodobém 
zajištění této služby na území ka-
tastru města Frýdlant nemáme zá-
jem. Jsem toho názoru, že bychom 
se měli soustředit hlavně na po-
řádek a  bezpečí na území našeho 
města. Nikoliv provozovat regio-
nální obecní policii. Neznamená to 

ale, že bychom, bude-li to nutné, 
sousedním městům v rámci svých 
kapacit nepomohli,“ říká primátor 
Liberce Jaroslav Zámečník.

„Do konce kalendářního roku 
hlídky našich libereckých strážníků 
ve Frýdlantu zajistíme. Do té doby 
si vedení města Frýdlant promyslí, 
zda a za jakých podmínek by mělo 
zájem ve spolupráci s  Libercem 
pokračovat, nebo zda půjde svojí 
cestou a  založí vlastní městskou 
policii. V  každém případě o  tom 
musí rozhodnout Rada města Li-
berce,“ komentuje ředitel Městské 
police Liberec Ladislav Krajčík.

Liberečtí strážníci končí ve Frýdlantu
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Krátkézprávy

Přípravy na stavbu 
49 nových bytů
V rozšiřování	sociálního	
bydlení	město	Liberec	zase	
postoupilo.	Rada	města	roz-
hodla	o vypsání	výběrového	
řízení	na	zajištění	technického	
dozoru	stavby	a koordinátora	
BOZP	pro	výstavbu	bytových	
domů	v rámci	projektu	„Soci-
ální	bydlení	města	Liberce –	
Na	Žižkově“.	Projekt	je	spolu-
financován	z Evropské	unie	
a jeho	dokončení	se	předpo-
kládá	v červnu	2023.
„Projekt	je	realizován	na	
místě	bývalého	školního	
areálu	v Rochlici.	Podél	ulice	
Na	Žižkově	vznikne	objekt	se	
čtyřmi	samostatnými	vchody,	
s celkem	49	novými	sociálními	
byty,	“	říká	náměstkyně	pro	
strategický	rozvoj	a dotace	
Radka	Loučková	Kotasová.

Příspěvěk na obnovu 
památek
Výzva	pro	předkládání	pro-
jektových	žádostí	o finanční	
podporu	z prostředků	Pro-
gramu	regenerace	městských	
památkových	rezervací	(MPR)	
a městských	památkových	
zón	(MPZ)	pro	rok	2022,	
poskytované	Ministerstvem	
kultury	ČR.	Pokud	jako	
vlastníci	kulturní	památky	
nacházející	se	na	území	MPZ	
Liberec	máte	zájem	o získání	
příspěvku,	zašlete	vyplněnou	
žádost	o zařazení	do	Progra-
mu	regenerace	na	rok	2022	
nejpozději	do	3. 11. 2021,	 
a	to	prostřednictvím	poda-
telny	nebo	poštou	na	adresu	
magistrátu,	odbor	strategické-
ho	rozvoje	a dotací,	kontaktní	
osoba:	Ing.	Jana	Cimbálová,	
telefon:	485 243 576,	e-mail:	
cimbalova.jana@magistrat.
liberec.cz
Žádost	najdete	na	webu	
města:	Radnice	|	Strategie	
a projekty	|	Dotační	projekty	
města.

Jste aktivní senior a máte zájem pomoci projektu Bezpečné přechody u základních škol?

V urnovém háji krematoria byla odkryta původní žulová dlažba.

Městská policie Liberec

Liberecká radnice spolu s měst-
skou policií již šestým rokem rea-
lizují projekt Bezpečné přechody 
u  základních škol. Ranní patroly 
pomáhají malým libereckým ško-
lákům s  bezpečnou cestou do je-
jich škol.

Cílem je využít aktivní seniory, 
nabídnout nový způsob začlenění 
do veřejného dění a zároveň rozší-
řit počet přechodů pro chodce, kde 
Městská policie Liberec provádí 
ranní dohled při přecházení žáků 
do škol. Dobrovolníci tak výrazně 
přispívají k většímu bezpečí dětí na 
přechodu.

Projekt funguje od roku 2015. 
Postupně se z řad seniorů podařilo 
obsadit 13 přechodů, v  současné 
době jich zajišťují 7. Strážníci do-
hlíží na dalších 12.

Senioři jsou vybaveni reflexní 
vestou a  čepicí s  nápisem Škola 

a  zastavovacím terčíkem. Podle 
zákona o  silničním provozu jsou 
držiteli pověření, které je oprav-
ňuje vozidla u  přechodů zastavo-
vat. Oprávnění se týká jen dopravy 
u  konkrétního  přechodu u  přiděle-
né školy a před začátkem vyučování.

Předpoklady jsou dobrý po-
střeh, vhodná fyzická kondice 

a zdravotní stav.
Uvítáme nové zájemce, kteří 

se mohou hlásit u  Městské po-
licie Liberec telefonicky na čísle 
488 578 111 nebo 734 416 642 nebo 
na e-mail mestska.policie@mp.li-
berec.cz, případně osobní návště-
vou v budově Uranu nebo v budo-
vě Dětského dopravního hřiště.

Olga Crháková

Pokud jste někdy touto do-
bou navštívili urnový háj hřbitova 
u krematoria, pak jste si jistě všim-
li, že je zde něco nového. Ve dvou 
centrálních částech urnového háje 
krematoria byla odhalena původní 
žulová dlažba.

V  září byla v  některých částech 
urnového háje hřbitova u  krema-
toria odhalena původní žulová 
dlažba. Velkoformátové dlaždice 
pokrýval z  velké části mech, trav-
ní drny a  vrstva udusané zeminy. 
Zapomenutá žulová dlažba vynikla 
díky několikadenní práci údržby 
hřbitovů odboru správy veřejného 
majetku. V centrálních částech ur-

nového háje hřbitova u krematoria 
tak lze opět spatřit důležitý kom-

poziční prvek, který utváří celkový 
vzhled hřbitova.

Chcete pomoci školákům?

Původní dlažba v krematoriu

Lepší^Liberec
https://hlaseni.liberec.cz
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Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod pokračuje. V první fázi, která 
je již ukončená, bylo možné žádat na projektové dokumentace nutné k získání povolení vybu-
dování čističky. Až do 1. dubna 2022 je možné žádat o dotaci na vlastní výstavbu čističky.

Dohoda s developerem a individuální dotace města pomohou vyřešit letitý problém s chybějí-
cí dešťovou kanalizací v Dolním Hanychově.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Tak dlouhá doba pro 
podání žádosti byla zvo-
lena z  důvodu, aby 
žadatel měl dosta-
tek času na vyřízení 
potřebného povole-
ní na vodoprávním 
úřadě. Nelze si žádat 
o  dotaci v  případě, 
kdy „stavba“ není pří-
slušným orgánem ještě 
povolena. Součástí žá-
dosti tak musí být doklad 
o  možnosti provést stav-
bu – vybudovat čističku.

Pokud jste tedy majite-
lem, spolumajitelem (pří-
padně jste SVJ či družstvo) 
bytu, domu, chatky či rekreač-
ního objektu na území vymeze-
ném povodím Harcovského poto-
ka a  hranicí katastrů Starý a  Nový 
Harcov a Kunratice u Liberce, mů-
žete si požádat o dotaci na výstav-
bu domovních čistíren odpadních 

vod. Na ostatní území města se 
tento program nevztahuje!

Je možné získat 50 % z uznatel-
ných nákladů, dle počtu obyvatel, 

kteří budou na čističku napoje-
ni. Počítá se s  rozmezím mezi 

50 000 až 110 000 Kč na 
jednu čističku. V programu 

je v  tuto chvíli alokována 
částka 1 000 000 Kč.

Termín realizace je sta-
noven do 1.  září  2023, do té 
doby musí být čistička umís-

těna a  posléze musí být 
dodáno i vyúčtování celé 

akce.
Žádosti je možné 

podávat v  tištěné 
podobě se všemi po-

vinnými přílohami na 
podatelnu magistrátu, 

avšak pouze před realizací 
projektu. Nelze tudíž žádat 

o dotaci na čističku, která už je 
tzv. v zemi.

Všechny souhrnné informace 
naleznete na webu města www.
liberec.cz/cz/obcan/granty-do-
tace/fondy-mesta/dotacni-pro-
gram-podporu-domovnich-cisti-
ren-odpadnich-vod.html

O peníze na čističku žádejte do 1. dubna

Životníprostředí

Příspěvek obyvatelům na kanalizaci

Pavel Chmelík

Město nyní přichází s poskytnu-
tím dotace vlastníkům  řadových 
domů v  Březnické ulici. Radní 
schválili finanční spoluúčast měs-
ta ve dvou pásmech, v maximální 
výši 15 000 Kč a 50 000 Kč na jeden 
řadový dům v  závislosti na jeho 
umístění.

„Částečným zafinancováním 
z rozpočtu města a vlastními zdroji 
žadatelů by měl vzniknout společ-
ný projekt, kde každý žadatel bude 
vlastním stavebníkem dešťové ka-
nalizace a kde konečný součet ka-

ždého zainteresovaného obyvatele 
bude mít za následek kompletní 
dokončení dešťové kanalizace 
v  lokalitě. Tímto se vyřeší nejen 
problém s  kolaudacemi a  trvalý-
mi bydlišti majitelů, ale i  vlastní 
problém s  odvodněním komuni-
kace, která naopak tíží město jako 
vlastníka komunikace,“ popisuje 
náměstek pro technickou správu 
města Jiří Šolc.

Náměstek Šolc také dohodl 
gravitační napojení dešťových 
a  splaškových vod do infrastruk-
tury budované developerem Sil-
verent, s.r.o., který staví domy 

v  Tálinské ulici, tedy hned vedle 
Březnické. Developer změnil pro-
jekty a dimenze sítí navýšil tak, aby 
bylo napojení obyvatel technicky 
možné. Firma za napojení neúčtu-
je obyvatelům Březnické ulice žád-
né poplatky. „A navíc napojí lidem 
i splaškové vody, které dnes musejí 
čerpat nahoru do ulice. Realizační 
náklady připojení si lidé musí za-
platit sami. Společnost Silverent 
s námi od začátku jedná jako vel-
mi solidní partner, který si uvědo-
muje problém v území, a přestože 
nemusí, rád místním vyjde vstříc,“ 
uzavírá náměstek Jiří Šolc.

Liberec získá 
pozemky od státu
Město	Liberec	bezúplatně	získá	
pozemky	do	svého	vlastnictví	
od	Ministerstva	financí	České	
republiky. 
„Konkrétně	jde	o pozemky	
v Dolním	Hanychově,	Krásné	
Studánce,	v Růžodole,	Machní-
ně,	Pilínkově,	Radčicích	a Roch-
lici.	Jedná	se	převážně	 
o	pozemky	pod	částí	komuni-
kací	ve	vlastnictví	města,	ale	
i komunikace	zajišťující	ob-
sluhu	lesních	a zemědělských	
pozemků	a rekreačních	objek-
tů.	Pozemky	byly	vytipovány	ve	
spolupráci	s oddělením	územ-
ního	plánování	a s odborem	
správy	veřejného	majetku,“	
uvádí	náměstkyně	primátora	
pro	strategický	rozvoj	a dotace	
Radka	Loučková	Kotasová.

Regenerace sídliště 
Ruprechtice se posune
Liberecká	městská	rada	
zrušila	výběrové	řízení	na	
zakázku	„Regenerace	sídliště	
Ruprechtice,	Liberec,	I.	etapa“.	
Důvodem	je	nezájem	ze	strany	
zhotovitelů	pro	ekonomickou	
nevýhodnost.
„Za	vším	stojí	prudký	nárůst	
cen	stavebních	materiálů.	Pro-
to	teď	vypíšeme	nové	výběrové	
řízení	a upravíme	kategorizaci	
podmínek	tak,	abychom	uspo-
kojili	finanční	potřeby	případ-
ného	zhotovitele	stavby	a zá-
roveň	aby	nabídka	splňovala	
podmínky	zadávací	dokumen-
tace,“	říká	náměstek	primátora	
pro	technickou	správu	města	
Jiří	Šolc.

Krátkézprávy
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICE:

OPERÁTOR VÝROBY
SKLADNÍK/MANIPULANT
CNC OPERÁTOR
OPERÁTOR ÚDRŽBY

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
       TÝMU          

RÁDI VÁS ZAŠKOLÍME A VŠE NAUČÍME

PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT?
 PRACUJEME V ČISTÉM A MODERNÍM PROSTŘEDÍ
 KLADEME DŮRAZ NA PŘÁTELSKÝ PŘÍSTUP A DOBRÝ KOLEKTIV NA PRACOVIŠTI 
 POMÁHÁME ŘEŠIT SOUKROMÉ PROBLÉMY POMOCÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY ELA
 NA NAŠICH ZAMĚSTNANCÍCH NÁM ZÁLEŽÍ – ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A SPOKOJENOST JE 
 PRO NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ
 MÁME SKVĚLOU KANTÝNU S VELKÝM VÝBĚREM JÍDEL ZA DOTOVANOU CENU
 ODMĚNÍME VÁŠ KLADNÝ PŘÍSTUP K PRÁCI – VÝŠI ODMĚNY SI TAK URČUJETE SAMI 
 POMÁHÁME POHYBEM – NAŠE SPORTOVNÍ VÝKONY PODPORUJÍ MÍSTNÍ NEZISKOVÉ  
 ORGANIZACE

Česká pobočka německé společnosti Knorr-Bremse vyrábí v našem regionu už více než dvacet let brzdy a brzdové systémy 
pro velká užitková vozidla. Původně malá továrna sídlící v Hejnicích se postupem času stala jedním z největších a nejstabilněj-
ších zaměstnavatelů v kraji. Se svými výrobními halami v průmyslové zóně Liberec Sever dává v současnosti práci více než 
šesti stovkám lidí.

Hlavními zákazníky Knorr-
-Bremse jsou společnosti vyrá-
bějící kamiony, autobusy, ale 
i  ostatní stavební, vojenská a  jiná 
užitková vozidla. Knorr-Bremse je 
společnost s  mnohaletou histo-
rií, zakládající si na silném know-
-how v oblasti brzdových systémů 
a  v  posledních letech také na no-
vém portfoliu výrobků směřujících 
k autonomnímu řízení dle součas-
ných nejnovějších trendů.

Inovativní přístup vedení spo-
lečnosti se odráží i  v  řízení lid-
ských zdrojů a přístupu k zaměst-
nancům. V Knorr-Bremse se snaží 
vytvořit pracovní prostředí, které 
dává zaměstnancům prostor k se-
berozvoji na všech úrovních. Hlav-

ní důraz je kladen na konstruktivní 
zpětnou vazbu směrem od mistrů 
k řadovým zaměstnancům.

Mimo klasické tréninkové a roz-
vojové programy se management 
společnosti rozhodl podpořit roz-
vojový přístup i formou nového od-
měňovacího systému. Společnost 
se rozhodla méně zaměřovat na 
tvrdá výrobní data v  rámci varia- 
bilní složky mzdy a  více pracovat 

s  motivací zaměstnanců, s  jejich 
ochotou být firmě opravdu nápo-
mocen a  oceňovat jejich angažo-
vanost.

Je kladen velký důraz na vyšší 
odměnu zaměstnancům s  aktiv-
ním přístupem v  práci, snahou 
neustále zlepšovat nejen své kom-
petence a dovednosti, které vedou 
k  vyšší flexibilitě zaměstnanců 
a  jejich lepšímu uplatnění v  pro-

středí narůstající automatizace, 
ale také zapojení do neustálého 
zlepšování výrobního procesu, 
kterého jsou součástí.

Společnosti se v  posledních le-
tech daří a navzdory globální pan-
demii, která tvrdě zasáhla velkou 
část pracovního trhu, se v  Knorr-
-Bremse nepropouštělo, naopak. 
Liberecký výrobce stále hledá posi-
ly do výroby. Rádi ve svých řadách 
přivítají posily na specializovaných 
pozicích i  lidi bez předchozích 
zkušeností. Důležitá je hlavně chuť 
k  práci, vše ostatní se dá v  Knorr-
-Bremse naučit. Noví pracovníci se 
kromě aktivní účasti na výši svého 
platu mohou těšit i  na celou řadu 
zaměstnaneckých benefitů.

Knorr-Bremse pečuje o rozvoj svých zaměstnanců
inzerce
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strašidelná  
zoo
29. 10. a 30. 10.

Netradiční prohlídka zoo  
v tajemné atmosféře se strašidly

Dva prohlídkové okruhy - pro malé návštěvníky 
 i pořádně strašidelný pro statečné 

od 18.00 do 21.00 hodin
(pokladna se uzavírá ve 20.00)

více na zooliberec.cz

BU, BU, BU, BU...
BUDETE SE BÁT?

PARTNER AKCE:
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Šaldovo divadlo

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

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

Malé divadlo
1. po SIALSKÁ TROJČATA [ R. Lipus, M. Šotek, D. Vávra ]

Zmužilý kabaret o stavbě Ještědu. Zadáno.

3. st BLANCHE A MARIE [ Per Olov Enquist]                    Č1/3

Magické drama o hledání pravé podstaty přátelství a lásky. 

9. út OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE    K2/6

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

13. so BURIAN [ Tomáš Dianiška ]                                       K6/ČB/4

Dojemný příběh nejslavnějšího libereckého rodáka, 
krále komiků.

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

19. pá JMÉNO [ M.Delaporte, A. de La Patellière ]                  PM/5
Černá komedie plná nečekaných a bláznivých zvratů. 
PREMIÉRA.                                                                          

20. so NOC DIVADEL

23. út JMÉNO [ M. Delaporte, A. de La Patellière ]                  K2/7
Černá komedie plná nečekaných a bláznivých zvratů. 

25. čt SYLVA  [ Karolina Světlá ]                                             Č2/2 bonus

Romantický příběh ze srdce a hlubin ještědských srázů.

26. pá SYLVA  [ Karolina Světlá ]                                            
Romantický příběh ze srdce a hlubin ještědských srázů.
Představení pro školy, začátek v 10 h.

26. pá BURIAN [ Tomáš Dianiška ]                                   K5/6 bonus

Dojemný příběh nejslavnějšího libereckého rodáka, 
krále komiků.

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

4. čt BLBEC K VEČEŘI [ Francis Veber ]
Svěží francouzská komedie plná nečekaných zvratů. Zadáno.

5. pá KRÁL LEAR [ William Shakespeare ]                                          Č/3

Slavná tragédie o bláznovství a zmoudření pošetilého krále.

6. so SEMAFOR [ Jiří Janků, Šimon Dominik ]                 
Revuální kabaret plný slavných písní J. Suchého a J. Šlitra.

7. ne Poděkování sponzorům ve foyer ŠD, začátek od 14.30.

7. ne JAKOBÍN [ Antonín Dvořák ]                                                        ON/2

Česká operní klasika stále žije! Začátek od 16 h.

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

11. čt DON GIOVANNI [ W. A. Mozart ]                                      OB2/2

Potrestaný  prostopá š ní k v legendá rní  opeř e oper.

12. pá MAŠÍNGUN BROTHERS [ DekkaDancers ]                    Pš/7

Tragikomická taneční gangsterka z československých 
padesátek. 1. PREMIÉRA

14. ne MAŠÍNGUN BROTHERS [ DekkaDancers ]                 Pš2/7

Tragikomická taneční gangsterka z československých 
padesátek. 2. PREMIÉRA

16. út SYMFONICKÝ KONCERT                                              O/2, SK/2

[ J. Suk, W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij ]                             
Fantastické scherzo, Koncert pro fagot a orchestr B dur, 
Louskáček – suita z baletu. PREMIÉRA

17. st MAŠÍNGUN BROTHERS [ DekkaDancers ]                 K3/4

Tragikomická taneční gangsterka z československých 
padesátek.

18. čt NABUCCO  [ Giuseppe Verdi ]
Zadáno.

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

27. so LOVCI PEREL [ Georges Bizet ]                                      K6/O/3

Romantická opera s nádechem exotiky! 

28. ne MAUGLÍ [ A. Březina, M. Mikanová, R. Kipling ]           RD/2

Dobrodružné taneční divadlo inspirované Knihou džunglí.
Začátek od 15 h. 

30. út DCERA PLUKU [ Gaetano Donizetti ]
Komická opera o dvou dějstvích ve francouzském originále, 
s českými titulky a dialogy. 

23. út PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY [ L. Janáček ] OB/2 bonus

Proč? Protože se v tom stále ještě poznáváme!

24. st MOJE PRVNÍ ŽIDOVSKÉ VÁNOCE [ H. Galron ]   K3/5

Drama o hledání lidské identity.

25. čt MŮŽEM I S MUŽEM – host
Vtipná autorská feérie s Vandou Hybnerovou, Kairou K. 
Hrachovcovou, Dášou Zázvůrkovou a Jitkou Sedláčkovou.

19. pá SEDMERO KRKAVCŮ [ Richard Ševčík, Jan Matásek ]
Taneční psychologické drama na motivy pohádky Boženy 
Němcové a bratří Grimmů.

20. so JOLANTA [ Petr Iljič Čajkovskij ]
Něžná opera o zázraku prozření.                                     

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

22. po VRAŽDA V ORIENT EXPRESU [ K. Ludwig, A. Christie]
Slavná detektivka Agathy Christie ve zcela novém 
divadelním zpracování. Školní představení, začátek od 10 h.

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

Program na konci října:
26. út S PYDLOU V ZÁDECH I ŠD
26. út BLANCHE A MARIE I MD  Premiéra
27. st JOLANTA I ŠD 
27. st SYLVA I MD
28. čt MOJE PRVNÍ ŽIDOVSKÉ VÁNOCE I ŠD
29. pá VRAŽDA V ORIENT EXPRESU I ŠD
29. so KÚD I MD
30. ne SEMAFOR I ŠD
31. po IL TROVATORE I ŠD
31. po NAŠEL SE MEDVĚD I MD
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KDYŽ MÁTE NA VÝBĚR...

19 premiér, 18 skupin předplatného I bonusová představení zdarma 
I slevu až 50% na nákup předplatného I u vybraných rodinných 
skupin dítě do 15 let zdarma I 10% slevu na nápoje v divadelním 
klubu Šaldova divadla  I program k představení zdarma I přenos 
stejných míst v sálech do další sezóny I zasílání divadelního 
zpravodaje XAVER I dramaturgické úvody k operám I abonentku, 
která je přenosná a můžete ji půjčit nebo darovat...

Společný projekt  
všech tří souborů 
TROJZEMÍ

Č
IN

O
H

R
A

O
P

E
R

A

B
A

L
E

T

PRÁVĚ  
V PRODEJI!

JOLANTA  

HLEDÁ SE TENOR  

OTELLO  

SYMFONICKÉ KONCERTY 
– L. Janáček, C. Orff
– J. Suk, W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij
– S. Rachmaninov, M. P. Musorgskij 
– L. Weiner, C. M. von Weber, F. M. Bartholdy, Z. Kodály

MAUGLÍ  

MAŠÍNGUN  

BROTHERS   

 

SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ  

ORTEN!  

BLANCHE A MARIE  

OBSLUHOVAL JSEM  

ANGLICKÉHO KRÁLE  

MOJE PRVNÍ ŽIDOVSKÉ VÁNOCE  

JMÉNO  

HRA, KTERÁ SE ZVRTLA  

ALOIS NEBEL  

NIKOLA ŠUHAJ   

138. sezóna  

s nadhledem
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SOBOTA
13.

SOBOTA
20.

SOBOTA
27.

PONDĚLÍ
29.

Naivní divadlo Liberec, Moskevská 32/18, 460 31 Liberec 1
Telefon do pokladny: +420 485 253 611

1. 11. 8:30, 10:15 Boj o oheň Vrchlabí
2. 11. 9:00, 10:30 Lišák Renard zadáno pro školy
3. 11. 9:00 Lišák Renard zadáno pro školy
4. 11. 9:00, 10:30 Pohádka o LIAZce zadáno pro školy
5. 11. 9:00, 10:30 Pohádka o LIAZce  Jablonec n. N.

20:00 JUKEBOX                             Přelet nad loutkářským hnízdem – Praha
6. 11. 10:00 Lišák Renard                        Přelet nad loutkářským hnízdem – Praha
8. 11. 9:00 Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!         zadáno pro školy
9. 11. 9:00 Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!         zadáno pro školy

10. 11. 10:30 Hvězdný posel zadáno pro školy
11. 11. 9:00 Hvězdný posel zadáno pro školy

15. 11. 9:00, 10:30 Pohádka do dlaně zadáno pro školy
16. 11. 9:00, 10:30 Pohádka do dlaně zadáno pro školy
18. 11. 9:00, 10:30 Hvězdný posel zadáno pro školy
19. 11.  9:00 Hvězdný posel zadáno pro školy
22. 11. 9:00 Hvězdný posel zadáno pro školy
23. 11. 9:00, 10:30 Hvězdný posel Jablonec n. N.
24. 11. 9:00, 10:30 Pohádka o Raškovi zadáno pro školy
25. 11. 8:30, 10:30 Boj o oheň Festival Radosti – Brno
26. 11. 9:00, 10:30 Pohádka o Raškovi zadáno pro školy
29. 11. 10:30 Vánoce s Kulišákem zadáno pro školy
30. 11. 9:00, 10:30 Vánoce s Kulišákem zadáno pro školy

Naivní divadlo hraje také v následující dny:

SOUTĚŽ!
Co je to karkulka?

a/ botička
b/ čepeček
c/ sukénka

Správnou odpověď pošlete 

do konce října na mail 

soutez@naivnidivadlo.cz

Vylosovaný výherce obdrží

dva lístky na představení zdarma
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Křížovka:  Desetiboj. Žena se vrátila z lázní: „Doufám, že ses tady, Františku, choval slušně a pravidelně jsi chodil na oběd." „Samozřejmě, Mařenko. Každý den jsem si 
dal Na Růžku desetiboj." „Nepovídej! Ty jsi i sportoval? Moc to na tobě ale znát není." „Já jsem totiž, Mařenko, pokaždé v poledne měl: …(dokončení v tajence křížovky)."

Pomůcka:
Skrojek 
chleba

Zn.pracího 
prášku

1.DÍL 
TAJENKY

Textilní 
rostliny

Předložka 
(se 2.p.) Mazadlo Okružní let

Orgán 
trestního 
řízení

Často 
padající 
osoba 
(expr.)

Starší SPZ 
Blanska

Stát 
Venezuely

Sopečný 
výbuch

Konfe- 
rence Velká myšAre, CTA, 

Lara, sala

Sovětský 
fyziolog 
(reflexy)

Okresní 
průmyslo- 
vý podnik 

(zkr.)

Jev při 
bouřce

Nájemné 
(zastar.)

Starší SPZ 
Bruntálu

Mramor
Video- 
trénink 

interakcí
Snížená 
nota E

Odhady 
výsledků

2.DÍL 
TAJENKY
Hala (ze 
španěl.)

Nízká 
dřevina

Sežnout 
(trávu)

Posvátný 
býk

Nebo 
(nářečně)

Kalibrova- 
ný otvor

Hliníková 
fólie

Anglicky 
„tulipán"

Kód letiště 
Catania

..Uzlíček.. v 
tkanině Znalost

Kulhavý 
tvor

České 
město

Heyerdah- 
lův vor

Francouz. 
„ulice"

Aplaus Posada pro 
králíkyVymezené 

území Kamsi Značka 
čepelek

Starořec. 
bůh stád

Tropická 
dřevina

Obydlí Ozn.čes. 
letadelPohár 

mistrů ev- 
rop.zemí

Asijský 
sokolík Obkladek

Plošná 
výměra

3.DÍL 
TAJENKY

Barva na 
vajíčka

Adamova 
družka

Slovenská 
předložka

Jehličnan
Hromadit

Chem.zn. 
astatu

Daleký kraj Estonské 
město

Slučování 
(chem.)

Druh lékaře
Produkt 

mazových 
žláz

Závěr

1

^L

^L

^L

Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás další křížovku o zajímavou knihu. Obdrží ji jeden z úspěšných luštitelů. Správnou tajenku zašlete do 8. září 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 Milan Jeníček, Liberec.

Desetiboj. Žena se vrátila z lázní: „Doufám, že ses tady, Františku, choval slušně a pravidelně jsi chodil na oběd.“ „Samozřejmě, Mařenko. Každý den 
jsem si dal Na Růžku desetiboj.“ „Nepovídej! Ty jsi i sportoval? Moc to na tobě ale znát není.“ „Já jsem totiž, Mařenko, pokaždé v poledne měl: …(do-
končení v tajence křížovky).“ 

Křížovka o knihu
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PROSÍM OTOČTE MNE!

Na prodej

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

Uzávěrka výběrového řízení: 10. 11. 2021 do 10.00 hod.

20 221 200 Kč

^L

www.liberec.cz/deska Tel. 485 243 315
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Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Názoryzastupitelů

Jaromír Baxa,
Liberec otevřený lidem

Máme na sídlišti dětské hři-
ště. Nic extra, pískoviště, okolo 
něj betonová plocha, pár laviček, 
klouzačka a houpačka. Dopoledne 
na něj chodily děti z  blízké mate-
řinky, odpoledne na něm bývalo 
plno dětí i rodičů.

Pak si na radnici vzpomněli, že 
hřiště nevyhovuje normám a že se 
musí předělat. Což o  to, betonové 
obrubníky okolo pískoviště nejsou 
úplně bezpečné, na chodnících 
a dalších prvcích se už také pode-
psal zub času.

Bohužel, od té chvíle už bylo 
všechno špatně.

1. Radnice pod vedením Staros-
tů dává na zeleň málo peněz, takže 
rekonstrukce se připravovala dost 

na rychlo a  bez pro-
jektu.

2. Papírově jde 
o  pouhou obměnu 
herních prvků, takže 

návrh rekonstrukce nikdo včas ne-
zveřejnil ani neprobral s místními. 
Nikdo neřešil, kdo na hřiště chodí 
a  co tam dělá, natož aby si udělal 
představu, jaké úpravy by místní 
ocenili.

3. Aby se ušetřilo, demolici sta-
rého hřiště prováděli vězni. Jenže 
hřiště rozbourali už 11. srpna a v tu 
chvíli radnice teprve zahajovala ve-
řejnou zakázku na dodavatele no-
vého. Pak se dlouho nedělo nic, jen 
děti i  dospělí měli na zbytek léta 
a na celé září smůlu.

4. Na konci září se začala rýsovat 
budoucí podoba hřiště. Pískoviště 
bude menší, okolo je osetá tráva, 

jenže po cestičkách nebo místech 
na lavičky nebo po jiných herních 
prvcích ani památka. Dávat další 
houpačku do trávy nedává moc 
smysl, komplikuje sekání.

5. Podle dosavadního průběhu 
stavby na radnici vůbec nevnímali 
význam pískoviště a  prostoru ko-
lem něj pro místní, fungovalo tak 
trochu jako malé náměstí.

Město mělo rekonstrukci celé-
ho prostoru pojmout úplně jinak. 
Mělo proběhnout setkání s  ve-
řejností a  představení projektu, 
jako to při úpravách veřejných 
prostranství dělala K. Hrbková  
s J. Korytářem. 

Měl být zpracovaný projekt. 
Když dáváme na hřiště herní prvky 
uložené v  technických službách, 
měly tuhle práci řešit právě tech-
nické služby a  neměli jsme prac-

ně a dlouho hledat firmu, která by 
hřiště obnovila. Jenže kvůli nedo-
statku peněz, reálné nemožnosti 
na radnici cokoliv dopředu pláno-
vat a kvůli stylu práce technických 
služeb je výsledek přinejmenším 
rozpačitý.

Přitom problém není tolik v prá-
ci lidí z  odboru ekologie a  veřej-
ného prostoru, kteří měli rekon-
strukci na starosti. Pracují s tím, co 
mají. Pro vedení města je veřejný 
prostor prioritou jen na papíře, ale 
ne v  rozpočtu. Práce technických 
služeb je kapitola sama pro sebe.

Po třech letech se Starosty ve 
vedení města a  s  luxusní většinou 
v zastupitelstvu jsme v situaci, kdy 
radnice nemá problémy jen s  re-
konstrukcí bazénu, ale i s mnohem 
menšími akcemi. Hřiště u nás před 
domem je toho dokladem.

O rekonstrukci hřiště na Jeřmanické

Jeden z nejpalčivějších problémů, se kterým se Liberečáci potýkají, je parkování na sídlištích. Většina sídlišť byla navrhována 
tak, že počet parkovacích míst neodpovídá dnešním potřebám.

Parkování na sídlištích

Petr Židek, ODS

Na sídlištích chybí 
stovky parkovacích 
míst a  zdá se to být 
neřešitelným problé-
mem. Asi chápete, že není možné 
koupit si auto a chtít po městě, aby 
mi k  němu vybudovalo parkovací 
stání. Na druhou stranu musí měs-
to (pokud je to v jeho silách) reago-
vat na běžné potřeby občanů a tím 
parkování je.

ODS šla do koalice s tím, že toto 
je problém, který je potřeba řešit. 
Navrhovali jsme například vyřezá-

ní náletových dřevin za Hokejkou 
a  pomocí „levného“ řešení, např. 
formou zatravňovacích dlaždic, 
zbudování několika desítek parko-
vacích míst.

Další možností parkování 
v  oblasti pod Hokejkou směrem 
na Pavlovice je zjednosměrnění 
některých ulic, kde tím vzniknou 
další desítky parkovacích míst. Po-
dařilo se nám iniciovat vybudování 
parkoviště pro cca 20 aut v  místě 
zarostlé plochy pod Klášterem. Ta 
je každý den zaplněna parkujícími 
a přivítali ji především ti, kteří musí 
k lékaři do Kláštera a pro které bylo 

třeba s  ohledem na nižší pohybli-
vost nesnadné se tam dostat.

Složitější je situace na sídlišti Ro-
chlice. Řešením může být výkup 
některých pozemků, které nejsou 
v současnosti v majetku města. Na 
těchto pozemcích by bylo možné 
zbudování ploch pro parkování. 
Nicméně je potřeba myslet i na to, 
že budování parkovacích míst může 
být pouze na takových plochách, 
kde to umožňuje územní plán.

Je potřeba myslet i  na to, že je 
zde řada odpůrců budování parko-
vacích míst, a to jak z řad různých 
iniciativ, tak i  některých obyvatel 

dané oblasti, a ti mají logicky stej-
ná práva, která jim nesmíme upřít.

Shrnuto podtrženo, není možné 
zavděčit se všem. Nejjednodušší 
by bylo nedělat nic, což je prakti-
ka často užívaná lidmi, kteří si to 
nechtějí s  nikým rozházet. To ale 
není postoj, který bychom v  ODS 
zastávali.

Věřím, že se nám podaří co nej-
dříve prosadit společně s ostatními 
kolegy v  koalici spuštění a  brzkou 
realizaci těchto projektů a  parko-
vání na sídlištích nebude takovou 
noční můrou pro mnoho Libere-
čáků.

Den otevřených dveří liberecké radnice28. 10.
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Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený lidem

Snad každý ví, že když chce po-
stavit dům, musí mít nejen projekt, 
ale také peníze, za které ho postaví. 
A  to vedení města nemá. Kromě 
obrázků totiž na bazén nevyčlenilo 
ani korunu.

Zdá se, že vedení města v čele se 
Starosty tuto jednoduchou pravdu 
pochopilo až po třech letech. Nebo 
možná už jen pochopili, že dále 
nejde hrát toto divadlo?

Mezitím se cena rekonstrukce 
vyšplhala ze 350 až na závratných 
více než 800 mil. Kč. A  tak vede-
ní přichází s  řešením, které jsme 
opakovaně, ale marně, navrhovali 
už od počátku roku 2019. Začít se 
zabývat jednotlivými havarijními 
stavy. Opravit především vanu ba-
zénu, střechu a další kritická místa 

provozu, ale nepře-
stavovat kvůli tomu 
například kompletní 
vstupy, šatny a  po-
dobně.

Smutné je, že kvů-
li stavění vzdušných zámků uteklo 
dva a půl roku, kdy se nic reálného 
nestalo a havarijní stavy se neposu-
nuly ani o milimetr. A to ještě navíc 
v době, kdy byl bazén kvůli vládním 
opatřením stejně více než rok uza-
vřený. Tento rok se mohl využít pro 
řešení stavů, které provoz bazénu 
reálně ohrožují, a ne jen k mediální 
propagaci hezkých, ale nereálných 
snů.

Přitom ještě před měsícem ve-
dení města tvrdilo, že k financová-
ní rekonstrukce bazénu využijí po-
moci Libereckého kraje ve výši 100 
milionů, 300 milionů z dotací a 400 
z vlastního rozpočtu.

Realita? Kraj by poskytl mís-
to 100 milionů 1 milion (v  době, 
kdy bude stavět parkovací dům za 
240 milionů…), dotace je více než 
nejistá a  samo město v  rozpočtu 
nemá vyčleněnou ani korunu. Me-
diální bublina splaskla.

Jak tedy navrhujeme pokračovat 
s bazénem?

1. Oponentní posouzení součas-
ného technického stavu bazénu, 
odhad nákladů a  možnost etapi-
zace řešení stávajících havarijních 
stavů.

2. Úpravu smlouvy se stávajícím 
provozovatelem a  prověření hos-
podaření bazénu. Šlo by o  první 
krok k  posouzení ekonomiky celé 
rekonstrukce (město provoz přebí-
rá na konci roku, data ovšem stále 
nemá).

3. Připravit nejen projekt, ale 
i  reálný finanční plán na rekon-

strukci, a začít na ni spořit.
4. Připravit projekt a co nejdříve 

zrealizovat rekonstrukci bazénu na 
Františkově. Náklady jsou zlomko-
vé oproti městskému bazénu a  je 
potřeba, aby bazén byl funkční 
v době, kdy budou na generální re-
konstrukci velkého bazénu finance 
i připravený projekt.

Z TŘÍD BYTY, Z BAZÉNU TŘÍDY, 
PLAVAT BUDEM V TĚLOCVIČNĚ?

Problém ovšem je, že současné 
vedení chce místo bazénu na Fran-
tiškově za velké peníze vybudovat 
nové třídy. Přitom v roce 2013 pro-
dalo vedlejší budovu soukromému 
majiteli, a nyní je v ní místo školy 
ubytovna. V  bazénu vybudujeme 
třídy… a  na bazén bychom pro 
změnu mohli přestavět třeba něja-
kou tělocvičnu. Smutné je, že už by 
mě to ani nepřekvapilo.

Projekt není hotový a v rozpočtu na něj nejsou peníze. Když Starostové tři roky zásobovali veřejnost sliby a krásnými obrázky, 
jak bude bazén vypadat, tak jsme stejně dlouho upozorňovali, že obrázky nestačí.

Po třech letech slibů realita – bazén nebude

Tyhle citáty George Orwella, kterými ukazuje na moc totalitní manipulace, určitě znáte. Ale dá se to říct i prostěji, „valit šrouby 
do hlavy“. Současné vedení města v tom vyniká.

Válka je mír. Svoboda je otroctví. Nevědomost je síla!

Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec

Tak třeba jsme se 
dozvěděli, že kolem 
Papírové ulice a  bý-
valé slévárny Linser vzniká kreativ-
ní centrum města. Skvělé!

Město získalo pozemky v  této 
oblasti nevýhodnou směnou, takže 
je dobře, aby teď pomáhaly rozvoji 
Liberce. Jaká je realita? Na volných 
pozemcích vzniklo parkoviště. Par-
koviště, které do centra města při-
vede další auta. Pro život ve městě 
potřebujeme přesně opak: dostat 
auta z centra pryč a uvolněný pro-
stor využít k bezpečnému pohybu 
lidí v čistším prostředí a pro měst-
skou zeleň.

Na ta dlouhá léta, 
než v  oblasti začne 
nějaká výstavba, jsme 
mohli volný prostor 
využít mnoha způso-
by, ale vedení města 
neomylně zvolilo ten, 
který je v  přímém pro-
tikladu  s moderním 
uvažováním o  městě. 
Tak doplňme Orwella: 
Kreativní čtvrť je par-
koviště!

Druhý příklad (víc se 
mi jich dnes nevejde) 
je snad ještě bizarnější. 
Tehdejší i dnešní náměstek Jiří Šolc 
(Starostové) prosadil v  roce 2011 
prodej jedné z budov základní ško-
ly na Františkově.

Prodejní cena nebyla dobrá, ale 
tehdejší vedení města si ji prostě 
prosadilo. V  budově je dnes uby-
tovací zařízení. A  náměstek Ivan 

Langr (Starostové) ozna-
muje, že bude prosazovat 
přebudování bývalého ba-
zénu Františkov na školní 
třídy. Bazénu, který by dáva-
lo smysl opravit a  využívat 
znovu k  plavání, protože 
v  dohledné době nás čeká 
několikaletá odstávka měst-
ského bazénu.

Rekonstrukce františ-
kovského bazénu se vyplatí 
i  do budoucna, protože je 
uzpůsobený pro školní pla-
vání a umožnil by soustředit 
výuku plavání z  velké části 

města. Ale ne: v  bazénu se bude 
učit. A  že to bude pořádně drahá 
přestavba? To už si nějak – kreativ-
ně – zdůvodníme.

Zpravodaj^Liberec Vaše inzerce v 54 200 výtiscích

Kreativní centrum Liberec, foto Jaromír Baxa
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Inventura primátora: 
Parkování na sídlištích

Jaroslav Zámečník, SLK

Zdravím vás, přátelé. Jsem té-
měř tři roky primátorem našeho 
krásného města Liberce. Rozhodl 
jsem se již nyní kandidovat na pri-
mátora města v  dalších volbách 
v  roce 2022 a  pokračovat v  práci 
pro všechny Liberečany. Jak jistě 
víte, už od prvních dní svého pri-
mátorování mě zajímají vaše otáz-
ky, podněty a názory.

JAK ZLEPŠIT PARKOVÁNÍ  
NA SÍDLIŠTÍCH

Dobrý den, pane primátore, 
jak chcete řešit parkování na 
sídlištích? Četl jsem o  možnosti 
vzniku garážových družstev, ale 
chci upozornit, že obyvatelé by 
uvítali jednoduché a  levné par-
kovací místo před domem než 
drahou garáž.

Souhlasím, že ideál je levné, 
resp. bezplatné parkovací místo 
přímo před domem, nejlépe před 
vchodem do domu. Nicméně za 
poledních 20 let se počet aut té-
měř zdvojnásobil a  města všude 
v  celé republice nemají tolik vol-
ných ploch a  ani peněz, aby pro 
každé další auto vystavěla nová 
parkovací místa.

První, co děláme, je to, že v Li-
berci se pokoušíme vytipovávat na 
každém sídlišti nové plochy třeba 
i pro 10 či 20 nových parkovacích 
míst. Ale víme, že 20 nových míst 
hlavní problém nevyřeší. Stížnos-
ti od obyvatel ze sídlišť se větši-
nou shodují v tom, že u bytových 
či panelových domů by neměly 
místo zabírat služební dodávky, 
případně že soused před domem 
parkuje tři auta, z toho jedno slu-
žební apod.

Jako stěžejní způsob řešení si 
představujeme dohodu s  obyva-
teli na pravidlech regulace parko-
vání na sídlištích. Například by se 
mohlo jednat o postupném rozší-
ření modrých rezidentních parko-
vacích zón. Rozdíl mezi centrem a 
sídlištěm by ale byl v tom, že prv-
ní auto na domácnost by dostalo 
parkovací kartu bez poplatku, kaž-
dé další auto, resp. parkovací karta 

by byla s  poplatkem, 
jehož výše musí pro-
jít veřejnou diskusí. 
Vybrané poplatky by 
sloužily výhradně 
zpět na financová-

ní nákladů parkovacího systému. 
Město by na tom nemělo podle 
mého názoru nijak profitovat.

Po vzoru Bratislavy a  jiných 
měst je dalším řešením výstavba 
parkovacích domů na sídlištích. 
Je pro tu skupinu občanů, kteří 
chtějí  mít svoje vlastní parkova-
cí místo kdykoliv volné a  jen pro 
sebe. Považuji to za lepší než vy-
hrazené parkovací místo, které je 
v  podstatě privatizací veřejného 
prostoru. Dnes stojí 25 000 Kč/rok 
a pro tyto zájemce bude z dlouho-
dobého hlediska určitě finančně 
zajímavější si pořídit parkovací 
stání v garážovém domě, které se 
mu do 15 let vrátí a do budoucna 
vyplatí.

Posledním typem plánovaného 
způsobu regulace parkování na 
sídlištích je nasazení kamerového 
systému se čtením registračních 
značek a  zpoplatněním všech, 
kteří do zóny vjedou neoprávněně 
nebo na delší časový úsek. Systém 
byl zatím představen náměstkem 
Šolcem a  podle mého názoru je 
nutno jej nedříve pilotně odzkou-
šet v nějaké menší rezidentní lo-
kalitě.

Tzn. pro Liberec musíme při-
pravit parkovací mix a  postup-
ně po dohodě s  obyvateli jej dle 
vhodnosti realizovat.

Otázky v  minulém Zpravodaji 
se týkaly budoucnosti  Papírového 
náměstí a aleje na Masarykově tří-
dě, obnovení nočních spojů a oče-
kávané rekonstrukce harcovské 
přehrady.

Pište mi na internetovou stránku 
www.inventuraprimatora.cz a  já 
budu nejzajímavější otázky a  od-
povědi na tomto místě uveřejňo-
vat.

Zveme Vás na slavnostní zahájení činnosti střediska EUROPE DIRECT Liberec 

spojené s debatou „Budoucnost Evropy: Napříč generacemi“. 

Přijďte a prožijte zahájení s námi!

EUROPE DIRECT Liberec přibližuje Evropskou unii občanům Libereckého 

kraje. Nenechte si ujít zajímavé semináře, debaty a soutěže k aktuálním 

tématům, které hýbou Evropou a dotýkají se i Vašeho života. 

Na přednáškách seznamujeme účastníky s fungováním Unie, aktivním 

zapojením Česka do jejího chodu a představujeme příležitosti pro všechny 

Čechy a Češky. Načerpejte inspiraci a zjistěte, co vše můžete získat i Vy! 

EUROPE DIRECT Liberec je součástí celoevropské sítě EUROPE DIRECT 

a národní sítě Eurocenter. Veškeré nabízené služby jsou zdarma. 

Rádi se s Vámi setkáme osobně a prokonzultujeme Váš dotaz. 

Stačí napsat na liberec@europe-direct.cz. 

Těšíme se na Vás!

Budoucnost Evropy: 
Napříč generacemi

26. ŘÍJNA 2021

18:00-19:30
KNIHKUPECTVÍ A ANTIKVARIÁT FRYČ

Sdílejte s námi svůj názor

Budoucnost Evropy: 
Napříč generacemi

Kam směřuje dnešní Evropa a jak na její budoucnost nahlíží různé generace? 
Co si myslíte právě Vy?

Přijďte se zapojit do debaty!

Michael Canov: liberecký senátor a učitel  

Zora Machartová: ředitelka sdružení TULIPÁN, z.s.

Jana Soukupová: zakladatelka iniciativy Youth Speak Up (tbc)

Diskutovat s Vámi budou: 

Moderuje: Monika Durajová, novinářka

Vstup na akci je zdarma. Více informací se dozvíte na webu 

europedirect.cz/liberec nebo na Facebooku Eurocentrum Europe Direct 

Liberec.

Pokud chcete mít jistotu místa, doporučujeme registraci na: 

liberec@europe-direct.cz. Občerstvení zajištěno. 
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Jsme nejudržitelnější obchodní řetězec  
v České republice.  

V Kauflandu totiž víme, že rozhodují činy.

Nejudržitelnější obchodní řetězec  
v České republice

Nejudržitelnější obchodní řetězec  
v České republice

ZLATÝ
STŘEDNÍK
20/21

Ocenění TOP Rated  
pro náš Report udržitelnosti

Ocenění v kategorii  
Odpovědný reporting Cen SDGs

A za náš aktivní přístup  
k udržitelnosti jsme obdrželi prestižní ocenění:
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Ivan Langr, náměstek primátora pro 
kulturu, školství, sociální věci a ces-
tovní ruch

Projekt Liberec 2028 – Evropské 
hlavní město kultury má od 1. října 
zbrusu nové webové stránky a také 
logo. Na adrese www.liberec2028.
eu nyní zájemci najdou veškeré in-
formace k  projektu vč. všetečných 
odpovědí mluvčího Thespiana, se-
bestředného, ale vtipného robota 
z iQLandie.

Zásadní novinkou je také logo – 
Łißęrëc2028, které vzniklo jako 
výsledek kreativních hrátek s  uni-
kátními písmeny některých cizích 
jazyků.

Podobou loga chceme primárně 

podpořit evropské zaměření kam-
paně Liberec 2028 a  také přeshra-
niční spolupráci, která je jednou 
z  povinných součástí projektu ve 
všech pořadatelských zemích. A sá-
zíme také na kreativitu loga, pro-
tože podpora rozvoje kulturních 
a kreativních odvětví je základním 
smyslem celé kandidatury.

Liberec 2028 má rovněž nového 
ambasadora. Dlouho očekávané 
12. místo, které jsme rezervovali 
pro běžného Liberečana, jsme na-
konec nabídli spolumajitelce teto-
vacího salónu a  samozřejmě také 
tatérce v  jedné osobě Anuce Mar-
kové. Vybírali jsme ze tří adeptů, 
Anuka nám nakonec vyšla jako nej-
lepší kandidát. Nejen proto, že jde 

o mladou, bezprostřední (a  to vel-
mi) a příjemnou dívku, ale také pro 
obor činnosti, jíž se věnuje. Je v jed-
né osobě výtvarnicí i  řemeslnicí, 

propojuje představivost i zručnost. 
Další informace o Anuce už najdete 
na zmíněné webové stránce, tam si 
také můžete připomenout zbývají-
cích jedenáct osobností.

Chcete se s námi zapojit do pří-
prav projektu Liberec 2028? Opět 
není nic jednoduššího než navští-
vit nové webové stránky. V sekci Za-
pojte se najdete interaktivní formu-
lář, který vyplníte podle vlastních 
představ  – můžete pomoci v  pří-
pravné i programové fázi; jako dob-
rovolník i jako financiér; administ-
rativní pracovník, tvůrce i  umělec. 
V  každém případě ale nezůstávej-
te doma za pecí, v  projektu Libe-
rec 2028 se najde místo pro kaž- 
dého. Děkujeme!

Łißęrëc2028: nové webové stránky i logo

Máte zkušenosti z celé Evropy, 
ale teď žijete v  Liberci a  jste tu 
děkanem FUA. A zároveň jste am-
basadorem Liberce pro Evropské 
hlavní město kultury 2028. Proč 
vlastně?

Liberecká škola architektury 
je již nyní v  naší profesi čitelným 
kulturním pojmem. Nejde jen 
o samotnou fakultu, ale i o „školu“ 

v  širším smyslu slova, tedy 
o  tvorbu architektů, jak vyu-
čujících, tak i absolventů, pů-
sobících v  libereckém regio- 
nu, kteří žijí a pracují ve vzá-
jemné komunikaci a  dávají 
vzniknout špičkovým dílům 
v celonárodním kontextu. Po-
dobně se postupně bude roz-
víjet a již se i pomalu etabluje 
scéna v  oblasti současného 
výtvarného umění, zvláště 
toho ve veřejném prostoru. 
Tedy když jsem byl vyzván 
v roce 2019 ke kandidatuře na 
děkana do Liberce, rozmýšlel 
jsem se jen velmi krátce. Stej-
ně rychlé to bylo i  s  přijetím 
nabídky stát se libereckým 
kulturním ambasadorem.

Jaké má Liberec šance v kandi-
datuře uspět?

Těším se na výsledky analýzy 
kulturního prostředí města Liber-
ce, která by měla být dokončová-
na  v  těchto dnech (rozhovor byl 
veden před prázdninami, strategii 
i  kandidaturu již zastupitelstvo 
v  červnu 2021 schválilo  – pozn. 
aut.). Pomůže mi seznámit se 
hlouběji s  libereckým kulturním 
prostředím ve vší jeho pestrosti. 
Za architekturu mohu říci, že Li-

berec má Evropě co nabídnout. 
Důležité bude také najít pro libe-
reckou kandidaturu silný sdílený 
příběh, se kterým se budeme umět 
ztotožnit a který bude umět oslovit 
i návštěvníky.

V  čem se Liberec a  okolní re-
gion mohou vítězstvím v  EHMK 
2028 změnit, co to může přinést 
našim občanům?

Vidím už v samotné kandidatuře 
zdroj velké inspirace pro budouc-

nost města a život v něm. Ne-
hledě na to, jestli kandidatura 
bude úspěšná, nebo ne. A po-
kud ano, tím samozřejmě lépe!

Sen z  budoucna – Liberec 
pořadatelství získal a  jsme 
v  roce 2028. Co by rozhodně 
ve městě v tomto roce nemě-
lo chybět (programově, sta-
vebně aj.)?

Centrum liberecké archi-
tektury, propagující uhlíkově 
neutrální  přístupy v  architek-
tuře a  městském plánování, 
představující modelové do-
stupné bydlení pro všechny, 
zdařilé revitalizace a recyklace 
starších budov, panelových 
domů nebo obchodních cen-
ter, moderní užití dřeva ve sta-

vebnictví, hospodaření s dešťovou 
vodou a  jeho promítnutí do za-
hradních úprav města, propojová-
ní města s kulturní krajinou, špič-
ková architektonická, dopravní 
a městská infrastruktura pro aktiv-
ní pohyb a sport nebo uměleckými 
díly digitálně obohacená realita. 
Prostě vše, co patří  do zdravého, 
vstřícného a  obyvatelného města, 
21. století, města ve kterém je ra-
dost žít. Už na tom s  našimi stu-
denty pracujeme.

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

Osamu Okamura se narodil 
v Tokiu, ale momentálně 
jako děkan vede Fakultu 
umění a architektury TUL. 
Je architektem zaměřují-
cím se na tvorbu obyvatel-
nějšího města, k čemuž mu 
dopomáhají jeho dřívější 
zkušenosti se životem na 
několika modernistických 
sídlištích v Asii i Evropě. Od 
podzimu 2020 je jedním 
z ambasadorů projektu 
Liberec 2028 – Evropské 
hlavní město kultury.

Okamura: Kandidatura na Liberec 2028 
je inspirace do budoucna

Łißęrëc
2028
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Kultura, společnost

Jana Pittnerová

Sotva bychom v  naší zemi na-
šli někoho, kdo by neznal příběh 
o  holčičce v  červeném čepečku 

a  jejím setkání s  hladovým vlkem. 
Jedna z  nejoblíbenějších českých 
pohádek se nyní dočkala také své-
ho loutkového zpracování.

V  Naivním divadle se tématu 

osobitým způsobem chopil tvůrčí 
tým režisérky Michaely Homolové 
(výprava Robert Smolík, hudba Fi-
lip Homola), který je v Naivním di-
vadle podepsán pod tak úspěšnými 

tituly, jako je Budulínek, O  berán-
kovi, který spadl z nebe, Šššš. Šššš. 
Hůůů. Haf! a další.

A  právě novinka o  Karkulce 
odstartuje v  sobotu 20.  listopa-
du nabitý celodenní program při 
příležitosti oblíbené Noci divadel. 
Starším dětem bude poté v podve-
čer určena inscenace o životě a díle 
slavného astronoma Galilea Galilei- 
ho inspirovaná knihou Petra Síse – 
Hvězdný posel.

A dospělé publikum si přijde na 
své večer, kdy při příležitosti jedno-
ho trestuhodně opomenutého vý-
ročí dojde na netradiční divadelní 
koncert s  lakonickým názvem Ju-
kebox. Jednotlivé písničky si poslu-
chači volí sami v obřím divadelním 
jukeboxu. Výběr písní je sice ome-
zený, výkon divadelní kapely však 
limity nezná.

Programové menu Noci divadel 
v  NDL navíc kromě tří zmíněných 
představení doplní procházka diva-
delním zákulisím a také workshop, 
během kterého si děti i  dospělí 
mohou vyrobit vlastní loutku pod 
vedením scénografa Kamila Bělo-
hlávka.

Diváci si mohou v Naivním divadle užívat bláznivou loutkovou komedii autora Vítka Peřiny, která je variací jinak klasické a všem 
dobře známé pohádky o Červené Karkulce.

Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!

Před odjezdem na mezinárodní festival do Pustretalu uvedli koncert „Z Ještědu do Alp“.
Po dvouleté přestávce vás zveme na koncert „Z Alp zpátky pod Ještěd“

24. října v 18 hodin v kostele sv. Bonifáce v Horním Hanychově.
Zve pěvecký sbor Ještěd se sbormistrem Markem Müllerem

a pěvecký sbor Continuo se sbormistry Alenou a Ladislavem Hejlovými.
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Počátky cyklistiky v Liberci
Součástí expozice Technického muzea Liberec, které v září oslavilo 7 let své existence, je i jedinečná sbírka jízdních kol.

Eva Daňková

Koncem 19. století, kdy se vý-
voj kol a cyklistika začíná bouřlivě 
rozvíjet, byl Liberec jedno z  nej-
větších a nejprůmyslovějších měst 
v Čechách. Bicykl se v Liberci kvůli 
kopcovitému terénu nikdy nestal 
masovým dopravním prostřed-
kem, ale díky bohatosti průmyslu 
a  obchodu byla každá cyklistická 
technická novinka, přicházející 
zejména z Anglie, velmi rychle do-
stupná i zde.

První „bezpečníky“ neboli rove-
ry se prodávají v Liberci již koncem 
80. let. Od r. 1889 díky Ernstu Hoff-
mannovi jsou to zejména anglické 

značky Singer a Premier. Současně 
prodává kola také Wilhelm Por-
sche a  Willibald Breuer. Každou 
sezonu se nabídka rozšiřuje a  or-
ganizují se první závody na Ještěd.

Začátkem 90. let začíná firma 
Möldner & Skreta vyrábět a prodá-
vat v Pražské ul. č. 14 kola z dílů ži-
tavské firmy Phänomen s  názvem 
Stefania, případně Phänomen-Ro-
ver. Zajímavostí je, že po čtyři roky, 
do roku 1892, zde sbíral první zku-

šenosti jako zaměstnanec nadšený 
mladý cyklista Václav Laurin, zane-
dlouho jeden z  kapitánů českého 
průmyslu. Také Christian Linser, 
pozdější výrobce automobilů, začí-
ná svůj věhlas výrobou kol.

První cyklistický spolek byl za-
ložen r. 1886 v dnešní Sokolské uli-
ci,  r. 1893 vzniká spolek Sturmvo-
gel a následují další. V prostorách 
České Besedy se schází spolek Čes-
ké ústřední jednoty velocipedistů. 
V  roce 1923 se jede první ročník 
slavného závodu okolo přehrady.

Prohlídku rozšířené unikátní 
sbírky historických jízdních kol 
v Technickém muzeu Liberec si ur-
čitě nenechte ujít.

Technické muzeum Liberec

Sportfilm Liberec

Vrcholem celého festivalu byl 
festivalový den 30. září v kině Varša-
va, kde proběhlo promítání finálo-
vých snímků a besedy. Vítězné filmy 
byly uvedeny a  oceněny za účasti 
tvůrců, představitelů a sportovních 
ikon.

Hvězdou festivalu se stal Kristián 
Mensa, mladý výjimečný tanečník 
a  výtvarník, se svým filmem Mr. 
Kriss, který získal hlavní cenu festi-
valu. Jeho break dance video na so-
ciálních sítích zaznamenalo rekord-
ních více než 65 milionů zhlédnutí 
a známým americkým deníkem byl 
uveden mezi 20 nejnadanějšími lid-
mi světa do 20 let. Snímek Mr. Kriss 
produkovala Česká televize spolu 
s režisérem Adolfem Zikou.

Svůj film Smečka, který porota 
ocenila přímou nominací do finá-
lového Milána, představil osobně 
režisér Tomáš Polenský a herec jed-
né z hlavních rolí Petr Kadah. Spolu 
s  trenérem české hokejové repre-
zentace Filipem Pešánem hodnotili 
mládežnický hokej a  šikanu s  tím 
spojenou.

Mezi oceněné se letos dostala 
opět tvorba České televize, a to 13. 
komnata Patrika Eliáše s  průvod-
kyní Barborou Černoškovou, v  ka-
tegorii Sportovní osobnosti cenu 
převzala autorka námětu a vedoucí 
cyklu Iveta Toušlová. Mezi metodic-
kými a naučnými snímky zabodoval 
DějePIC! režiséra Romana Motyčky.

V kategorii hraný film získal oce-
nění polský film Sweat. Na příbě-
hu fitness trenérky ukazuje autor 

i odvrácenou tvář sportu. Na jedné 
straně má slibně rozjetou kariéru, 
prodává DVD s programy, sponzoři 
přibývají, počet fanoušků roste, ale 
sociální sítě přináší ztrátu soukro-
mí a stalking.

Během slavnostního ceremoniá- 
lu, který moderoval Petr Svěcený 
a  během nejž zpívala Dasha, byly 
předány unikátní skleněné trofeje 
společnosti Lasvit všem oceněným 
snímkům. Vítězné filmy pak postu-

pují do mezinárodního finále World 
FICTS Challenge festivalu v  ital-
ském Miláně (9.–14. 11. 2021).

Návštěvníci Sportfilmu měli 
možnost potkat sportovní hvězdy, 
jako je horolezkyně Klára Kolou-
chová, loňská vítězka kategorie Do-
kument se svým filmem K2 Vlastní 
cestou, fotbalista Theodor Gebre 
Selassie nebo Karlos Vémola. Jako 
čestní hosté se mezi návštěvníky 
galavečera představili Milan Jirá-
sek a  Jiří Kejval, bývalý a  současný 
předseda Českého olympijského 
výboru. Patronát drží Mezinárodní 
olympijský výbor. V porotě festivalu 
letos nově zasedli například režisér 
Radim Špaček, držitel bronzové 
olympijské medaile ve skoku na 
lyžích František Jež nebo sportovní 
komentátor Jakub Bažant.

V  minulosti byl Sportfilm určen 
pro užší skupinu sportovních příz- 
nivců, jeho brány se však již vloni 
otevřely světu a hlavně onlinu. Fes-
tival má již druhým rokem namíře-
no novým směrem multisportovní 
události, která prezentuje Liberec 
jako hlavní město sportu.

Více info na www.sportfilm.cz

Sportfilm ovládl Mr. Kriss, Smečka a Sweat
Liberec hostil již po 24. mezinárodní festival sportovních filmů Sportfilm. Letos se do soutěže přihlásilo 402 z 68 států.

Kristián Mensa a režisér filmu Adolf Zika 
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Nová rubrika Zpravodaje, ve které se budeme vydávat do minulosti města a přiblížíme v ní leckdy až neuvěřitelné pro-
měny Liberce v toku času. Liberec včera a dnes čerpá z bohatého archivu Tomáše Janků a jeho internetových stránek 
www.liberecvminulostiasoucasnosti.cz.

^Liberec včera a dnes

A hned napoprvé nepůjdeme daleko od radnice. Na snímcích vidíte ulici 5. května, dnes naproti OC Plaza. Fotografie vlevo je z 18. srpna 1965 a současná 
z 19. září 2021. Foto: archiv Boveraclubu

Tramvajová trať z Lidových sadů do centra byla do roku 1964 vedena Sokolskou ulicí a kolem divadla a z centra ulicí 5. května. Ta je na rozdíl od své levé 
strany na straně pravé směrem od radnice k nepoznání. Foto je z cca z roku 1962. V letech 1963 až 1965 byly domy vpravo zbourány a až do roku 1984 tudy 
jezdily tramvaje v obou směrech. Součaná podoba je z prosince 2019. Foto: archiv Jany Ducháčkové

Dramatičtější	proměnou	než	ulice 
5. května	prošla	tepna	spodního	
centra,	Rumunská	ulice.
Dnešní	pohled	na	Palác	Syner	do-
plňuje	fotografie	původní	zástavby	
přibližně	z	roku	1969.
Palác	Syner	byl	otevřen	na	konci	
prázdnin	1998.	Následně	byl	nomi-
nován	na	Stavbu	roku	1999.
V pozadí	vpravo	je	v současnosti	OC	
Delta	z roku	2006,	uprostřed	budo-
va	S Tower.	Současné	foto	je	z roku	
2020. Foto: archiv Boveraclubu
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^L Nejaktuálnější zprávy 
z města a radnice

Ivan Langr, náměstek primátora pro 
kulturu, školství, sociální věci a  ces-
tovní ruch

Pokryli jsme ale jen malou část 
ze zhruba 200–300 sezonních bez-
domovců na území města Liberec.

Očkování pro cílovou skupinu 
lidí bez domova nebo skrytého 
bezdomovectví (zahradní chat-
ky, nahodilé přespávání u  přátel 
aj.) jsme dlouhodobě viděli jako 
neřešené státem, ale naprosto zá-
sadní z  důvodů obecně lidských, 
ale i  preventivních/zdravotních. 
Předně, každý člověk by měl mít 

možnost se nechat očkovat, pokud 
sám chce. Bezdomovci ale nemají 
ve velké míře šanci projít regist-
račním sítem pro organizovanou 
vakcinaci jako běžní lidé (chybějící 
doklady, nízká informovanost, sla-
bá technologická kapacita). Záro-
veň jde o skupinu vysoce rizikovou 
(často starší lidé s  dlouhodobými 
zdravotními problémy, psychiat-
rickými diagnózami i  závislostmi, 
nižším hygienickým standardem, 
ale velkým rádiem pohybu).

Stát sice nabízí mobilní očkova-
cí týmy, ty ale nejsou pro očkování 
této skupiny lidí příliš vhodné. Po-

hybují se v neznámém terénu, bez 
znalosti místní situace i důvěry sa-
motných klientů.

Aby očkování bylo úspěšné co 
do efektivity, musí mu předcházet 
intenzivní terénní práce sociálních 
pracovníků, kteří se s  bezdomovci 
pravidelně osobně stýkají, zásobují 
je potravinami nebo jako v Liberci 
rouškami a vitamíny, mají jejich 
důvěru. Neméně důležitý je i výběr 
místa (v Liberci dvou), dostupného 
a  dostatečně diskrétního. V  Liber-
ci se to podařilo takřka absolutně. 
Děkuji všem, kteří se na této akci 
úspěšně podíleli. Má to smysl!

Naočkovali jsme 41 lidí bez domova
Více než čtyři desítky klientů bez domova využily v září možnost dobrovolného očkování proti 
covidu-19 jednorázovou vakcínou. Terénní vakcinaci jsme zorganizovali za pomoci Českého čer-
veného kříže a Naděje Liberec, a to díky 50 očkovacím dávkám darovaným Libereckým krajem.

VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY PRO DĚTI

KOMUNITNÍ STŘEDISKO KONTAKT LIBEREC, P. O. 

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

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

znevýhodněného prostředí. 

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

moderní
tanec 

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

dovedné
ruce

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

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

počítačový 
 kroužek 

kroužek
herectví 

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

PROGRAM CENTRÁLNÍHO KLUBU SENIORŮ
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, e-mail: klub@ksk.liberec.cz
tel.: 485 244 992 www.ksk-liberec.cz/seniori
Účastníci akcí souhlasí s pořízením zvukového a obrazového záznamu, 
který může být využit Komunitním střediskem Kontakt Liberec, p. o. 
pro účely prezentace akcí či aktivit přímo souvisejících.

ČTVRTEK

21. 10.
16.00 hod.
Obřadní síň  

liberecké radnice

Koncert vážné hudby 
J. B. Sturz a jeho přátelé 

vstupné 50 Kč

PONDĚLÍ

25. 10.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Cestománie - putování  
za exotickými zvířaty

ÚTERÝ

26. 10.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Posezení s harmonikou 

ÚTERÝ

26. 10.
19.00 hod.

Divadlo F. X. Šaldy
S Pydlou v zádech  

divadelní představení, vstupné 150 Kč

STŘEDA

27. 10.
16.00 hod.
restaurace  
Budvarka

Hospodský kvíz pro seniory

PONDĚLÍ

01. 11.
13.00 hod.

Home Credit Aréna Bowling

ÚTERÝ

09. 11.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů 

Posezení s harmonikou

STŘEDA

10. 11.
10.00 hod.
Lidové sady

Liberecká šipka
startovné 50 Kč

PONDĚLÍ

15. 11.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Beseda s Annou Sadílkovou  
Ernest Hamingway

Klub šikovných rukou - každé pondělí od 10.30 hod.
Herní odpoledne - každý čtvrtek od 13.00 hod. 
Relaxační cvičení - každý pátek od 08.00, 09.00 hod. Ručník s sebou! 
Cvičení na židlích - každý pátek od 10.00 hod. Ručník s sebou! 

Více informací o plánovaných aktivitách a nabídce vzdělávacích kurzů 
v Centrálním klubu seniorů. 

Krátkézprávy

Životní jubilea válečných 
veteránů
Při	příležitosti	jubilejních	
narozenin	přijal	primátor	
Jaroslav	Zámečník	na	radnici	
válečné	veterány.	Plk.	Miro-
slav	Košek	oslavil	v září	90	let	
a pplk.	Josef	Falář	zanedlouho	
oslaví	85	let.	Miroslav	Košek	
zastával	funkci	zástupce	ve-
doucího	československé	mise	
v Panmundžomu	v Koreji 
a Josef	Falář	působil	v letech	
1992	a 1993	na	území	bývalé	
Jugoslávie	jako	psycholog	
českého	praporu	na	území	
oficiálně	neuznané	Republiky	
Srbská	Krajina.
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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. 9. DO 30. 9. 2021
226/21 Peněženka — Jaroslav Tlustý 30. 9.

225/21 Mobilní telefon 29. 9.

224/21 Mobilní telefon 29. 9.

223/21
Technický průkaz od vozidla — Milan Horváth, zaměstnanecká karta — 
Mario Gabčo, mobilní telefon

27. 9.

220/21 Taška s oblečením a dokumenty — Martin Brabec 23. 9.

219/21 Sluneční brýle 22. 9.

218/21 Doklady — Helena Vošická 21. 9.

217/21 Peněženka — Kevin Horváth 20. 9.

215/21 Průkaz — Vojtěch Kožený, průkaz — Grimod Bohumil Coignard 20. 9.

214/21 Peněženka Martin Šubrt 17. 9.

213/21
Nálezy DPMLJ 1. 9.–15. 9. 2021: karta — Leszek Jackowiak, peněženka 
s hotovostí, peněženka — Růžena Gerhátová, mikina, dámská bunda, 
2× dámský svetr, karta — Pavel Novotný

17. 9.

212/21 Mobilní telefon 15. 9.

211/21 Karta ISIC — Eliška Kyksová 15. 9.

210/21 Francouzské hole 1ks 15. 9.

209/21
Nálezy ČD: svazek klíčů, mikina s kapucí, batůžek s obsahem, mobilní 
telefon

14. 9.

207/21 Doklady — Robert Dostál 10. 9.

206/21
Nálezy DPMLJ 21. 8.–2. 9. 2021: Dioptrické brýle, taška textilní s obsahem, 
taška igelitová s obsahem, nánožník ke kočárku, deštníky

10. 9.

204/21 Klíče od vozidla 10. 9.

202/21 Mobilní telefon 10. 9.

200/21 Karta — Vojtěch Švara, karta — Lukáš Janoušek 9. 9.

198/21 Svazek klíčů 8. 9.

197/21 Klíč 7. 9.

194/21 Pánská brašna s obsahem — Ladislav Perk 6. 9.

193/21 Jízdní kolo 6. 9.

192/21 2× dětský batoh 6. 9.

191/21 Mobilní telefon 6. 9.

188/21 Finanční hotovost 1. 9.

186/21 Jízdní kolo 1. 9.
GIGA, spol. s r. o.

Výrobce zdvihací techniky, závod Příšovice

Hledáme vhodné kandidáty na pozici

ELEKTROMECHANIK

Náplň práce:
– výroba elektrických rozvaděčů
– kompletace, montáž a servis elektrického vybavení zdvihací techniky

Požadujeme: 
– osvědčení dle Vyhl. 50/78 Sb., §6, §8

Výhodou:
– základní znalost práce na PC
– základní znalost programování frekvenčních měničů

Co vám můžeme nabídnout:
– práci v klidném, čistém a moderním prostředí
– individuální přizpůsobení pracovní doby v návaznosti na dopravní

možnosti
– dovolenou si plánujete po dohodě s vedoucím dle vlastní potřeby

(nemáme celozávodní dovolenou)
– individuální finanční ohodnocení za odpovídající pracovní nasazení

a zručnost
– možnost vyzkoušet si práci v rámci dohody o provedení práce

Mzda: 28 000–37 000 Kč hrubého / měsíc

Kontakt: GIGA, spol. s r. o., Příšovice 218, 463 46 Příšovice
Ing. Pavel Zachar – 736 646 238, p.zachar@gigasro.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
28. listopadu 13–16 hod.
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Zdeněk Kračmar

Česká badmintonová reprezen-
tace do 17 let oslavila minimálně 
druhý nejlepší výsledek v  historii 
země. Parta pod vedením španěl-
ského trenéra Oscara Martíneze 
zvládla strhující čtvrtfinále se Švéd-
skem na ME, které začalo soutě-
ží smíšených družstev ve slovin-
ském  Podčetrteku. V  rozhodujícím 
pátém duelu otočily nepříznivý 
vývoj Petra Maixnerová s Lucií Kru-
lovou, které získaly třetí bod a záro-
veň vybojovaly postup do semifiná-
le s Francií.

Jan Rázl k  bronzové medaili ze 
soutěže družstev přidal i  umístění 
na děleném 9.–16. místě ve čtyřhře 
chlapců, když společně s  Pavlem 
Maňáskem vyhráli dvě kola.

Jan Rázl chodí na Gymnázium 
Jeronýmova v Liberci, které mu vy-
chází maximálně vstříc, aby sklou-
bil náročnou školu a trénování.

Jan Rázl byl členem bronzového družstva, které na ME kategorie U17 získalo bronzové medaile.

Bronz z Evropy i do Liberce

čtvrtek 21. října 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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Predator race 
na Ještědu
Predator	race	je	český	extrém-
ní	překážkový	běžecký	závod.	
Atraktivní	a	běžecky	zajímavé	
trasy	jsou	vedené	krásnou	
přírodou	či	centry	měst.
Ve	Skiareálu	Ještěd	čeká	účat-
níky	30.	října	výběh	a	seběh	
sjezdovky	a	ve	finishi	combo	
pět	překážek:	šplh	na	řetězu,	 
X	bar,	Flying	hook,	Yoke,	Atle-
tické	sáně.

Krátkézprávy

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

Camará Capoeira Liberec

Vem Camará Capoeira Liberec, 
se zabývá výukou brazilského bo-
jového umění capoeira a patří mezi 
přední evropské kluby s  více než 
21letou historií. 

Kromě pravidelné účasti na sou-
těžích národního a mezinárodního 
charakteru je klub jedním z nejak-
tivnějších organizátorů. Pravidelně 
se do Liberce sjíždějí špičkoví spor-
tovci na soutěže typu MČR, Liberec 
Open či mistrovství Evropy. V  libe-
reckých  řadách jsou mistři repub-
liky, Evropy v amatérských a dokon-
ce i  profi kategoriích. Zástupcům 
Capoeiry Liberec se od roku 2004 

podařilo získat 56 zlatých, 56 stříbr-
ných a 42 bronzových medailí.

Pravidelná činnost klubu je 
rozdělena do sedmi skupin podle 
věku. Věnují se i nejmenším dětem 
od 4 let.

Capoeira sama o  sobě je velmi 
pestrá a skýtá možnost si najít to, co 

člověka nejvíce baví, od bojových 
technik a  funkčních tréninků přes 
základní drily, nácvik akrobacie 
a práci s vlastním tělem po hudbu 
a tanec, které jsou skvělým elemen-
tem pro uvolnění a vnímání rytmu. 
Hrát capoeiru neznamená bojovat 
o  dominanci, ale naopak hledat 
v  soustavném tlaku na spoluhráče 
harmonii a jednoduše se bavit. 

Možnost vidět capoeiru můžete 
od pondělí do čtvrtka po 16. hodině 
až do večera v tělocvičně SPŠSE Li-
berec, Masarykova 3.

Více informací najdete na webu: 
liberec.vemcamara.cz.


