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Tvář města mizíTvář města mizí    
pod pod polystyrenempolystyrenem  

Stěhování zvířat,  
v zoo přibudou tučnáci
Začátkem	prosince	zoo	v	Liber-
ci	opustily	dvě	zebry	Chapma-
novy	a	žirafa	Rothschildova.	
Dalšími	transporty	do	konce	
roku	pak	dojde	k	přesunům	
dvou	takinů	čínských.	Samice	
poputuje	z	Liberce	do	Zoo	Pl-
zeň	a	takiní	samec	do	německé	
zoo	v	Drážďanech.	Přivezeno	
bude	naopak	pět	tučňáků	
Humboldtových	a	koza	šrou-
borohá.	Ve	všech	případech	se	
jedná	se	o	pohlavně	dospíva-
jící	mláďata,	která	je	potřeba	
odstavit	od	svých	rodičů.
 
Napadl metr sněhu
Víte,	kdy	napadlo	v	Liberci	
nejvíce	sněhu	najednou?	Bylo	
to	7.	března	1970	–	rovných	97	
centimetrů!

Nová alej na hřbitově
Výsadba	nové	aleje	na	hřbi-
tově	v	Horním	Růžodole	byla	
dokončena.	Hřbitov	prošel	za	
poslední	rok	rozsáhlou	obno-
vou	zeleně.	Alej	dvanácti	lip	
pod	centrálním	křížem,	která	
byla	ve	špatném	zdravotním	
stavu	a	ohrožovala	okolí,	na-
hradila	nová	alej	šestnácti	lip	
srdčitých.	Společně	se	zacho-
valými	stromy	tak	celou	kom-
paktní	alej	tvoří	v	současnosti	
třicet	dva	lip.	Celkem	bylo	na	
hřbitově	v	Horním	Růžodole	v	
době	vegetačního	klidu	v	roce	
2020/2021	pokáceno	23	kusů	
dřevin	a	nově	bylo	vysázeno	
24	lip	a	18	borovic.	

Krátkézprávy Krásné Vánoce!

Až do 23. prosince jsou otevřeny Farmářské trhy v ulici 5. května, vždy od středy do soboty v časech 9.00 až 17.00. V provozu 
je také adventní kolo, kolotoč a občerstvení, podívat se můžete na Fialův betlém, a to denně do 18.00 až do 22. prosince.

Ve čtvrtek 16. prosince si můžete poslechnout od 18.00 živé vánoční koledy a vystoupení trubačů z ochozu liberecké radnice. 
V neděli 19. prosince v 11.00 bude k vidění oživlý betlém v podání sdružení V.O.R.E.L., ve 13.30 se uskuteční s KS Kontakt 
v obřadní síni liberecké radnice se sólistkou Divadla F. X. Šaldy Věrou Poláchovou a jejími hosty. V 15.00 je připraveno adventní 
zpívání u stromečku.

Přejem všem čtenářům krásné Vánoce a výrazně šťastnější rok 2022! Foto Jan Král
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Redakce

Statutární město Liberec připra-
vilo pro občany na svých webových 
stránkách novou životní situaci 
Co dělat, když… se chci stát příse-
dícím Okresního soudu v Liberci.

Základní informací pro výkon 
funkce přísedících okresního soudu 
je, že soudci a  přísedící vykonávají 
rozhodovací činnost okresního sou-
du. Senáty okresního soudu se sklá-
dají z předsedy senátu a dvou příse-
dících. Přísedící Okresního soudu 
v Liberci jsou voleni zastupitelstvem 
města do funkce na dobu čtyř let.

Pokud máte zájem kandidovat 
na funkci přísedícího Okresního 
soudu v Liberci a splníte tyto pod-
mínky: jste státními občany České 
republiky, plně svéprávní a  bez-
úhonní, máte zkušenosti a  mo-
rální vlastnosti dávající záruku, že 
budete svou funkci řádně zastávat, 
v den ustanovení jste dosáhli věku 
nejméně 30  let, jste přihlášeni 
k  trvalému pobytu v  Liberci nebo 
v  něm pracujete, postupujte dle 
instrukcí na webu města. Rychlý 
přístup k  informaci je přes sekci 
v  horním menu webu „Co dělat, 
když…“

Teplárna Liberec, a. s.

Tak mírného navýšení ceny 
Teplárna Liberec dosáhne díky 
vhodnému palivovému mixu 
a mimořádným opatřením v cho-
du a  hospodaření společnosti 
v příštím roce.

„Pokud bychom byli závislí 
jen na zemním plynu, museli by-
chom zdražit o třetinu. Díky teplu, 
které odebíráme ze zařízení pro 
energetické využití komunálního 
odpadu Termizo, a  díky dalším 
provozním opatřením jsme růst 
ceny pro zákazníky stlačili na mi-
nimum. V  této době se také uka-
zuje, že mít jako partnera zařízení 
na energetické využití odpadu má 
významně pozitivní vliv na stabi-
lizaci dodávek tepla pro Liberec,“ 
říká Jan Sedláček, předseda před-
stavenstva Teplárny Liberec.

Teplárna dále po nezbytně nut-
nou dobu omezí spalování zem-
ního plynu, jehož ceny na trhu 
vystoupaly o více než 300 %, a do-
časně jej nahradí alternativním 
palivem. V  běžném provozu tep-

lárna využívá 65 až 70 % dodávky 
tepla od Termiza, zbývajících 30 
až 35 % tepla vyrábí spalováním 
zemního plynu.

Toto zásadní opatření dopro-
vodí i  řada dalších kroků. Došlo 
k  okamžitým úsporám na úrovni 
provozu. Stejně tak byly odsunuty 
větší investice dlouhodobě pláno-
vané na konec roku 2021 a  nad-
cházející období.

„Navýšení ceny o necelých 11 % 
považuji za pozitivní zprávu pro 
občany, firmy i město Liberec, kte-
ré je významným akcionářem tep-
lárenské společnosti a zároveň je-
jím zákazníkem. S ohledem na to, 
co se v  posledních měsících děje 
na trhu s energetikou, je dobře, že 
nám nehrozí významně vyšší růst 
cen, kterým nyní čelí některá jiná 
města, jako například Brno nebo 
Praha. Zároveň se ukazuje, že se 
po letech Liberci vyplatilo a zúro-
čí více než 20 let staré rozhodnutí 
mít ve městě spalovnu, která ter-
micky využívá komunální odpad,“ 
říká primátor Liberce Jaroslav Zá-
mečník.

Zájemci mohou kandidovat na nové přísedící Okresního 
soudu v Liberci.

Cena tepla pro zákazníky Teplárny Liberec stoupne 
v příštím roce jen o 71 Kč za GJ. Měsíční výdaje domác-
ností za teplo a teplou vodu tak budou při průměrné 
spotřebě 20 GJ vyšší pouze o 120 korun.

Přísedící okresního soudu

Cena tepla stoupne 
jen minimálně

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 25. ledna a mezi 13. a 16. hodinou.

Slovo primátora

Vážení Liberečané,
zatímco vloni touto dobou jsem vám přál do nadcházejícího roku 

hodně zdraví, dostatek motivace, povzbuzení a  pokory, pak letos si 
k  nim dovolím přidat ještě přání vzájemného respektu, naslouchání 
a sounáležitosti.

Uplynulých dvanáct měsíců přineslo řadu změn, ale také spoustu 
otazníků a odpovědí. Tu, na kterou jsme všichni bez rozdílu netrpělivě 
čekali, jsme bohužel ale stále nedostali. Covid-19 a jeho nové mutace 
dál významně ovlivňují náš život. Ohrožují naše zdraví, naši svobodu, 
naši volbu jak, kdy, kde a s kým můžeme trávit volný čas. Je to otravné, 
ale vzhledem k aktuální situaci nezbytné. Nemusíte s tím souhlasit, ale 
žádné lepší řešení zatím nikdo neobjevil. Možná je to důvod, proč se 
naše společnost v posledních měsících názorově tak rozděluje.

Navzdory všem nepříjemným překážkám, výkřikům na sociálních 
sítích, ale také rostoucí agresivitě v části společnosti bychom neměli 
zapomínat, že závěr roku má být především obdobím zklidnění a roz-
jímání. Časem, kdy jsme více se svými blízkými, kdy každodenní shon 
i stres házíme za hlavu, kdy bilancujeme a připomínáme si, jak jsme 
uplynulý rok prožili.

Přeji nám všem, ať si letos v tomto čase zkusíme navíc připomenout 
i  smysl tří slov, která jsem zmínil na začátku. Respekt, naslouchání 
a sounáležitost. Proč? Protože se nemohu zbavit pocitu, že právě na tato 
tři slova a jejich význam jsme jako společnost v letošním roce poněkud 
zapomněli. Nebo snad dokonce zanevřeli? Věřím, že nikoliv. Protože 
pokud by se to opravdu stalo, prohráli bychom nikoliv my s pandemií, 
ale především sami se sebou. A to bych nám opravdu nepřál.

Pevné zdraví, klidné vánoční svátky a dobrý rok 2022 vám i vašim 
blízkým…

Jaroslav Zámečník,
primátor města Liberec
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Daniela Bušková,
Městská policie Liberec

Všichni absolvovali výcvik za-
končený osvědčením o způsobilos-
ti pro výkon služby a jsou zařazová-
ni do činností, které jsou veřejnosti 
méně známé. Jedná se především 
o  výjezdy motorizovaných hlídek 
k  agresivním osobám,  namátkové 
kontroly opuštěných objektů nebo 
nepřehledných lokalit, sportovních 
areálů, parků, zahrádkářských kolo-

nií apod. Vycvičený psí čich dokáže 
strážníka včas upozornit.

Často jde o  osoby na útěku 
před zákonem, pod vlivem alko-
holu nebo drog. Každý čtyřnohý 
parťák sice sní o  tom, že jednou 
bude moci svého kolegu v unifor-
mě bránit, ale ve většině případů 
agresory zklidní samotná přítom-
nost hlasitého a ke všemu odhod-
laného zvířete. Díky služebním 
psům se tak podaří mnoha kon-
fliktům předejít.

Vynikajícím společníkem při práci strážníků je služební 
pes. V řadách Městské policie Liberec slouží dva belgičtí 
ovčáci, jeden německý ovčák a jeden rotvajler.

Sypače technických služeb s radlicemi vyjely do ulic už 
začátkem druhého prosincového týdne.

Liberec zavede od začátku příštího roku dvě nové okružní 
linky, které budou sloužit cestujícím po půlnoci.

Proč a jak se solí

Noční spoje od ledna

Čtyřnozí parťáci

Velvyslanec Indie 
navštívil Liberec

Redakce

Ddvd

Tereza Špičková,
Technické služby města Liberec

Jedním ze způsobů odstranění 
ledu a sněhu ze silnic je posypová 
sůl. Jak vlastně takové solení fun-
guje? Vrstvičku sněhu, která je na 
vozovce, sypač posype solí a  pro-
blém je vyřešen. Voda obecně mrz-
ne při teplotě 0 °C. V případě, že se 
smíchá se solí, posune se její bod 
tuhnutí o  něco níže. Ve vodě roz-
puštěná sůl brání molekulám vody 
ve vytváření pevných krystalů.

Chceme tedy docílit smíchání 
sněhu se solí a následného rozpuš-
tění. Při příliš nízkých teplotách už 
ale solení silnic nemá smysl. Stejně 
tomu je při vysoké vrstvě sněhu na 
silnici, kde je nejdříve nutné sníh 
mechanicky odstranit. Pro větší 
efektivitu se pak používá solanka, 
což je sůl rozpuštěná ve vodě.

A  proč se někdy sype sůl na 
čistou a suchou vozovku? Zde jde 
zkrátka o prevenci, kdy naši pra-

covníci podle předpovědi počasí 
vědí, že v následujících hodinách 
začne sněžit. Začíná se tedy s tzv. 
podsolováním – na vozovce je sůl 
a  s  dopadajícím sněhem se oka-
mžitě smísí. Uježděná vrstva sně-
hu se solí se totiž rozbíjí o  dost 
hůře, navíc je lepší předcházet 
tomu, aby se taková vrstva na sil-
nici vůbec vytvořila, může to mít 
za následek dopravní komplika-
ce.

Posyp solí však funguje jen do 
zhruba dvoucentimetrové vrstvy 
uježděného sněhu. Záleží také na 
povětrnostních podmínkách, kdy 
je sůl efektivní do –7 až –9 °C, poté 
její použití ztrácí smysl a  musí se 
použít jiné prostředky.

Na některých místech se však 
solit nesmí. Posypová sůl má bo-
hužel i svou nevýhodu a tou je vliv 
na životní prostředí. Přílišné solení 
způsobuje přesolení půdy v  okolí 
silnice a to má dopad na její kvali-
tu a na plodiny v okolí.

Redakce

Město Liberec od ledna zahájí 
provoz dvou okružních nočních 
linek MHD, které budou k  dispo-
zici cestujícím 7 dní v  týdnu vždy 
po půlnoci. Jezdit budou pravidel-
ně v čase 0.20 hodin. Radnice tím 
chce vyhovět občanům, kteří vy-
hledávají dostupnou dopravu na 
území města při cestě ze zaměst-
nání, ale také z kulturních a spole-
čenských akcí. Provoz obou linek 

vyjde ročně na milion korun.
„Nevracíme se ke spojům před 

covidem, které by v současné době 
na základě naší interní analýzy 
o  počtu cestujících byly silně ne-
ekonomické. Nicméně zavedeme 
dvě zcela nové linky, které vyjedou 
vždy v  čase  0.20 hod. každý den, 
tedy včetně víkendu. Uvidíme, jaký 
o ně lidé projeví zájem. Zhruba za 
půl roku pak vyhodnotíme, jak jsou 
oba spoje efektivní,“ říká primátor 
Liberce Jaroslav Zámečník.

Svou návštěvou poctil město Liberec velvyslanec Indické republiky 
v Česku, Jeho Excelence Hemant Harishchandra Kotalwar se svou chotí.
Na liberecké radnici je uvítal primátor Jaroslav Zámečník. Během setká-
ní se zajímali o kulturní a historické zajímavosti města, ale i ekonomiku 
a rozvoj regionu. Po krátkém jednání, které se neslo v přátelské atmo-
sféře, se hosté vydali na komentovanou prohlídku historické radnice.
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Kup teď a lyžuj
za nejlepší cenu

250KČ

CENA OD

SKIPASS

JEN PŘES GOPASS.TRAVEL

Jana Kodymová
Dobrovolní hasiči SDH Liberec-

-Sever každoročně vybraný strom 
pokácejí, dovezou na náměstí 
a  ukotví. Provádějí také kontro-
lu ukotvení po celou dobu, kdy je 
strom na náměstí. Následně zajiš-
ťují odstranění vánočního stromu, 
včetně likvidace odpadu.

„Vznikla z toho stálá parta, která 
se už před lety domluvila na tom, 
že honorář za celou logistickou 
akci, kterou pro statutární město 
zajišťujeme, budeme pravidelně 
věnovat na dobročinné účely,“ říká 
Jan Čmuchálek.

V  roce 2019 tak z  honoráře „za 
strom“ podpořili rodinu malé An-
drejky. Holčičky, která trpí vzác-
nou genetickou poruchou (DDX3X 
syndromem). „Pro Andrejku jsme 
mohli nakoupit rehabilitační po-
můcky pro cvičení v domácím pro-

středí. A  protože nás příběh této 
rodiny zaujal a  vzal nás za srdce, 
rozhodli jsme se Andrejku podpořit 
také z výtěžku vánoční jedle, která 
stála na náměstí v roce 2020,“ popi-
suje dál Jan Čmuchálek.

Z  komunikace s  rodinou pak 
vyplynulo, že by Andrejka potřebo-
vala přispět na speciální postýlku. 

„A  tak tu postýlku začali chlap-
ci shánět. Velmi záhy ale zjistili, 
jak drahé tyto speciální pomůcky 
jsou, a že peníze z honoráře na její 
pořízení nestačí. A  tehdy vznikl 
jedinečný nápad,“ líčí začátek pří-
běhu Ondřej Červinka, manažer 
Libereckého adventu.

Vánoční douglaska z  roku 2020 

tedy nakonec nebyla rozřezána na 
palivové dřevo jako obvykle. „Ne-
chali jsme její dřevo zpracovat na 
prkna, fošny a  trámky, vysušili je 
a  podle nákresů, které jsme si se-
hnali během roku 2021, jsme vyro-
bili nádhernou postýlku. Andrejce 
a její rodině jsme pak postýlku pře-
dali ve středu 17. listopadu u letoš-
ního vánočního stromu, který jsme 
na náměstí před radnici v poledne 
dovezli a  ukotvili,“ popisuje dále 
Jan Čmuchálek.

Liberecký vánoční strom tak při-
náší radost hned několikrát. „Všem, 
kteří se na tomto nádherném po-
činu podíleli, patří obrovský dík 
a nám ostatním tento příběh snad 
pomůže navodit tu správnou ad-
ventní atmosféru a přinese pokoru, 
porozumění, soucit a  dobrou vůli 
do předvánočního shonu,“ dodává 
Ondřej Červinka.

Loňský vánoční strom slouží dál dobré věci
Douglaska tisolistá byla loňským vánočním stromem Liberce. Vánoční strom zdobí náměstí Dr. E. Beneše během adventu až do 
Tří králů. Několik let se o vše kolem pokácení, převozu, vztyčení, ukotvení a následnou likvidaci stromu stará tým dobrovolných 
hasičů Liberec-Sever pod vedením Jana Čmuchálka a ve spolupráci s firmami Greko-Elektro, Javeko a Jeřáby Liberec.
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Ivan Langr, náměstek primátora 
pro kulturu, školství, sociální věci 
a cestovní ruch

Dobře si uvědomuji, jak citelně 
rodiče zasahuje karanténní dis-
tanční výuka, jak zvyšuje nároky 
na udržení harmonického domá-
cího prostředí, jak je staví do zce-
la nových rolí, s  jejichž plněním 
vlastně nikdy nepočítali a  jsou do 
nich vhozeni často bez přípravy. 
Dobře vím, jak pedagogové přes 
dvouměsíční letní volno přišli 
v září do škol ještě stále vyčerpáni 
z  předchozího mnohaměsíčního 

online maratonu, resp. z  hybrid-
ní (kombinované) výuky, která je 
v delším provedení nad síly téměř 
každého. Jak se každý z  nich sám 
sebe ptá  – jak dlouho tohle ještě 
potrvá?

Jak významně se proměnilo 
prostředí škol, dosavadní vzorce 
chování, interpersonální vztahy 
mezi kantory a jejich žáky. Jak ne-
příjemně narůstají nebezpečné in-
dividuální potíže dětí (odfiltruji-li 
ty vědomostní a režimové) – stavy 
úzkostí, šikana, sebevražedné po-
kusy, které plní ambulance specia-
listů. Jsou jistě děti, které covidové 

šílenství překonají bez úhony, je 
ale i  nemalé množství těch, které 
navždy utrpí – žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami či z  ne-
podnětného rodinného prostředí. 
Pokud chceme v budoucnu objek-
tivně zhodnotit dopady covidové 
éry, dívejme se na ni právě očima 
těch nejslabších, nejzranitelněj-
ších a nejméně šťastných.

Chci poděkovat. Už druhý rok 
po sobě. Protože je to správné. 
Znovu tak činím nejen z  role ná-
městka, který je za organizaci 
libereckého školství zodpovědný, 
ale i jako učitel a rodič. Skláním se 

s respektem před pedagogy našich 
mateřských a  základních škol, že 
jsou stále schopni podávat maxi-
mální výkony, že se snaží pružně 
reagovat na potřeby svých žáků 
a chápou, že učitelské povolání je 
teď posláním více než kdy jindy. 
Před rodiči, že znovu a znovu s tr-
pělivostí přijímají ten nekončící 
kolotoč školních karantén a  pod-
porují své děti i jejich učitele.

A  konečně před dětmi, že se 
dokážou pořád usmívat a být přes 
všechny těžkosti šťastné. Protože 
o  to nejvíc jde. Děkuji vám všem. 
Opatrujte se.

Skutečně zdravé školyDen mrkve Rozvíjíme 
talenty

Mateřská škola Beruška (na fotografii kolektiv MŠ) je realizátorem velké 
a smělé vize. Obhájila stříbrný certifikát Skutečně zdravé školy. Ve školce si 
toho moc váží a jsou rádi inspirací pro další mateřské školy v Liberci.
„Náš úspěch jsme oslavili společně s rodiči prostřednictvím vánočních díl-
niček, které se letos bohužel konaly opět v omezeném režimu a za dodržo-
vání hygienických pravidel. Život jde dál a my budeme i nadále prosazovat 
heslo ‚Ve zdravém těle zdravý duch‘. Děkujeme všem za podporu,“ říká 
vedoucí školní jídelny MŠ Beruška Gabriela Kulhavá.

Členové žákovského parlamen-
tu Hiťáci vyhlásili na naší škole 
Den mrkve. Žáci, učitelé i zaměst-
nanci školy přinesli do školy za-
jímavé mrkve a  soutěžilo se ve 
třech kategoriích: o největší mrkev, 
o nejbláznivější tvar mrkve a o nej-
dokonalejší tvar mrkve.

Sešlo se velké množství soutěž-
ních exponátů, ze kterých Hiťáci 
uspořádali výstavu. Tu si během 
dne o  přestávkách prohlédla celá 
škola a proběhlo hlasování. Vítězo-
vé jednotlivých kategorií obdrželi 
překrásné ručně vyrobené medaile 
a sladké odměny. Všechny vystave-
né mrkve byly věnovány zvířátkům 
do liberecké zoo.

Na podzim DDM Větrník reali-
zoval projekt „Rozvíjíme talenty“, 
který směřoval k  rozvoji talento-
vané mládeže v oblasti dramatiky, 
tance a twirlingu.

V rámci projektu proběhlo pod-
zimní soustředění středoškolského 
dramatického souboru, worksho-
py improvizace a  inscenační tvor-
by, dva taneční semináře a  další 
aktivity. Členky souboru twirlingu 
získaly nové kostýmy. Projekt pod-
pořil Liberecký kraj.

Nadále je otevřen V-klub s volným 
vstupem pro děti a mládež od 10 let. 
Po–čt 12.00–18.00, pá 12.00–16.00.

My všichni školou povinní

Poděkování za další těžký rok ve školách
Už druhý rok po sobě si české (i liberecké) školství sahá až na samé dno svých vzdělávacích, organizačních i mentálních schop-
ností a personálních kapacit. Zatím dva roky trvající bezprecedentní vytržení z běžných vzdělávacích standardů vyčerpává 
a významně proměňuje všechny aktéry – pedagogické pracovníky všech profesí i stupňů škol, rodiče i žáky samotné.
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Z města a radnice

Společnost Ještědská sportovní úspěšně řídila liberecký bazén 27 let. Její jednatelé obdrželi 
jako dík neomezenou permanentku na všechny služby v bazénu.

Renata Balašová

Městský bazén slouží občanům 
a  návštěvníkům Liberce téměř 40 
let. Od svého otevření v roce 1984 
byl provozován městem a  poté 
soukromou společností. Všichni se 
vždy snažili o zajištění plavání pro 
veřejnost, školy a  plavecké oddíly. 
Bazén navštěvovalo před pandemií 
až 350 000 plavců ročně. Nyní je 
budova městského bazénu na hra-
nici své životnosti, nájemní smlou-
va s provozovatelem končí a město 
Liberec se rozhodlo s  ohledem na 
plánovanou rekonstrukci v  roce 
2023 udržet provoz prostřednic-
tvím nově zřízené městské společ-
nosti Bazén Liberec, s.r.o.

Stotisícový Liberec coby měs-
to sportu nabízí opravdu široké 
sportovní vyžití a možnost plavání 
v  krytém bazénu je neodmyslitel-
nou součástí. Navíc autor návrhu, 
architekt Pavel Švancar, mu vtisk-
nul unikátní atmosféru a i dnes na-
dchne svou nadčasovostí, bohužel 
však únava materiálů a technologií 
se hlásí a  ovlivňuje celý provoz. 
O  komplexní rekonstrukci se uva-
žuje téměř deset let. Představy, jak 
k  opravám přistoupit, se samo-
zřejmě liší, jisté je jen jedno, totiž 
že současný stav neumožňuje po-
stupnou rekonstrukci, ale vyžaduje 
celkovou.

Než k  ní dojde, bude spravovat 
a  provozovat bazén město skrze 
svou společnost, kterou zaštítí jed-
natelé Robert Korselt, Petr Kořínek 
a  provozně-technický ředitel Leoš 
Borkovec. Během října a  listopadu 
probíhala první fáze příprav k pře-
vzetí bazénu. Nejdůležitější jsou 
zaměstnanci a  ti zůstali všichni 
bazénu věrni, pokračují na svých 
pozicích i  pod taktovkou města, 
za což jim patří dík. Nemalou roli 
v  plynulém přechodu ze soukro-

mého na městského provozovatele 
mají dlouholetí jednatelé Ještěd-
ské sportovní, spol. s  r.o., Jan Švec 
a  Miroslav Janouch. Poděkování 
za jejich práci v  bazénu vyjádřil 
primátor města Jaroslav Zámeč-
ník: „Pánové Švec a Janouch začali 
v  roce 1994 vést bazén a  dobře to 
dělali celých 27 let bez zásadních 
přestávek. Když přišli do bazénu, 
návštěvnost nebyla zdaleka taková, 
na jakou jsme byli zvyklí v  letech 
před covidem, to je jejich práce. 
Rád bych jim tedy vyjádřil velký dík 
za tu výdrž, za to, že byl bazén jedno 
z  nejnavštěvovanějších sportovišť 
města Liberec, a předal jim jako dá-
rek neomezenou permanentku na 
všechny služby v bazénu a zároveň 
je požádal, aby chodili do bazénu 
a v případě nedostatků je novému 
vedení pomohli radou řešit.“

I  když se ceny energií zvýšily, 
ceny vstupného v počátečním ob-
dobí zůstávají beze změn. K  cení-
ku dodává nový ředitel městského 
bazénu Leoš Borkovec: „Cílem je 

realizovat takovou cenovou poli-
tiku, aby byl naplněn i veřejný zá-
jem v oblasti služeb tohoto areálu, 
což se za přispění města podařilo 
zajistit. Z  tohoto důvodu zůstává 
základní ceník nezměněn. Cena 
celoroční permanentky pro rok 
2022 byla stanovena na 3 900 Kč 
pro dospělého a 2 900 Kč pro dítě, 
studenta a seniora. Nutno podotk-
nout, že tato částka je v  poloviční 
výši než stanovené roční předplat-
né permanentky. Bonusem pro 
předplatitele je časově omezená 
akce, kdy koupí permanentky do 
30. ledna 2022 obdrží kupující vou-
cher na večerní lyžování na nové 
sjezdovce ve Skiareálu Ještěd.“

Voucher na celoroční perma-
nentku bude k dispozici online na 
webovém portálu www.evstupen-
ka.cz nebo osobně v městském 
infocentru. Voucher budou mít 
plavci možnost vyměnit za perma-
nentku v  lednu 2022 po převzetí 
a  znovuotevření provozu, tedy od 
8. ledna 2022.

Bazén zůstává otevřený, 
kormidlo přebírá město LiberecDo Moskevské

se vrátí stromy
Radní	města	odsouhlasili	bu-
doucí	podobu	dolní	části	Mos-
kevské	ulice	v centru	Liberce.	
„Jde	o další	ze	zásahů,	kterými	
chceme	lidem	nabídnout	kva-
litnější	veřejný	prostor.	Počí-
táme	tam	s výsadbou	nových	
stromů	a zřízením	odpočinko-
vých	zón,	které	v tomto	pří-
padě	můžou	i skvěle	propojit	
zájmy	města	a živnostníků,	na-
příklad	provozovatelů	kaváren	
či	podobných	služeb.	V místě	
totiž	vzniknou	dřevěná	mola,	
která	lidem	poslouží	třeba	
k posezení,“	vysvětluje	primá-
tor	Jaroslav	Zámečník.

Nová čekárna
v ulici Gen. Svobody
Na	žádost	obyvatel	Pavlovic	
obnoví	město	čekárnu	v ulici	
Gen.	Svobody	na	zastávce	
Letná	směrem	do	centra.	Pod-
nět	adresovaný	radě	města	
vzešel	od	občanů	při	konání	
dne	otevřených	dveří	19. října	
letošního	roku.
Původní	čekárna	se	nachá-
zela	na	pozemku,	který	není	
v majetku	města,	a letos	byla	
odstraněna	z důvodu	dožilého	
stavu.
Na	začátku	listopadu	už	měs-
to	umístilo	na	zastávku	novou	
čekárnu	a v příštím	roce	bude	
zastávka	opatřena	čekárnou	
větší	pro	více	cestujících.	
„Jsem	si	vědom,	že	stávající	
situace	není	zcela	ideální,	
že	je	to	pouze	provizorium,	
a věřím,	že	i s napjatým	roz-
počtem	budeme	mít	možnost	
poskytnout	obyvatelům	větší	
komfort,“	doplňuje	náměstek	
Jiří	Šolc.

Krátkézprávy
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Krátkézprávy

Kotlíková dotace
Zájemci	o kotlíkovou	dotaci	se	
mohou	obracet	na	Liberecký	
kraj	do	konce	roku	2021,	a to	
z důvodu	zápisu	do	seznamu,	
jenž	bude	předložen	Minis-
terstvu	životního	prostředí	
a bude	tvořit	základ	pro	výpo-
čet	alokace	pro	Liberecký	kraj.
Využijte	již	zavedené	kontakty	
kotlíkových	dotací.	E-mail:	
kotliky@kraj-lbc.cz,	tel.:	
485 226 579,	https://dotace.
kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace.

Milion pro ZUŠ,
400 tisíc pro muzeum
Rada	města	odsouhlasila	na	
začátku	prosince	návrh	roz-
počtového	opatření,	jehož	
předmětem	je	například	na-
výšení	výdajů	z rezervy	města	
na	překládku	chodníků	v Jab-
lonecké	ulici	(3,9	mil.	Kč),	na	
příspěvky	na	provoz	Technic-
kého	muzea	Liberec	(400 000	
Kč),	na	obnovu	hudebních	
nástrojů	ZUŠ	Frýdlantská	 
(1	mil.	Kč)	a na	provozní	
příspěvek	pro	Plavecký	bazén	
Liberec	(200 000	Kč).

Dopravnímu podniku se podařilo ukončit o 10 let dříve nevýhodnou smlouvu, která jej zavazo-
vala tankovat CNG v Jablonci nad Nisou.

Martina Poršová,
tisková mluvčí DPMLJ, a.s.

Dopravní podnik měst Liber-
ce a  Jablonce nad Nisou (DPMLJ) 
byl dlouhé roky nucen na základě 
nevýhodné smlouvy, podepsa-
né za předchozího vedení v  roce 
2011, tankovat CNG na plnicí 
stanici v  Jablonci nad Nisou. 
Současné vedení společ-
nosti dlouhodobě usilovalo 
o ukončení této smlouvy, ale 
smluvní vztah zavazoval do-
pravní podnik tankovat CNG 
až do roku 2031.

„O  ukončení spolupráce 
s  provozovatelem plnicí stanice 
v  Jablonci jsme jednali dlouho-
době, jednání nebyla snadná. Až 
v  průběhu roku 2021 se nám po-
dařilo s druhou stranou najít spo-
lečnou řeč a  minulý měsíc jsme 
konečně schválili a  podepsali pí-
semné dohody, které tento projekt 
ukončily. Jsem skutečně velmi rád, 
že jsme tohoto cíle dosáhli. Nyní 
budeme již využívat výhradně 

vlastní plnicí stanici, kterou jsme 
vybudovali v  areálu ve Františko-
vě,“ popsal situaci kolem tanková-
ní CNG předseda představenstva 
dopravního podniku Michal Zde-
něk.

Dopravní podnik, jehož vozi-
dla mají stání a  technické zázemí 
v  Liberci, bude nově využívat již 
pouze svoji vlastní plnicí stani-
ci, která byla slavnostně otevřena 
tento rok v  květnu v  areálu auto-
busových garáží ve Františkově. 
Vlastní plnicí stanice oproti stanici 

v  Jablonci znamená dramatickou 
úsporu nákladů v řádu milionů Kč. 
Úsporu nákladů představuje nejen 
nižší cena samotného CNG, které 
DPMLJ nakupuje na burze, ale také 
odstranění zbytečně naježděných 
kilometrů spojených s  přejezdy 
autobusů k tankování do Jablonce 
a zpět do Liberce.

„Vypovězená smlouva byla znač-
ně nevýhodná a kvůli špatně uza-
vřeným dodatkům předchozím 
vedením téměř nevypověditelná. 
Úspora je jasná, každou noc ušet-
říme dva až tři řidiče, kteří museli 
jezdit do Jablonce tankovat, a více 
než 53 tisíc kilometrů ročně,“ kon-
kretizoval změny předseda dozorčí 
rady dopravního podniku Petr Ži-
dek.

Vozový park dopravního podni-
ku v  současné době sčítá celkem 
106 autobusů, z toho na CNG jezdí 
38 z nich. Jedná se o 11 vozů značky 
Tedom K23G 11, 17 vozidel Urban- 
way a  10 kloubových, 18 metrů 
dlouhých vozidel Solaris Urbino 
CNG.

Tomáš Tesař

Rekonstrukce za necelých 18 milionů korun 
je součástí projektu „Sociální bydlení města Li-
berce – Bytový dům B“, jehož cílem je zajištění 
dostupného bydlení potřebným cílovým skupi-
nám. Zároveň je jednou z klíčových aktivit v boji 
proti obchodu s chudobou.

„Stavební práce postupují podle harmono-
gramu. Pokud půjde vše dobře, firma byty na 
jaře dokončí. Aktuálně se dodělávají interié-
ry, zbývá fasáda a  další venkovní prvky,“ říká 
náměstkyně primátora pro strategický rozvoj 
a dotace Radka Loučková Kotasová.

Historie městského domu v ulici Dr. Milady 
Horákové sahá do 20. let minulého století. Cel-
ková cena díla se v průběhu stavby zvýšila zhru-
ba o 600 tisíc včetně DPH na celkových bezmála 
18 milionů korun. Větší část nákladů na rekon-

strukci bude hrazena z  dotačních 
zdrojů Evropské unie, konkrétně z In-
tegrovaného regionálního operačního 
programu. Zhruba 4,5 milionu korun 
pak za renovaci domu a vytvoření de-
víti nových bytů pro občany zaplatí 
město ze svého rozpočtu.

Objekt v ulici Dr. Milady Horákové 
je dalším místem, kde město Liberec 
pokračuje v podpoře a rozvoji dostup-
ného bydlení.

„Podobný typ bytů jsme již dokon-
čili v  ulicích Žitavská, Orlí a  Probošt-
ská. A  věřím, že díky dobře připrave-
ným žádostem o dotace v podobných 
projektech budeme úspěšně pokračo-
vat i  do budoucna,“ dodává náměst-
kyně primátora Radka Loučková Ko-
tasová.

Liberecké autobusy už nemusí pro 
CNG jezdit do Jablonce

Devět nových malometrážních bytů dokončuje v současné době město Liberec v budově v ulici Dr. Milady Horákové.

Oprava historického domu se blíží do finále

 

Petr Židek:

„Úspora je jasná, 

každou noc ušetříme 

dva až tři řidiče, kteří 

museli jezdit do Jablon-

ce tankovat, a více než 

53 tisíc kilometrů 

ročně.“
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Kateřina Poslušná, 
odbor strategického rozvoje a dotací

V nových prostorách si žáci bu-
dou osvojovat kompetence z  ob-
lasti digitálních technologií pro-
střednictvím programovatelných 
robotů a  robotických sad, pro zís-
kání řemeslných a praktických do-
vedností je připravena široká škála 
ručního i elektrického nářadí.

Mimo to je učebna vybavena 
standardní moderní zobrazovací 
technikou s  příslušenstvím a  po-
třebným nábytkem.

Učebna pro rozvoj řemeslných 
a technických dovedností rozšiřuje 
portfolio odborných tříd této ZŠ, 
když navazuje na dvě učebny pří-
rodovědných předmětů a cizích ja-
zyků, které byly zbudovány v rámci 
projektu „Zvýšení kvality vzdělává-
ní ZŠ Kaplického“ v roce 2017.

Stavební úpravy provedla firma 
Syban, s.r.o., vybavení dodala firma 
IN SPACE, s.r.o. Celkové náklady na 
realizaci činily 2 miliony Kč, při-
čemž 80 % této částky bude pokry-
to z dotace OP IROP, zbylých 20 % 
uhradí město.

Kateřina Poslušná, 
odbor strategického rozvoje a dotací

Od července do poloviny listopa-
du probíhala rozsáhlá rekonstrukce 
vnitřních i  vnějších prostor, jejímž 
hlavním cílem bylo významné sní-
žení energetické náročnosti budovy 
detašovaného pracoviště MŠ Kláš-
terní v  Husově ulici. Malebná vila 
v  centru Liberce získala mimo jiné 

nová okna a  dveře, opravu zastře-
šené verandy i  rozšířené funkční 
prostory ve třetím patře. Na první 
pohled upoutá smetanová fasáda 
i nové zábradlí na terasách.

Rekonstrukci objektu celkem za 
5,7 milionu Kč provedla firma Po-
zemní stavitelství, s.r.o. Pro pokry-
tí části nákladů je podaná žádost 
o  dotaci z  Operačního programu 
Životní prostředí.

Nová učebna na
ZŠ Kaplického

V listopadu byla na ZŠ Kaplického dokončena zhruba čtyřmě-
síční přeměna stávající šatny na odbornou učebnu pro výuku 
praktických a polytechnických dovedností se samostatným 
šatnovým zázemím.

Medvídci a Zajíčci jsou 
zpátky ve své školce

Po necelých pěti měsících se vrací do svých tříd Medvídků 
a Zajíčků děti z mateřské školy na Husovce.

Budova školky před zahájením stavebních prací

Budova školky na Husovce po rekonstrukci
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Hned v lednu 2022 zveřejní město Liberec zadávací dokumentaci k architektonické soutěži 
urbanistického a funkčního řešení dolního centra města, oblasti tzv. Papírového náměstí.

Veřejnýprostor

Budoucí podoba oblasti kolem
Papírového náměstí bude známa v létě

Redakce

Výstupem by měla být celková 
představa rozvoje v podobě „mas-
terplanu“, který vedle urbanis-
ticko-architektonických principů 
představí i  principy vedoucí k  za-
jištění plánovaného užívání a  re-
gulaci městské i soukromé výstav-
by. Na jeho základě pak vznikne 
podrobná Územní studie řešené-
ho území (sloužící i  jako podklad 
pro změnu územního plánu) a ar-
chitektonicko-krajinářský návrh 
městských teras.

„V radě města jsme odsouhlasili 
vypsání otevřené architektonické 
soutěže, kterou posoudí odbor-
ná porota složená z  nezávislých 
expertů. Zároveň budeme postu-
povat podle regulí České komory 
architektů. Papírák je důležitým 
územím a  věřím, že na tom, jak 
jednou bude vypadat, budou chtít 
spolupracovat nejen kolegové 
z  koalice, ale také zástupci opozi-
ce. Proto jsem připraven je vyzvat 
ke spolupráci a hledat společné ře-
šení tak, abychom našli shodu na-
příč celým politickým spektrem,“ 

říká primátor Liberce Jaroslav Zá-
mečník.

Návrhy na řešení oblasti kolem 
Papírového náměstí lze očekávat 
během letních prázdnin. V září se 
pak počítá s  jejich vyhodnocením 
a s vítězem soutěže město plánuje 
uzavřít smlouvu v  říjnu 2022. Na 
základě ní pak vítězná kancelář 
vytvoří územní studii a  současně 
architektonicko-krajinářský návrh 
městských teras. Ten bude ná-
sledně rozpracován až do podoby 
kompletní projektové dokumen-
tace.

Zeď  v Liebiegově 
městečku
Před	příchodem	mrazivých	dní	
probíhala	oprava	kamenné	
zídky	v ul.	Energetiků	v Lie-
biegově	městečku.	Zídka	se	
musela	očistit	od	vzrostlých	
náletů,	které	kořeny	narušo-
valy	statiku	zdi,	a následně	
dochází	k přeskládání	kamenů	
a doplnění	chybějících	kamen-
ných	částí.
S	dokončením	opravy	se	vzhle-
dem	k počasí	počítá	až	v jar-
ních	měsících.	Celková	cena	za	
opravu	by	neměla	přesáhnout	
1,1	milionu	korun.

Sběrných dvůr a svoz 
odpadu o svátcích
Provozní	doba	sběrného	dvora	
v Ampérově	ulici:
PO	20. 12. :	 7.00–17.00	hod
ÚT	21. 12. :	 7.00–17.00	hod
ST	22. 12. :	 7.00–16.00	hod
ČT	23. 12. :	 7.00–12.00	hod
PÁ	a SO	24.–25. 12.:	zavřeno
PO	27. 12. :	 7.00–17.00	hod
ÚT	28. 12. :	 7.00–17.00	hod
ST	29. 12. :	 7.00–16.00	hod
ČT	30. 12. :	 7.00–15.00	hod
PÁ	31. 12. :	 7.00–12.00	hod
SO	1. 1. 2022:	zavřeno

Provozní	doba	sběrného	dvora	
v ul.	Dr.	M.	Horákové:
22. 12. 2021–2. 1. 2022:	zavřeno.
V omezeném	režimu	otevřeno	
od	3. 2. 2022	8.00–16.00	do	
odvolání.

Svoz	komunálního	a separova-
ného	odpadu	bude	probíhat	
v obvyklých	dnech	a časech	
kromě	1. ledna.	Tento	svoz	
proběhne	v následujících	
dnech.

Krátkézprávy

V centrální části Liberce je málo míst, kam by se daly umístit nádoby na separovaný odpad 
tak, aby nerušily prostor a fyzicky nepřekážely. Město proto přišlo s myšlenkou výstavby dal-
ších podzemních kontejnerů, stejně jako jsou na Sokolovském náměstí.

Plastové kontejnery na odpad mizí
z prostranství v centru

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Na stavbu podzemních kontej-
nerů získalo město dotaci z  Ope-
račního programu Životní prostře-
dí 2014–2020 s dotačním podílem 
85 %. Kromě výstavby podzemních 
kontejnerů městu pokryla dotace 
i náklady na pořízení několika de-
sítek nádob na separaci vybraných 
složek komunálního odpadu.

Podzemní kontejnery se poda-
řilo vybudovat na třech místech 
v  centru města. Jsou v  Zámečnic-
ké ulici, na Sukově náměstí a  na 
náměstí Českých bratří. V Zámeč-
nické najdou lidé podzemní kon-
tejnery na papír, plast a na směsný 
komunální odpad, které nahradily 
nevzhledné plastové kontejnery. 
Na náměstí Českých bratří a  na 
Sukově náměstí pak jsou umístě-
ny podzemní kontejnery na papír, 
plast, sklo a nápojové kartony.



10 Zpravodaj^Liberec Prosinec 2021

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Celkem v  šesti parcích či leso-
parcích byly provedeny zdravotní 
a  bezpečnostní řezy, lokální a  ob-
vodové redukce, výchovné řezy 
a byla provedena instalace bezpeč-
nostních vazeb. Všechny zásahy 
byly prováděny na základě den-
drologického hodnocení dřevin 
a práce vždy provedla certifikovaná 
arboristická společnost.

Jednalo se například o park Pro-
kopa Holého nad horními kasárna-
mi, kde bylo ošetřeno 97 dřevin, 13 
stromů bylo pokáceno a 10 nových 
bylo na podzim vysazeno. Další 
práce budou pokračovat na jaře 
2022.

Revitalizací prošel také Lesopark 
pod Klášterní ulicí. Ošetřeno bylo 
77 stromů, pokácet bylo nutné 22 
poškozených kusů. V  současné 
době se navrhuje celková koncep-
ce tohoto prostoru a  jeho revita-
lizace v  podobě úprav cestní sítě, 
dosadeb nových dřevin a instalace 
mobiliáře, která by měla následo-
vat v další etapě.

Odborná arboristická firma se 
také zaměřila na druhou etapu 
obnovy parku Petra Bezruče v  Li-
dových sadech, kde na jaře bylo 
provedeno kácení deseti buků na-
padených dřevokazným hmyzem 
a  dalšími patogeny. V  podzimní 
etapě došlo k arboristickému ošet-
ření více než 128 stromů, devět dře-
vin bylo po zhodnocení stavu den-
drologem pokáceno. V  současné 
chvíli se zpracovává návrh výsadeb 
stromového, keřového i  bylinného 
patra. Výsadby budou realizovány 
v roce 2022.

Dokončena byla také revitaliza-
ce lesoparku Fibichova, kde bylo 

po probírce porostu ošetřeno 90 ks 
dřevin a  vysazeno bylo na plochu 
145 stromů a 114 keřů. Další výsad-
by budou následovat ještě na jaře 
2022. V  zimních měsících dojde 
v prostoru lesoparku k vybudování 
několika tůní pro obojživelníky.

V  parku Jiřiny a  Milana Uher-
kových při Svojsíkově ulici bylo do 
dnešní doby ošetřeno celkem 38 ks 
dřevin, tři byly pokáceny. V jarních 
měsících dojde ještě k  dalšímu 
ošetření dřevin, následovat pak sa-
mozřejmě bude nová výsadba.

V neposlední řadě bylo ošetřeno 
43 stromů v parku u Oldřichovy uli-
ce, kterým byla navíc vyzvednuta 
koruna na tzv. podchozí výšku.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Dominantou nového hřiště se 
stala velká lanová pyramida, kou-
sek od ní je umístěna trampolína 
a  herní sestava se skluzavkou. Pro 
nejmenší je zde instalováno jedno 
pružinové houpadlo. Zároveň s in-
stalací herních prvků zde vznikly 
dopadové plochy z barevné pryže, 
mlatové cesty a  došlo i  k  výsadbě 
nových stromů. V  jarních měsí-
cích budou na hřiště dodány ještě 
lavičky. Od silnice odděluje herní 

plochu dřevěné zábradlí, které zá-
roveň chrání louku, kde byl zjištěn 
výskyt chráněného motýla mod-
ráska bahenního.

Město nechalo upravit i  plochu 
malého dětského hřišťátka přímo 
mezi panelovými domy. Revitali-
zace započala odstraněním starých 
prolézaček a instalací nových. Děti 
tam najdou houpačku pro nej-
menší typu hnízdo, dvě pružino-
vá houpadla pro nejmenší a  nové 
pískoviště s  bezpečnou pryžovou 
obrubou.

Intenzivní údržba
libereckých parků

Jak jsme informovali v předchozích číslech Zpravodaje, odbor 
ekologie a veřejného prostoru přistoupil k ošetření dalších 
dřevin v libereckých parcích.

Nové hřiště ve Vesci
Díky příznivému počasí mohlo být během listopadu dokonče-
no nové dětské hřiště v Jeřmanické ulici. Je umístěno v těsné 
blízkosti panelového sídliště, od kterého je odděleno garáže-
mi, a nahradilo malý holý plácek na hraní.

Prohlédněte si rozvojové záměry města přímo na mapě 

Dejte hodnocení tomu, co se vám líbí

VIZUALIZACE.LIBEREC.CZ
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Nepodceňujte 
měření radonu

Občané mohou požádat 
o bezplatné měření radonu 
v domě a bytě. Pro některé 
zaměstnavatele je měření 
povinné.

Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

Ozáření z  přírodních zdrojů, 
kam spadá i  ozáření z  radonu, 
tvoří největší část celkového 
ozáření obyvatelstva. Ozáře-
ní z  radonu jsme vystaveni ve 
svých domovech, ale i  na pra-
covištích, kde trávíme nemalou 
část svých životů. Zatímco ve 
svých domovech si za kvali-
tu ovzduší ručíme víceméně 
sami – ale i tam bychom se pro-
blematikou radonu měli inicia-
tivně zabývat (viz www.radono-
vyprogram.cz) – na pracovišti je 
v  tomto směru odpovědný za-
městnavatel. Proto bylo na mís-
tě tyto požadavky pro pracoviš-
tě stanovit v  legislativě tak, aby 
byly jednoznačně vymahatelné.

Povinnosti se týkají praco-
višť, jako jsou např. kanceláře, 
obchody, restaurace nebo dílny. 
Povinnosti však nejsou stanove-
ny plošně pro všechna praco-
viště, proto je potřeba nejprve 
zjistit, zda pracoviště spadá do 
regulačního rámce vymezené-
ho novým atomovým zákonem.

Podrobné informace najde-
te na internetových stránkách 
Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost www.radonovypro-
gram.cz nebo webu města 
www.liberec.cz.

V  rámci Radonového pro-
gramu České republiky mohou 
občané požádat o  bezplatné 
měření radonu v domě a bytě na 
stejné internetové stránce www.
radonovyprogram.cz.

 

Trend zateplování budov je vzhledem ke strmě se zvyšujícím cenám energií pochopitelný. Na 
druhou stranu, daní za tento pragmatismus nemůže být likvidace architektonických hodnot 
a stírání osobité tváře našeho města. Co na to stavební zákon?
Jindřich Gubiš, zastupitel

Příklady špatné praxe bohužel 
vídáme na každém kroku. Asi nej-
křiklavější ukázkou za všechny je 
necitlivá rekonstrukce v  samém 
středu Liebiegova městečka, kdy 
zateplení nerespektovalo nejen ba-
revnost, ale ani celkový ráz domu. 
Druhým příkladem, kdy současně 
se zateplením vzal za své i výtvar-
ně pojatý reliéf, je rekonstrukce 
samoobsluhy v České ulici ve Vesci. 
K těmto a mnoha dalším případům 
však nemuselo dojít, kdyby se re-
konstrukce neprováděly bez sta-
vebních povolení.

Platí totiž, že „stavbou se rozumí 
i změna dokončené stavby. Změnou 
dokončené stavby je pak dle ustano-
vení § 2 odst. 5 písm. c) stavebního 
zákona, mimo jiné stavební úprava, 
při které se zachovává vnější půdo-
rysné i  výškové ohraničení stavby; 
za stavební úpravu považuje též za-
teplení stavby. Dle ustanovení § 103 
odst. 1 písm. d) stavebního zákona 
dále nevyžadují stavební povolení 
ani ohlášení stavebnímu úřadu sta-
vební úpravy, pokud se jimi nezasa-
huje do nosných konstrukcí stavby 
a  nemění se vzhled stavby. Opačně 
tedy platí, že pokud se nejedná o výše 
uvedené případy, je vždy nutné ale-
spoň ohlášení stavebnímu úřadu. 
Jak ohlášení, tak žádost o  stavební 
povolení mají obdobné náležitosti 
a  jejich přílohou musí být zejmé-
na projektová dokumentace stavby 
zpracovaná autorizovanou osobou. 
Přílohou jsou také závazná stano-
viska dotčených orgánů (například 
Hasičského záchranného sboru či 
orgánu památkové péče). V případě, 
že by stavební úpravy byly provede-
ny bez patřičného povolení, jednalo 
by se o tzv. černou stavbu. Stavební 
úřad by tedy v takovém případě měl 
postupovat dle ustanovení § 129 
odst. 1 písm. b) stavebního zákona 
a nařídit odstranění takové stavby.“ 
(Zdroj: Frank Bold Advokáti.)

Přitom i  zateplovat lze citlivě. 
U staveb s architektonicky cennou 
fasádou lze již používat kvalitní 

materiály pro vnitřní zateplení. 
Technologie i  výpočetní metody 
pro ošetření detailů se za posled-
ních 20 let výrazně změnily a není 
třeba se uchylovat k ničení cenných 
architektonických prvků. Na výběr 
jsou technologie používající mine-
rálně izolační desky nebo zateplení 
na bázi přírodních dřevovláknitých 

desek, na které je možné apliko-
vat i hliněné omítky, které regulují 
vlhkost a  zvyšují kvalitu vnitřního 
prostředí. Výrobci systémů po-
skytují investorům obvykle servis 
i potřebné kontakty. Často jde tedy 
spíš o  stereotyp projektantů nebo 
stavebních firem, kteří nemají po-
vědomí o současných možnostech.

Jedinečná tvář Liberce se ztrácí
pod polystyrenem

Plastika na budově samoobsluhy skončila pod polystyrenem.

Zateplení nerespektuje původní barevnost ani celkový ráz domu
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Rekonstrukce 
MŠ Malínek

Město Liberec chce zmo-
dernizovat a navýšit kapa-
citu o 48 míst v další ma-
teřské škole. Tentokrát jde 
o Malínek v Kaplického ulici 
v Doubí. Hotovo by mělo 
být v květnu 2023.

Redakce

V  roce 2009 proběhla re-
konstrukce vnější části budovy 
školy, její zateplení a  výměna 
oken v  rámci projektu spolufi-
nancovaného z  Evropské unie. 
V posledních letech se však za-
číná výrazně projevovat stáří 
budovy – zatéká střechou, pras-
kají omítky a  dlažby. V  nepříliš 
dobrém stavu jsou také rozvody 
elektřiny, vody a topení.

V  rámci stavebních prací 
bude kompletně zrekonstruo- 
vána budova školky, včetně no-
vého zateplení a opravy střechy 
a  rekonstrukce kuchyně. Při-
bude nová přístavba v  prosto-
ru zahrady se dvěma hernami, 
zázemím školy a podobně. Ob-
jekt mateřské školy bude celý 
bezbariérový. Částečně budou 
upraveny venkovní plochy.

V  rámci projektu bude také 
pořízeno nové vnitřní vybavení 
pro celou MŠ a vybavení kuchy-
ně. V  nové přístavbě vzniknou 
dvě oddělení po 24 místech, 
z  toho jedno oddělení pro děti 
ve věku 2 až 3 roky. Ve stávající 
budově se kapacita měnit nebu-
de, nacházejí se zde 3 oddělení 
po 28 místech. Celkem dojde 
k  navýšení kapacit o  48 míst. 
Tedy celková kapacita MŠ bude 
132 míst.

Celkové náklady projektu 
činí 86,07 mil. Kč. Předpokláda-
né náklady hrazené z  rozpočtu 
města jsou 12,6 mil. Kč. Z  do-
tace IROP půjde 69,39 mil. Kč 
a stát přispěje 4,08 mil. Kč

Zastupitelé schválili klíčový dokument pro spolupráci města a investorů na rozvoji veřejné 
infrastruktury.
Tomáš Tesař

Zastupitelé na svém listopado-
vém jednání schválili nový doku-
ment s názvem Zásady statutární-
ho města Liberec pro spolupráci 
s  investory na rozvoji veřejné in-
frastruktury, jehož cílem je stano-
vení pravidel pro jednání o umís-
tění investičních projektů na 
území města za transparentních 
a  nediskriminačních podmínek. 
Zásady cílí na zrychlení procesu 
zahájení i dokončení jednotlivých 
staveb a  kladou důraz i  na koor-
dinaci a řešení případných nejas-
ností mezi investorem a  městem 
ještě ve fázi předprojektové pří-
pravy.

„Zásady kladou důraz přede-
vším na rozvoj kvalitních veřej-
ných prostranství včetně veřejné 
zeleně, ale i dopravní a technické 
infrastruktury nebo např. staveb 
občanské vybavenosti, jako jsou 
školy či školky. Smyslem je nasta-
vit férové podmínky pro všechny, 
kteří chtějí ve městě investovat. 
A  zároveň zajistit garance, že se 
jednotliví investoři budou podí-
let na rozvoji nákladné městské 
infrastruktury a veřejného prosto-
ru,“ říká vedoucí Kanceláře archi-
tektury města (KAM) Liberce Jiří 
Janďourek.

Podle primátora města Jarosla-
va Zámečníka se Liberec při ná-
vrhu zásad inspiroval u  několika 
českých i zahraničních metropolí, 
která podobný dokument při jed-
nání s developery běžně používají.

„Tyto zásady mají investory 
motivovat a  především je jas-
ně a  transparentně informovat 
o  tom, za jakých podmínek mo-
hou na území našeho města in-
vestovat. Jak významně a  proč se 
mají podílet na rozvoji nákladné 
veřejné infrastruktury,“ vysvětluje 
primátor Jaroslav Zámečník.

Investiční příspěvek by měl 
na základě nově přijatého doku-
mentu poskytnout každý investor. 

Výjimky z  této povinnosti budou 
mít stavby rodinného domu pro 
vlastní bytovou potřebu, stavby 
pro rodinnou rekreaci pro vlastní 
potřebu investora, změny u  do-
končené stavby pro bydlení, kdy 
nevzniká nová bytová jednotka, 
stavební úpravy u staveb k bydle-
ní, pro rodinnou rekreaci, garáže, 
kanceláře, dílny, a to včetně drob-
ných provozoven do 200 m2.

Součástí zásad jsou i  některé 
další výjimky. Jednou z  nich je 
třeba motivační sleva pro inves-
tory, kteří v  Liberci budou chtít 
podpořit zahušťování zástavby 
prostřednictvím proluk ve stabi-
lizovaném území, rozvoj transfor-
mačních území a  také regeneraci 
brownfieldů, která umožní jejich 
nové využití. Investor po doho-
dě s  městem může poskytnout 
i  investici v podobě nepeněžního 
plnění formou adaptačních opat-
ření na změnu klimatu, jako je na-
příklad šetrné nakládání s  voda-

mi, dodatečná výsadba stromů či 
alejí, výstavba komunitních prvků 
zvyšujících sociální soudržnost v 
území či pořádání architektonic-
kých soutěží. Je nutné zmínit, že 
investice musí vždy směřovat do 
území, které je zatíženo novou vý-
stavbou.

„Společný postup podle no-
vých zásad vede jednoznačně 
k  vzájemné spolupráci všech do-
tčených stran s  cílem stanovit 
smysluplnou, pro všechny inves-
tory spravedlivou a odůvodněnou 
spoluúčast na vytváření odpoví-
dajících podmínek pro kvalitní 
prostředí Liberce. Jedná se přede-
vším o  spoluúčast na zvýšených 
nákladech města na veřejnou 
infrastrukturu a vybavenost, jako 
jsou školky, školy, dětská hřiště 
a podobně, včetně zajištění udrži-
telného rozvoje a  ochrany zájmů 
obyvatel našeho krásného měs-
ta,“ dodává šéf KAM Jiří Janďou-
rek.

Liberec má zásady pro investory

Ilustrační foto z projektu Nový Perštýn

Zpravodaj^Liberec ve všech libereckých schránkách
54 200 ks
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zážitkový program
Půlden chovatelem  

zvířat v zoo

opět v prodeji

• Můžete vybírat z 5 úseků  
(šelmy, dravci, tropy, opi a stáje).

• Program trvá 5 hodin (od 7.00 do 12.00) a během něj 
si může účastník vyzkoušet přípravu krmných dávek, 
úklid ubikací a péči o zvířata, prohlédne si areál  
a zázemí zoologické zahrady.

• Platnost poukazu jsou dva roky.

více info na zooliberec.cz 

Nabízíme ojedinělý pohled 
 do zákulisí zoologické zahrady

V rámci speciálního programu může 
každý zájemce starší 15 let na vlastní 

kůži poznat, jak vypadá jeden 
 pracovní den ošetřovatele!

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

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

Malé divadlo
1. st SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ VÝTVARNÍKŮ  

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

2. čt OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE                Č2/3

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

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

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

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

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

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

15. st OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE                 Č1/4

[ B. Hrabal, P. Palouš ]                                         

16. čt ZA OPONOU...aneb Ofélie, jdi do kláštera!
Setkání Markéty Tallerové se zajímavými hosty. 

18. so BURIAN [ Tomáš Dianiška ] 

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

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

22. st SRNKY  [ Tomáš Svoboda ]  

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

30. čt KÚD – host

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

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

Slavná tragédie o bláznovství a zmoudření pošetilého krále.

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

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

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

Drama o hledání lidské identity.

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

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

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

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

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

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

Romantická opera s nádechem exotiky! 

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

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

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

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

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

18. so HLEDÁ SE TENOR                                                                        PŠ/8

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

19. ne HLEDÁ SE TENOR                                                                      PŠ2/8

2. PREMIÉRA.                                                            

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

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

Proč? Protože se v tom stále ještě poznáváme!

22. st VÁNOČNÍ KONCERT BIG`O`BANDU

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

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

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

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

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

30. čt SEMAFOR [ Jiří Janků, Šimon Dominik ]

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

Program začátku ledna:
7. pá SEMAFOR I ŠD 
8. so BLBC K VEČEŘI I ŠD – Zadáno  
12. st TERASA – Divadlo Bez zábradlí I ŠD
12. st JMÉNO I MD
13. čt PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY I ŠD
14. pá HLEDÁ SE TENOR I ŠD
14. pá BLANCHE A MARIE I MD
15. so VÁNOČNÍ KOLEDA I ŠD
15. so SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ I MD

SLAVNÉ 
FILMOVÉ 
MELODIE

dirigent
Stanislav Vavřínek

31. 12. 2021 I 14.00 I 19.00  Šaldovo divadlo

SILVESTR V DFXŠ!
DERNIÉRA!

SRNKY
31. 12. 2021 I 15.00 I 18.00  Malé divadlo

režie 
Tomáš Svoboda

60. léta!

Ve stylu

SEMAFORU

S NADHLEDEM

DIVADELNÍ PLES
22. 1. 2022 I 20.00 LIDOVÉ SADYHraje Big‘O‘Band Marka Ottla 
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lleeDDeeNN 22002222www.naivnidivadlo.cz
SOBOTA
8.

PÁTEK
14.

SOBOTA
15.
PÁTEK
21.

SOBOTA
29.

SOBOTA
22.

1100::0000 KKaabbiiNNeett  zzáázzrraaKKůů  NNeebboollii  oorrbbiiss  ppiiccttuuss ssttuuddiioo  NNDDll

1199::3300 VVeeččeerr  vv  NNaaiivvnníímm::  
DDiiVVaaDDlloo  ppooDD  ppaallmmooVVKKoouu  ––  bbeezzrruuKKýý  FFrraaNNttííKK ssááll  NNDDll

1100::0000 VVááNNooccee  ss  KKuulliiŠŠááKKeemm ssááll  NNDDll
1155::0000 bboojj  oo  oohheeňň ssááll  NNDDll

1199::0000 VVeeččeerr  vv  NNaaiivvnníímm::  ssááll  NNDDllaaNNssáámmbbll  mmiiKKoollááŠŠee  DDaaččiiccKKééhhoo  zz  hheessllooVVaa  --  aaKKtt

1100::0000 bbaabbiiččKKaa  ččeerrVVeeNNéé  KKaarrKKuullKKyy ssttuuddiioo  NNDDll
DDNNeess  ssllaaVVíí  NNaarroozzeeNNiiNNyy!!  

1155::0000 ppoohhááDDKKaa  oo  lliiaazzccee ssááll  NNDDll

1100::0000,,  1155::0000 ŠŠŠŠŠŠŠŠ..  ŠŠŠŠŠŠŠŠ..  hhůůůůůů..  hhaaFF!! ssttuuddiioo  NNDDll

SOUTĚŽ!
V jakém roce obsadili jezdci automobilky Liaz

druhé místo na slavné rallye Paříž-Dakar?
Správnou odpověď pošlete do konce prosince

na mail: soutez@naivnidivadlo.cz
Vylosovaný výherce obdrží

dva lístky na představení zdarma

8. 1. 17:00 Pohádka do dlaně Městské divadlo Mladá Boleslav
10. 1. 9:00 Kabinet zázraků neboli Orbis pictus zadáno pro školy
11. 1.    9:00 Kabinet zázraků neboli Orbis pictus zadáno pro školy
12. 1. 19:00 Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy       Festival 13+ - Praha
13. 1. 10:00 Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy       Festival 13+ - Praha
17. 1. 9:00 Čarovná rybí kostička                       zadáno pro školy 

18. 1. 9:00 Čarovná rybí kostička                      zadáno pro školy
19. 1. 9:00 Čarovná rybí kostička                  zadáno pro školy
20. 1. 9:00 Čarovná rybí kostička                  zadáno pro školy
24. 1. 9:00 Kabinet zázraků neboli Orbis pictus zadáno pro školy
25. 1. 9:00 Kabinet zázraků neboli Orbis pictus zadáno pro školy
27. 1. 18:00 Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy Městské divadlo Mladá Boleslav

Naivní divadlo hraje také v následující dny:

POHÁDKA O LIAZCE

Naivní divadlo Liberec
Moskevská 32/18, 460 31 Liberec 1
Telefon do pokladny: +420 485 253 611
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Křížovka: Vánoční idylka. Je Štědrý den odpoledne a manžel se diví, že se vůbec ještě nezačalo s přípravou večeře. Nesměle zaprotestuje: „To, že jsme letos bez vánočního 
stromečku, to po loňském požáru beru. Chápu i to, že jsme bez cukroví, protože nám ho snědl pes, ale co budeme dneska večeřet?"  Žena jen suše konstatuje: „Letos ryba 
nebude, protože ses vloni málem udusil kostí a ani bramborový salát nebudu dělat, aby děti po něm neměly zas tři dny střevní potíže. (Dokončení v tajence křížovky.)"  

Pomůcka:
Pronájem 

půdy Příjemce
Jméno 

hereč.Zá- 
zvorkové

To jistě Pobídka 
koně otěží Opičí Povlak 

peřin
Značka 
sušenek

Slovenský 
národ.park Tavenina

Bývalý 
francouz. 
pilot F1

Šťoural Akciová 
společn.

Planetka 
č.1563

Anaa, 
biosa, Noel, 

siao

Polotuhá 
hmota

Kyselá 
pochutina 
(sloven.)

Zničení 
najetím

Chemické 
činidlo

Vybavení 
výčepu

Rachmani- 
novova 
opera

Trošku Sloven.„ar"

1.DÍL 
TAJENKY

Mláďata 
skotu

Středověký 
nájezdník

Lodní 
naviják

Býv.česká 
tenistka

Město sev. od 
Brna

Žvást Starší SPZ 
Loun

Inic.herce 
Prachaře

Čínská 
flétna Kód letiště 

IstanbulDůlní 
pracoviště

Prales na 
Šumavě

Zvratné 
zájmeno Tamten

Domácky 
Otakar

Cukr Inic.režis. 
Lipského

Kočkovité 
šelmy

Část Prahy Mexický 
pozdrav

Útočiště 
(mn.č.)

MPZ aut 
Rumunska

Nádoby na 
zalévání

Polynéský 
atol Zkr.pro kus

Spojka 
souřadící Právo volby Ankety 

(rébusově)

Krátký silný 
doutník

Vrátit zpět

Typ vesla  
(z angl.)

Ozn.čes. 
letadel

2.DÍL 
TAJENKY ? Řím.čísly 

1001
Dopisní 
douškaCitoslovce 

odporu

Obilniny K čemu
Sídlo 
řeckých 

bohů

Chem.zn. 
kryptonu

Iniciály 
tenisty 
Noaha

Řecký bůh 
války

Osobní 
zájmeno

MPZ aut 
Islandu

Tajenka: CHCETE  MÍCHANÁ  VEJCE,  NEBO  TOPINKY ?

1

^L

^L

^L

^L

Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás další křížovku o zajímavou knihu. Obdrží ji jeden z úspěšných luštitelů. Správnou tajenku zašlete do 14 dnů na e-mail: 
zpravodaj@magistrat.liberec.cz pod heslem „Křížovka“. Uveďte kromě tajenky také jméno a telefon.
Knihu za správné vyluštění tajenky v minulém vydání Zpravodaje obdrží Miloš Straka.
Vánoční idylka. Je Štědrý den odpoledne a manžel se diví, že se vůbec ještě nezačalo s přípravou večeře. Nesměle zaprotestuje: „To, že jsme letos bez vánočního stro-
mečku, to po loňském požáru beru. Chápu i to, že jsme bez cukroví, protože nám ho snědl pes, ale co budeme dneska večeřet?“  Žena jen suše konstatuje: „Letos ryba 
nebude, protože ses vloni málem udusil kostí a ani bramborový salát nebudu dělat, aby děti po něm neměly zas tři dny střevní potíže. (dokončení v tajence křížovky).“

Křížovka o knihu
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Petr Židek ODS

Naprosto souhla-
sím s  tím, že bychom 
v  Liberci měli mít 
pravidla, podle kterých se bude ve 
městě stavět. Na jednu stranu je 
to dobré proto, že si město dokáže 
definovat potřeby, které vzniknou 
díky výstavbě. Na stranu druhou 
je to dobré i pro potencionální in-
vestory, kteří by v budoucnu chtěli 
v Liberci stavět. Budou vědět, co je 
čeká. Co mi ale vadí, je to, jak byla 
pravidla předložena a projednána, 
že to bylo šito horkou jehlou a má 
to spoustu chyb a nejasností.

Chtít pravidla schválit kvů-
li tomu, aby to už hlavně platilo 

s  tím, že upravovat to budeme 
za pochodu, je špatně. Je zajíma-
vé, že v  tomto případě nevadí, že 
není materiál připraven na 100 %. 
Zřejmě je to proto, že předklada-
tel je Kancelář architektury města 
(KAM), která, jak všichni na radni-
ci vědí, má určitá privilegia oproti 
jiným odborům. Bylo slíbeno, že 
budou zapracovány kritické připo-
mínky jak ze strany zastupitelů, tak 
ze strany stavebníků a developerů.

Nestalo se tak, i když šlo o řadu 
logických věcí. Například chceme, 
aby developeři budovali co nejvíce 
parkovacích míst ukrytých pod po-
vrchem, což je super, protože chce-
me veřejný prostor využít více pro 
zeleň. Člověk by řekl, že je budeme 

nějakým způsobem motivovat, aby 
tak činili, i když nemusí. Omyl, 
když totiž vybudují parkovací mís-
ta v suterénech budov, chceme po 
nich, aby nám ještě platili poplatek 
ze zastavěné  podlahové plochy. 
Když ale vytvoří veřejná parkova-
cí místa v  okolí své výstavby, tak 
po nich nechceme nic. A takových 
chyb je tam celá řada.

Další, koho se to dotkne, jsou 
drobní stavebníci, kteří budou chtít 
pro stavbu rodinného domu změ-
nit územní plán. No, město to pro 
ně, pokud to půjde, udělá, ale nově 
si za to nechá zaplatit 1 200 Kč za 
metr zastavěné plochy. Chápu po-
platek nebo participaci na budová-
ní infrastruktury u developerů, ale 

rozhodně ne u  drobných staveb-
níků. S  tímhle „raketeeringem“ ze 
strany města v ODS nesouhlasíme.

Nesouhlasíme s  tím i  proto, že 
je tady řada lidí, kteří nepodali 
námitku k  nově připravovanému 
územnímu plánu s  tím, že se se 
svými požadavky přihlásí do změ-
ny hned, jak bude ÚP schválen. 
Řadě z nich to bylo slibováno, řadě 
z  nich bylo řečeno, že se hned po 
schválení s  ohledem na to, jak to 
dlouho trvá, bude obratem připra-
vovat změna. Bohužel už ale nikdo 
těm lidem neřekl, že si za to budou 
muset zaplatit. Jsem proti takové-
mu postupu, a  proto jsme v  ODS 
vznik takto napsaných pravidel ne-
podpořili.

Proč jsme v ODS nepodpořili „Zásady statutárního města Liberec
pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury“

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

Názoryzastupitelů

Jindřich Felcman,
Změna pro Liberec

Je třeba ale hned 
mluvit o  barikádách? 
Je hluboce poučné, 
jak dokázal jeden drobný virus uká-
zat naší pyšné civilizaci, čím vším si 
nemůžeme být jistí. Na co všechno 
nestačí jednoduché odpovědi. Na 
co všechno nemáme připravená 
jednoznačná a „ta nejlepší“ řešení. 
Intenzivní debaty o  očkování či o 
opatřeních omezujících šíření ná-
kazy jsou tak zcela přirozené. A  je 
také zcela přirozené, že perspektiva 
hospodského, jehož podnikání je 
opakovaně omezováno, bude jiná 
než perspektiva zdravotní sestřičky 
kroutící opakované přesčasy na co-
vidových jednotkách.

Co je ale podstatné, že se nemusí-
me v těchto diskuzích navzájem po-

žrat. Aby se tak nestalo, stačí k tomu 
vlastně málo. Především nadhled, 
schopnost vnímat perspektivu ji-
ných lidí, perspektivu celé společ-
nosti. Každému rozumnému člově-
ku musí být jasné, že v takto složité 
krizi nikdy nebude existovat nějaký 
zázračný plán, který bude tím nejvý-
hodnějším pro všechny. Vedle toho 
je třeba dávat si pozor na informace, 
které v  diskuzi používáme. Protože 
lživých a  manipulativních textů na 
téma covid chrlí internet ohromné 
množství. V  našem světě už dávno 
neplatí, že co je psáno, to je dáno.

Když si tyhle dvě základní zásady 
pohlídáme, pak klidně diskutujme, 
hádejme se. Diskuze a hádky, to je 
přeci tmel zdravé demokratické 
společnosti. Stejně jako je pak ale 
znakem takové zdravé společnosti, 
že když se o  nějakých opatřeních 
rozhodne, každý její člen je ochotný 

přijmout odpovědnost i  za ostatní 
a táhnout za jeden provaz.

A CO MY, MALÍ LIBEREČTÍ
POLITICI?

Píšu o  tomto tématu i  kvůli pa-
ralele k  našemu působení na li-
berecké radnici. Často je nám vy-
čítáno, že jakožto opozice pouze 
kritizujeme. No jistě! To je totiž náš 
hlavní úkol. Konfrontovat záměry 
vedení města, snažit se hledat lep-
ší řešení. Už mnohokrát jsme tím 
dokázali k  lepším řešením skuteč-
ně přispět. Když vyberu namátkou: 
Naše kritika přípravy průmyslové 
zoně v  Ostašově vedla k  tomu, že 
se smluvně omezil počet kamionů, 
který bude tuto zónu obsluhovat po 
ulici Švermova. Naše kritika směny 
městských pozemků na Kunratic-
ké s firmou Syner vedla ke zlepšení 
podmínek pro město v  hodnotě  

3 mil. Kč. Naše kritika plánu na stě-
hování úředníků z  budovy Uranu 
vedla k  tomu, že město neutratí za 
zbytečně dlouhý nájem v  náhrad-
ních prostorech další cca 3 mil. Kč. 
Naše kritika připravovaných proti-
povodňových opatření zásadně zpo-
chybnila přípravu rozlivové plochy 
na místě zahrádek u Wintrovy ulice.

I když by si někteří občané Liber-
ce možná raději představovali, že 
na radnici sedí osvícení vládci, kteří 
vždy přijdou s  tím nejlepším řeše-
ním, bez hádek a sporů, něco tako-
vého zkrátka není možné. Budeme 
tak rádi, když naši opoziční aktivitu 
budou Liberečané vnímat s nadhle-
dem a důvěrou.

Pěkné svátky vám za zastupitel-
ský klub Změny pro Liberec přejí 
Jindřich Felcman, Josef Šedlbauer, 
Marie Pavlová, Jindřich Gubiš, On-
dřej Petrovský a Václav Smrkovský.

Přejeme klidné Vánoce s nadhledem
Asi to zažil v posledním roce a půl každý z nás. Urputné diskuze na téma covid, kdy se na různé strany barikády dostávají přá-
telé, známí a příbuzní.
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Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený
lidem

Ať už v  době re-
konstrukce (až se 
tedy konečně dodělá projekt a  se-
ženou peníze...), nebo v  případě, 
že by ho dřív, než k aspoň základ-
ním rekonstrukcím dojde, vyřadil 
havarijní stav.

Jako samozřejmé řešení by se 
nabízelo opravit 25 m dlouhý ba-
zén na Františkově. Kolik z  nás se 
zde učilo plavat? Usilujeme o  to 
už tři roky, Piráti k  jeho záchraně 
vytvořili petici, která už má stovky 
podpisů.

Náměstek Ivan Langr má ale 
jiný záměr. Z bazénu vytvořit škol-
ní třídy. A argumentuje, že přeci na 
opravu Františkovského bazénu 

nejsou peníze. Kolik asi bude stát 
přebudovat ho na třídy?

Absurditu tohoto záměru jen 
doplňuje, že v  roce 2013 vedlejší 
školní budovu prodal Langrův ko-
lega, náměstek Šolc, protože přeci 
bylo málo dětí a  nebyla využita… 
Na pár let zde byla soukromá vyso-
ká škola a po ukončení její činnosti 
zde vznikla finančně výhodnější 
ubytovna.

Protože se se záměrem Ivana 
Langra a Starostů definitivně zničit 
bazén na Františkově nemůžeme 
smířit a protože doufáme, že by se 
v zastupitelstvu mohlo najít dosta-
tek rozumných hlasů pro jeho re-
konstrukci, požádala jsem náměst-
ka Langra, aby dal do zastupitelstva 
hlasovat o jeho budoucnosti:
1. rekonstrukce bazénu
2. přebudování na třídy

Bohužel na konkrétní dotaz, zda 
je připraven dát o tom hlasovat, za-
znělo spousta zástupných důvodů, 
proč by to bylo naprosto nesysté-
mové. O  budoucnosti chtějí sys-
témově rozhodnout za zavřenými 
dveřmi na radě města.

Nevím, zda si náměstek Langr 
uvědomuje, jak důležité je mít za-
chované aspoň základní plavání? 
Bazén, kde by se aspoň částečně 
mohla konat výuka školního plavá-
ní pro základní školy, pro studijní 
obory TUL, kde je součástí výu-
ky i  plavání, pro plavecké oddíly? 
Jsem přesvědčena, že by si do ba-
zénu našla cestu i veřejnost.

Jenže  – hlasovat o  zásadních 
rozhodnutích otevřeně a  navíc na 
plénu, kde by se mohla vyjádřit 
i veřejnost, se Starostům, opakova-
ně, nehodí.

MĚSTO PŘEBÍRÁ BAZÉN,
VEDENÍ ZE STRANICKÝCH 

KOLEGŮ
O  budoucnosti Městského ba-

zénu Liberec jsme už psali hodně. 
Nyní už je jasné, že za čtyři roky 
toto vedení nezvládne udělat nic. 
Projekt není, peníze taky ne. A tak 
jediná změna bude, že vedení měs-
ta přebírá i vedení bazénu, protože 
dlouholetý provozovatel zde ze své 
vůle končí.

A kdo usedne ve vedení bazénu? 
I  přes vypsané výběrové řízení to 
nakonec nebude nikdo z  uchaze-
čů, ale Robert Korselt. Zdá se, že 
hlavní kvalifikací je nakonec člen-
ství v koaliční TOP 09 a místo v za-
stupitelstvu Liberec.

Nebyla otevřená výběrová řízení 
také jedním ze slibů vládnoucí ko-
alice Starostů, ANO a ODS?

Už jste to možná četli v minulém Zpravodaji. Město Liberec nemá náhradní bazén, který by mohl nahradit ten velký, městský.

Z bazénu školní třídy

Tohle město má na víc
Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec

POMOC S NÁKLADY 
NA BYDLENÍ I NA DOPRAVU
S  růstem cen energií se možná 

i vaše domácnost nebo někdo z va-
šich blízkých dostal do situace, kdy 
má nárok na příspěvek na bydlení. 
Ten nastává, když náklady na by-
dlení převýší 30 % čistých příjmů 
domácnosti. Do toho se započítává 
nájem, energie, voda a další poplat-
ky, u  vlastního nebo družstevního 
bydlení pak určená částka (pokud 
např. v Liberci vlastníte byt a v do-
mácnosti jste tři osoby, do nákla-
dů si jako základ započítáte 9605 
Kč/měsíčně). A pokud máte nárok 
na příspěvek na bydlení, dostane-
te slevu i  na MHD v  Liberci. Když 
s  dokladem o  přiznání příspěvku 
na bydlení přijdete na terminál ve 
Fügnerově ulici, můžete si koupit 
měsíční nebo čtvrtletní jízdenku se 
slevou 75 %. Slevu se nám povedlo 
prosadit před několika měsíci a cílí 
hlavně na rodiny s  malými dětmi 
a  na samoživitele/ky, může se ale 

týkat i jiných životních situací, kdy 
se lidé ocitají v sociální tísni.

POTŘEBUJEME ŘEŠIT SUCHO 
A POVODNĚ, NE LIKVIDOVAT 

ZAHRÁDKY
Závěr odborné oponentury pro-

tipovodňových plánů vedení měs-
ta je, že není možné kvalitně řešit 
protipovodňovou ochranu měs-
ta pouze na základě technických 
opatření na Lužické Nise. Naposle-
dy jsme to viděli koncem léta, kdy 
bleskové povodně způsobily škody 
za čtvrt miliardy a městem pláno-
vaná opatření by s tím nic nezmoh-
la. To, co funguje, je přidávat zeleň, 
starat se o ni a zasakovat srážkovou 
vodu na místě, kde spadne. Bohu-
žel hlavní záměr vedení města je 
stále zlikvidovat zahrádky ve Win-
trově ulici u Nisy a vybudovat tam 
„povodňový park“ za odhadova-
ných 110 milionů. I  při velké po-
vodni je potenciál takto ochráně-
ného majetku nejvýš 30 milionů. 
Stavba „povodňového parku“ je ale 
pěkná stavební zakázka. Mnohem 
větší smysl dává použít peníze na 
systematické budování levných 
opatření pro zasakování vody na 

celém území města. To potřebuje-
me všichni.

PŘIŠLI JSME O MAJETEK 
I O ILUZE

Zoo a botanická zahrada už pa-
tří Libereckému kraji. Starostové, 
ODS a  část ANO schválili jejich 
darování a  přidali i  bonusy navíc, 
třeba kulturní dům Lidové sady, 
restaurace Formanka a  Rybářská 
bašta a kus městských lesů včetně 
Lesního amfiteátru. To všechno je 
už krajské. Liberec bude navíc na 
obě zahrady přispívat 25 milio-
nů ročně. Celkově ale město něco 
ušetří. Už roky upozorňujeme na 
to, že finanční problémy zoo by vy-
řešil pravidelný příspěvek kraje na 
konkrétní věci, aby měli nad svými 
penězi kontrolu. Jenže hejtman 
chce zoo vlastnit, a  tak řekl NE. 
A  vedení radnice v  čele se Staros-
ty jen poslušně sklaplo podpatky 
a zoo už nemáme. Ještě někdo cho-
vá iluze o rovnoprávné spolupráci 
města a kraje?

PO NÁS POTOPA
Už před rokem mělo město 

převzít správu bazénu zpátky od 

soukromého provozovatele, kte-
rý ho využíval víc než dvě desít-
ky let a  dobře na něm vydělával. 
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na 
jednatele městské firmy. Po něko-
lika měsících bylo zrušeno. A  na 
podzim byl v  tichosti dosazen do 
této pozice zastupitel za Starosty/
TOP 09. Na výběrové řízení už si 
nikdo ani nehrál. Prý je to vlastně 
ušlechtilé sebeobětování, přebírat 
řízení bazénu v této situaci. Aby to 
zase ale nebylo tak moc práce, byla 
ještě zřízena nová pozice ředite-
le, který skutečně bude mít bazén 
na starost. Kolik nás bude bazén 
stát, to prý ovšem ještě nikdo neví. 
A rekonstrukce za miliardu, o které 
vedení města roky mluví jako o ho-
tové věci? V rozpočtu na příští rok 
na ni není připravená ani koruna. 
Stejně jako není uděláno nic pro 
opravu bazénu na Františkově. Tak 
si ještě běžte zaplavat…

PŘÁNÍ
Není jasné, co nás v  roce 2022 

čeká. Přeji všem, abychom pro-
blémy a  nečekané události zvládli 
a dokázali je využít pro nutné změ-
ny. Hezké Vánoce!



20 Zpravodaj^Liberec Prosinec 2021

Vánoční vinšování zastupitelů za hnutí ANO
Zastupitelé za ANO 2011

V  tomto nejkrásnějším obdo-
bí roku jsme se na chvíli zastavi-
li a  společně pro vás namíchali 
vánoční koktejl přání na základě 
dvou otázek:

1. Jaké je moje osobní přání ob-
čanům Liberce?

2. Co chci dotáhnout (jaké je 
moje předsevzetí) v  posledním 
roce zastupitelského mandátu?

Šárka Prachařová
1. Pro všechny občany toho-

to krásného města si přeji hlavně 
zdraví, ale i radost z každého oka-
mžiku, který nám život dává.

2. Vnášet dál do politiky slušnost 
a ochotu komunikovat napříč poli-
tickým spektrem, nepolevovat v zá-
jmu o rozvoj našich škol a to nejen 
z  pohledu jejich modernizace, do-
táhnout převody družstevních bytů.

Martina Teplá
1. Občanům bych ráda popřála 

především pevné zdraví, zdravý ro-
zum a vzájemnou toleranci.

2. Spolupracovat na realizaci 
projektů v  oblasti sociálních slu-
žeb. Velkým předsevzetím pak je 
nastolení vzájemného respektová-
ní mezi všemi politickými partnery 
v koalici i opozici.

 
Radka Loučková Kotasová
1. Přeji kromě nezbytného zdra-

ví také schopnost hledat pozitiva 
i  v  maličkostech všedního života 
a umět se z nich radovat.

2. Dokončit projekty, na kterých 
pracujeme, a je jich opravdu hodně, 
ale i připravovat další projekty v růz-
ných oblastech pro rozvoj našeho 
města. Beru to jako výzvu i závazek.

Zbyněk Karban
1. Všem přeji samozřejmě pevné 

zdraví a pozitivní mysl.
2. Pokračovat v zlepšování ekono-

mické situace města a zvyšování jeho 
kreditu tak, aby občané města nepo-
ciťovali negativní dopady za  žádné 
další koronavirové i jiné krize.

Zdeněk Šembera
1. Kromě zdraví přeji všem 

také hodně životního optimismu, 
smích léčí.

2. Bohužel, hodně projektů 
a  našich témat je negativně  ovliv-
něno současnou situací. Já se budu 
nadále věnovat své profesi lékaře 
a z pozice členství v dozorčí radě se 
budu věnovat i dohledu nad rozvo-
jem nemocnice.

Marek Vávra
1. Zdraví popřáli moji kolego-

vé, tak já k  tomu přidávám přání 
pozitivní energie v  náročné době, 
úspěšný a šťastný celý nový rok.

2. Mezi mnoha úkoly bych rád 
přispěl k  lepší koordinaci doprav-
ních uzavírek a zlepšil tak průjezd-
nost městem.

Renáta Balašová
1. Do nového roku přeji všem 

občanům to nejcennější a  to je 
jednoznačně zdraví, aby mohli 
sportovat, k tomu štěstí, aby se jim 
vyhýbaly úrazy, a  lásku, aby měli 
s kým sportovat a bavit se.

2. Chci být nadále nápomocna 
udržení a  rozvoji městských spor-

tovišť, snažit se rozhýbat Liberec 
po stránce sportovní i kulturní.

 
Jaroslav Šrajer
1. Klid a  pohodu a  co nejméně 

omezení při jízdách individuální 
i hromadnou dopravou.

2. Zahájit rekonstrukci poslední 
části tramvajové trati z  Vratislavic 
do Jablonce nad Nisou.

 
Vítězslav Kvapil
1. Všem přeji zdraví a  štěstí 

v osobním i pracovním životě.
2. Chtěl bych být nápomocen 

tomu, aby město Liberec bylo mís-
tem, kde se dobře žije a podniká.

Libor Ježek
1. Ať se Liberečanům daří ve 

zdraví, přeji všem bílou zimní pe-
řinu, průzračnou vodu, modrou 
oblohu a čistý vzduch.

2. Chci s  celým naším týmem 
podporovat smysluplné projekty 
rozvoje Liberce.

Přejeme krásné a jiskřivé vánoč-
ní svátky a radostný vstup do nové-
ho roku 2022.



21Zpravodaj^LiberecProsinec 2021

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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Tereza Jiruchová 

Pro takovouto ozdravnou 
kůru lze využít poutní a turi-
stickou cestu nesoucí název 
Via Sacra. Stezka Via Sacra 
znamená posvátnou cestu 
o délce 550 km po obou stra-
nách řeky Nisy. Před staletí-
mi byla součástí významné 
obchodní a  poutní cesty Via 
Regia. Nyní se jedná o  no-
vou turistickou trasu vedoucí 
přes české Krkonoše a  Jizer-
ské hory, polské Slezsko a ně-
meckou Lužici.

Myšlenka Via Sacra vznikla 
v roce 2005 a vychází z osudu post-
ního plátna. Euroregion Nisa je 
oblastí, které tradičně patří ke křes-
ťanskému civilizačnímu okruhu. 
Křesťanství formovalo minulost, 

morálku, etiku i  podobu krajiny 
kolem nás. Přes to všechno je jeho 
odkaz silně podceňován. Právě Via 
Sacra se snaží upozornit na krásné 
dědictví, které nám tu po našich 
předcích zůstalo. V současné době 
stezka Via Sacra obsahuje 20 pout-

ních zastavení po celém Euroregio-
nu Nisa. Na německé straně se jich 
nachází 9, na polské 3 a česká stra-
na Via Sacra obsahuje 8 poutních 
zastavení.

Mezi tato zastavení patří kos-
tel Navštívení Panny Marie v  Hej-
nicích, bazilika sv. Vavřince a  sv. 
Zdislavy v Jablonném v Podještědí, 
kaple sv. Anny v Mnichově Hradiš-

ti, Johanitská komenda v  Českém 
Dubu, Loretánská kaple v  Rum-
burku, klášter v Broumově, poutní 
areál v Horní Polici a kostel Nale-
zení sv. Kříže s  barokní zahradou 
v Liberci. Stezku je možné libovol-
ně kombinovat, krátit nebo roz-
dělit. Ať se vydáte na pouť, nebo 
na výlet, můžete si být jisti, že vás 
čeká mnoho radosti z  aktivního 
pohybu, krásné zážitky spojené 
s pobytem v přírodě a s objevová-
ním pozoruhodných míst. Spoustu 
věcí nyní nemůžeme, ale trávit čas 
v  přírodě u  nádherných historic-

kých památek můžeme. Proč toho 
tedy nevyužít? V  tomto případě by 
to byla obzvlášť škoda.

Nová	 turistická	 trasa	 je	postupně	bu-
dována	a propagována	v  rámci	projektu	
č.100279636	 Via	 Sacra  –	 příspěvek	 k  za-
chování	a propagaci	společného	kulturní-
ho	dědictví	spolufinancovaný	z prostřed-
ků	Evropské	unie –	Evropského	fondu	pro	
regionální	 rozvoj,	 Programu	 spolupráce	
Česká	 republika  –	 Svobodný	 stát	 Sasko	
2014-2020.

Via Sacra. Vyžití i v době covidu
Další vlna koronavirové krize opět omezila kontakty mezi lidmi a spoustu volnočasových aktivit. I tak je možností, kterými se 
mohou děti i dospělí zabavit, celá řada. Nesčetněkrát bylo řečeno, že fyzická aktivita má zejména v této nelehké době svůj 
zásadní význam. Čerstvý vzduch má ozdravný vliv na tělo i ducha.

^
^
^
^
^
^
^
^
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Kultura, společnost

Vít Peřina

Příznivci poetiky i  herců Divadla 
F. X. Kalby, které donedávna v Liberci 
s úspěchem působilo, si během Frantí-
ka přijdou na své. Spoluautorem, spo-
lurežisérem i  jedním z účinkujících je 
vůdčí osobnost F. X. Kalby, Tomáš Dia-
niška. V  titulní roli září jeho někdej-
ší liberecký parťák, Jakub Albrecht. 
Komedie Divadla Pod Palmovkou je 
inspirovaná pozoruhodným osudem 
Františka Filipa, který se narodil bez 
rukou. Jeho upřímné celoživotní nad-
šení bylo však naprosto nakažlivé. A to 
i  v  dobách, kdy optimismus byl jedi-

ným bohatstvím, které mu zbylo.
Nohama se naučil dělat vše, co dítě 

potřebuje — vzít kámen a  přehodit 
kostel, pouštět draka, cvrnkat kuličky 
a  taky se prát. Černo-černá komedie 
podle skutečného příběhu se soustře-
ďuje na vypjaté chvíle Frantíkova ži-
vota, v  nichž tvrdohlavý člověk usiluje 
o  vymanění se z  daného osudu i  pro-
středí. Na pozadí novodobých českých 
dějin tak Frantíka čeká veliký zápas 
o lidskou důstojnost.

Hra byla nominována na Cenu di-
vadelní kritiky a Jakub Albrecht za svůj 
herecký koncert zmíněnou prestižní 
cenu dokonce obdržel.

Divadlo F. X. Šaldy

Na sedačky v první etapě výmě-
ny přispělo 75 dárců (z toho 33 si 
koupilo rovnou celou sedačku) 
a celková částka činí více než 513 
tisíc korun.

V listopadu proběhlo v Šaldově 
divadle mimořádné odpoledne. 
Dárcům, kteří přispěli na nové se-
dačky v hledišti, byly předány jako 
poděkování certifikáty, odznaky 
i  makety sedaček. Jejich jména 
jsou nyní na zlatých cedulkách na 
sedačkách či ve společné vitríně 
v přízemí divadla.

V rámci programu zazpívala só-
listka opery Věra Poláchová známé 
muzikálové písně, na klavír ji do-
provodil Jiří Horčička. Všichni byli 
také pozváni na operní představení 
Jakobín.

„Na setkání s  příznivci našeho 
divadla jsem se moc těšila. Nejen 
že jsou našimi věrnými diváky, ale 
neváhali sáhnout do svých peněže-
nek a  významně podpořit divadlo. 

Tím se nesmazatelně zapsali do 
historie našeho divadla a já si toho 
vážím, ani neumím slovy vyjádřit 
jak moc.

Už jsme delší dobu věděli, že je 
potřeba vyměnit sedačky. Vždyť 
ty, které jsme teď nahradili, byly 
v přízemí a na prvním balkoně z let 
1968–1970 a ty na druhém a třetím 
balkoně dokonce z  roku 1957. Já 
bych si moc přála, aby ty nové se-

dačky vydržely tak dlouho. A mám 
velkou radost, že ty původní sedač-
ky, které se ještě daly použít, dnes 
slouží v sále kina Varšava.

Nicméně bylo na čase je vyměnit, 
nechali jsme zpracovat projekt, roz-
počet a, jak už to tak bývá, největší 
kámen úrazu byly peníze. Výměna 
283 sedaček v  přízemí a  na prv-
ním balkoně, která se odehrála teď 
v  létě, přišla na 5 625 000 korun  – 

tedy to je celková cena za výrobu 
sedaček a  instalaci, ale i  výměnu 
lina, bez které by to nešlo. Podstat-
nou část, 80 % částky, se podařilo 
pokrýt dotací od Libereckého kra-
je, 20 % zbývalo na divadlo. To je 
něco přes 1 100 000 Kč.

A  my jsme si řekli, že zkusíme 
zapojit i veřejnost. Vždyť to je tako-
vá divadelní tradice. Lidé se sklá-
dali nejen na Národní divadlo, Ná-
rod sobě, což je všeobecně známo, 
ale i na stavbu našeho divadla. Tak 
jsme si řekli, třeba se i u nás v Li-
berci bude někdo chtít zapsat do 
historie divadla.

A  upřímně, nečekali jsme, že se 
sejde tolik dárců. Na sedačky při-
spělo 75 dárců (z toho 33 si koupilo 
rovnou celou sedačku) a  celková 
částka činí více než 513 tisíc korun. 
Pro mě je to ujištění, že Liberečané 
mají své divadlo moc rádi a  nevá-
hají to dokázat i nemalou finanční 
oporou. Děkujeme!“ řekla na setká-
ní ředitelka divadla Jarmila Levko 
Pešlová.

Jako ideální dárek pod stromeček se jeví koupě vstupenek na lednový Večer v Naivním. Pražské Divadlo Pod Palmovkou totiž 
v pátek 14. ledna přijede do Liberce s oceňovanou inscenací Bezruký Frantík.

Divadlo pro své věrné diváky připravilo možnost zapsat se do jeho historie. Každému, kdo měl zájem svému divadlu darovat 
divadelní sedačku, mohl mít na její zadní straně zlatou cedulku se jménem.

Bezruký Frantík v Naivním divadle

Do historie hlediště DFXŠ se zapsalo 75 dárců
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Úniková hra v knihovně
Do krajské knihovny si nyní můžete přijít zahrát únikovou hru Případ ztracené knihy. Sestavte si svůj tým a přijďte odvrátit 
kolaps civilizací.
Krajská vědecká knihovna v Liberci

Připravili jsme pro napínavou 
a zdaleka ne triviální únikovou hru 
pro všechny generace v  prosto-
rách knihovny, při níž budete řešit 
Případ ztracené knihy.  Do akade-
mie věd pronikly informace, že 
existuje kniha, jejíž text obsahuje 
návod k ovládnutí civilizace. Kniha 
se však záhadně ztratila. Pomozte 
nám ji vypátrat  a  odvrátit tak ko-
laps civilizací.

Na hru se mohou hlásit až šes-
tičlenné týmy, je tedy ideální pro 

rodiny či skupiny kamarádů a přá-
tel. Účast je vhodná pro hráče od 
deseti let výše. Zahrát si však sa-
mozřejmě mohou i  mladší děti, 
nejlépe však v  doprovodu rodičů, 
aby zvládly i  některé náročnější 
úseky pátrání.

Začátek hry je možný v  ote-
víracích dnech knihovny  v  ča-
sech  10.00, 13.00, 15.00 a  17.00 
hodin. K účasti ve hře je nezbytné 
svůj tým předem přihlásit na ad-
rese detske@kvkli.cz  nebo telefo-
nicky na čísle  482 412 162. Každý 
herní pokus může trvat max. dvě 

hodiny. Účast v naší únikové hře je 
pro všechny zájemce zdarma.

Úniková hra byla několika 
soutěžními týmy vyzkoušena 
v  knihovně už začátkem listopa-
du jako součást nabídky Festivalu 
dětského čtenářství. Jen po dobu 
tří dnů konání festivalu si ji vy-
zkoušelo na tři desítky zájemců 
a setkala se s velkým ohlasem. Zá-
jem je nyní opravdu velký, proto 
neváhejte a zarezervujte si termín. 
Veškeré informace naleznete také 
na našich webových stránkách 
www.kvkli.cz v sekci Aktuálně.

Žijete v Paříži, pro nás nyní tak 
vzdálené. Ale zároveň jste amba-
sadorkou Liberce. Proč?

Liberec jsem si zvolila jako mís-
to vysokoškolských studií a  zažila 
jsem tam tři pohádkové roky. Li-
berec má kulturní a  přírodní bo-
hatství, které budu v životě už jen 

těžko hledat v  jiném městě. 
Navíc mám opravdu ráda 
hory, dokonce jsem několik 
sezon pracovala jako instruk-
torka lyžování. O  tom pří-
stupu na kopec z  kanceláře 
si můžu nechat v  Paříži jen 
zdát. Mé univerzitní roky mě 
k Liberci pojí dodnes, proto-
že můj portrét projíždí Liber-
cem na tramvaji s  reklamou 
na TUL.

 
Jaké má Liberec šance 

v kandidatuře uspět?
Musím se přiznat, že ne-

znám celý proces ani pod-
mínky výběru Evropského 
města kultury, takže na tuto 
otázku mohu jen stěží odpo-
vědět objektivně. Pokud se oprav-
du hledá město, které nabízí svým 
občanům naplněný život a  ná-
vštěvníkům bohatý výběr aktivit, 
Liberec je pro mě jasným favori-
tem. Kromě skvělé univerzity a po-
hádkové přírody jsem na Liberci 
milovala kulturu všeho druhu – od 
elegantních kaváren z  minulého 
století po alternativní kluby a  ča-
jovny. Liberec žije lidmi. Je to měs-
to veliké tak akorát, aby nabídlo 
svým obyvatelům všemožné vyžití, 
a přitom se nestalo anonymním.

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

Jako velká milovnice přírody 
a dlouhodobě udržitelného rozvo-
je bych určitě nenavrhovala žádné 
nové projekty, jen zkvalitnění a ak-
tualizování prostorů a  programů, 
které v  Liberci a  okolí již existují. 
To bych Liberci přála. Aby jeho ob-
čané cítili a  věděli, že už všechno 
mají, že není třeba hnát se za ně-
čím větším a novějším, že se stačí 

jen s láskou starat o to, co v Li-
berci existuje. Do existujících 
struktur přinést nové myšlen-
ky a aktivity.

Sama jsem v  Liberci už 
dlouho nebyla, tak si dovoluji vy-
jádřit osobní preference. Snad více 
zeleně a jídlo rostoucí ve veřejných 
prostorách, ale o tom si zatím dává-
me zdát ve všech městech na světě.

Vize z budoucna: Liberec pořa-
datelství získal a jsme v roce 2028. 
Co by rozhodně ve městě v tomto 
roce nemělo chybět?

Lidé hledají přírodu. Takže ur-
čitě snadný přístup z centra města 
s  veškerým komfortem vyspělé ci-
vilizace do lesa a do hor.

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

Češka žijící v Paříži, kde učí 
udržitelnou módu na vyso-
kých školách. Vystudovala 
textilní a módní design na 
Technické univerzitě v Li-
berci a poté módní obchod 
v Paříži a Šanghaji. Kromě 
samotné výuky také píše. 
Od září 2020 působí také 
v roli manažerky Czech 
Concept store v Českém 
centru v Paříži.
Kamila Boudová je jednou 
z ambasadorek projektu 
Liberec 2028 – Evropské 
hlavní město kultury.

Kamila Boudová: více zeleně
a jídlo rostoucí ve veřejných prostorách

Łißęrëc
2028
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Medaile města pro 
lékaře a spisovatele

Zastupitelstvo města Liberce ve čtvrtek 2. prosince ocenilo 
další významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj naše-
ho města. Z rukou primátora Jaroslava Zámečníka Medaili 
města Liberec převzali Jan Šebelka, MUDr. Richard Lukáš, 
Ph.D., a MUDr. Stanislav Taller.

Jan Král

Za mimořádné zásluhy o rozvoj 
města v oblasti literatury a žurna-
listiky:

Jan Šebelka (*1951), novinář 
a  spisovatel. Vystudoval FAMU 
Praha, obor dramaturgie a  scená-
ristika. Pracoval jako závozník, děl-
ník, vychovatel, vedoucí internátu 
a v letech 1993 až 2014 byl novinář 
(Deníky, MFDnes). Je spoluauto-
rem a  autorem několika knih, na-
příklad knihy rozhovorů Byl jsem 
tobruckou krysou, kterou napsal 
s  legionářem Stanislavem Hnělič-
kou, nebo vzpomínky na Gustava 
Ginzela  – Podivín, který okrášlil 
svět. V roce 2017 napsal Liberecké 
rozhovory s deseti osobnostmi Li-
berce.

Za mimořádné zásluhy o rozvoj 
města v oblasti medicíny:

MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. 
(*1953), lékař, ředitel Krajské ne-
mocnice Liberec. Od roku 2003 
byl primářem Spinální jednotky 
a od roku 2007 vedl jako přednos-
ta Traumatologicko-ortopedické 
centrum se Spinální jednotkou 
Krajské nemocnice Liberec. Do-

dnes působí v KNL jako generální 
ředitel a  předseda představenstva 
KNL. Richardu Lukášovi byla kon-
cem roku 2019 udělena čestná me-
daile České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně.

MUDr. Stanislav Taller (*1941), 
lékař, zakladatel moderní trauma-
tologie. V  roce 1966 nastoupil na 
chirurgické oddělení liberecké ne-
mocnice. V letech 1991–93 byl jeho 
primářem, v letech 1993 – 2001 pak 
primářem Traumacentra KNL. Lé-
kařem úrazové chirurgie pak byl až 
do roku 2016. Samostatně provedl 
kolem 15 tisíc operací, další tisíce 
pak jako asistent.

  J. J.  :  mše  
JAKUB JAN RYBA 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
PĚVECKÝ SBOR JEŠTĚD, SÓLISTÉ A ORCHESTR 

DIRIGUJE MAREK MÜLLER 

26. 12. 2021 v 16.30 hod. 
KOSTEL SV. ANTONÍNA na SOKOLOVSKÉM NÁM. v LIBERCI 

KONÁ SE ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH OPATŘENÍ PRO KULTURNÍ A FOTBALOVÉ AKCE 

Jan Šebelka

Richard Lukáš

Stanislav Taller
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V období od 1. do 16. ledna 2022 pořádá Charita České re-
publiky již 22. ročník Tříkrálové sbírky.

Týdny pro neziskový sektor opět po roce
v Krajské vědecké knihovně

Pod názvem „Společně pomáhat je radost“
proběhnou během února 2022

Krajské týdny pro neziskový sektor – TÝNES.
Představí se zajímavé neziskové organizace, které v Libe-
reckém kraji působí, proběhne Týden pro dobrovolnictví, 
připravené jsou kulturní akce, koncert i aktivity pro děti.

Další informace: Alena Kejzarová, ANNOLK, 737 233 889
Lucie Nováková, Regionální dobrovolnické centrum LK, 736 411 807

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

S  nabídkou odkladu nájmu při-
chází rezort školství a  sociálních 
věcí, aby pomohl těm sociálně nej-
slabším, mezi jinými například se-
niorům.

Krach dodavatele elektřiny a ply-
nu s  sebou bohužel nese negativní 
dopad v podobě vysokého závěreč-

ného vyúčtování a neméně náklad-
ných vstupních záloh od dodavatele 
přechodného (tzv. dodavatel po-
slední instance) a  nového. Statu-
tární město Liberec na tyto potíže 
svých nájemníků reaguje nabídkou 
několikaměsíčního odkladu úhrady 
nájemného za měsíce prosinec 2021 
a  leden  až únor  2022 do doby, až 
bude jejich finanční situace stabil-
nější. Druhou možností je domluvit 
si na úhradu nájemného splátkový 

kalendář. V obou případech (zatím) 
platí, že závazky vůči městu musejí 
být splaceny do srpna 2022.

Jsme si vědomi, že záchrannou síť 
pro lidi, kteří krach Bohemia Energy 
a  dalších zprostředkovatelů nezavi-
nili, musí poskytnout stát, který tak 
i činí prostřednictvím mimořádných 
dávek Úřadu práce. Přesto se ale kvů-
li určité těžkopádnosti systému či 
z jiných důvodů mohou vyskytnout 
klienti, kteří potřebují snížit tlak na 

své domácí rozpočty ještě více, a to 
třeba právě s  ohledem na nároč-
né vánoční období. Právě pro ty je 
naše nabídka určena. Stačí přitom 
jednoduše zažádat na humanitním 
oddělení odboru školství a  sociál- 
ních věcí (budova Uranu), doložit 
platnou nájemní smlouvu k  měst-
skému bytu a také doklad o přísluš-
nosti ke zkrachovalému dodavateli. 
Město si za odklad (splácení) nájmu 
neúčtuje žádný poplatek ani úroky.

Odložte si úhradu nájmu v městském bytě
Trápí vás momentální finanční potíže spojené s krachem vašeho dodavatele energií (nejčastěji Bohemia Energy)? Odložte si 
úhradu nájemného v městských bytech za tři zimní měsíce, a to se splatností až do srpna roku 2022.

Tříkráloví koledníci putují dům 
od domu, nosí lidem radostnou 
zvěst vánočních svátků, obdarová-
vají je drobnou pozorností a  zpě-
vem tříkrálové koledy. Současně 
koledníci prosí o dar na pomoc li-
dem v nouzi do úředně zapečetěné 
kasičky opatřené charitním logem. 
Prostřednictvím Charity můžete 
účinně pomoci bližním, kteří si 
sami pomoci nemohou. Neodmít-
něte, prosíme, tyto vyslance po-
třebných.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky z Li-
berce je tradičně určen na podpo-

ru Hospice sv. Zdislavy, na projekt 
„Adopce na dálku“, na podporu 
sociálně slabých rodin, na pre-
venci patologických jevů u  dětí 
a  mládeže, na podporu handica-
povaných znevýhodněných a  ji-
nak potřebných osob. Na podporu 
Domovů pro matky s dětmi v tísni, 
Domova pokojného stáří a Charit-
ního šatníku, jež provozuje Charita 
Liberec.

Pro podpoření Charity Liberec 
online lze použít sbírkový účet 
66008822/0800 a variabilní symbol 
77794 0301.

Tříkrálová sbírkaStaň se dobrovolníkem při 55. Jizerské 50
Staň se součástí pořadatelského týmu Jizerské 50 a buď u le-
gendárního závodu, který se koná již od roku 1968 a každoroč-
ně se na jeho trasu vydávají tisíce sportovců z celého světa.

Chceš-li	se	stát	jedním	z dobrovolníků	a je	ti	16	a více	let,	stačí	
vyplnit	přihláškový	formulář	a my	se	ti	ozveme.

Opět	 rozjíždíme	 dobrovolnický	 program,	 do	 kterého	 bychom	
rádi	přivedli	ty,	kteří	mají	blízko	ke	sportu,	chtějí	získat	nové	zku-
šenosti.

Dobrovolníci	 najdou	 své	uplatnění	od 7.  února (pondělí) do 
14.  února  2022 (pondělí).	 Není	 nutné	 účastnit	 se	 všech	 dnů.	
Někteří	budou	působit	v Liberci,	Jablonci,	většina	z vás	ale	přímo	
v Bedřichově,	v centru	všeho	dění.
Co dostaneš za pomoc?
»	oficiální	tričko	Jizerské	50
»	oficiální	KAMA	čepici
»	občerstvení
»	dopravu	z Liberce	a Jablonce	n.	Nisou
»	certifikát	spolupráce	na	Jizerské	50
»	50%	slevu	na	startovném	na	vybraný	závod	SkiTour,	či	Běhej	lesy
»…	a další	zajímavé	odměny,	ale	hlavně:	zážitek	k nezaplacení!

Více	informací	na
https://jiz50.cz/cms.front.page/page/916

Pojď do toho s námi!
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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. 11. DO 30. 11. 2021
285/21 Mobilní telefon 30. 11.

283/21 Finanční hotovost Simona Bartošová 29. 11.

282/21
Svazek klíčů, bankovní karty Lukáš Svoboda, Jan Blaha, očkovací průkaz 
Emilie Stránská.

24. 11.

280/21

Nálezy DPMLJ 22. 10.–7. 11. 2021: učebnice zeměpisu, nabíjecí kabel 
k PC, 2× mobilní telefon, pánské hodinky, reproduktor k mobilnímu 
telefonu, čepice, průkaz Vanessa Kostelecká, kniha, Opuscard Sára 
Kučerová, vak se sportovním oblečením, chlapecká zimní bunda + 
čepice medvídek Pú, taška + pantofle, čipová karta Pleticha

18. 11.

279; 278/21 Sluneční brýle, mobilní telefon 16. 11.

277/21 Klíče 16. 11.

276/21 Finanční hotovost 15. 11.

275/21 Svazek klíčů 15. 11.

274/21 Peněženka Matěj Svoboda 15. 11.

273/21 Dámská kabelka Anna Tomceac 15. 11.

272/21 Svazek klíčů 15. 11.

271/21 Klíče 12. 11.

270/21 Pouzdro na doklady Kalin Todorov 12. 11.

269/21 Svazek klíčů s čipem 11. 11.

268/21 ISIC karta Diana Čirličová 9. 11.

266/21 Nabíjecí pouzdro na sluchátka 5. 11.

265/21

Nálezy DPMLJ 18. 10.–22. 10. 2021: mobil, taška + knihy, taštička přes 
rameno, vak s oblečením, klíče + Opuscard Jaroslav Slosiar, taška 
s botami, dětské sportovní kalhoty, peněženka – Adam Sidor, deštník, 
talíř, taška + toaletní papír (nové), 2× batoh, vak s oblečením na TV

5. 11.

262/21 Bankovní karta Mgr. Barbora Tichá 3. 11.
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PROSÍM OTOČTE MNE!

Otevřeno každý den
Hala míčových sportů
Celoroční provoz

rezervujte na
www.sportparkliberec.cz

U NÁS
SPORT
STÁLE ŽIJE

PŘIJĎ SHODIT
vánoční KILA

^
^
^
^
^
^
^
^
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čtvrtek 27. ledna od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

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

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
ZPRAVODAJE LIBEREC 
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Zpravodaj^Liberec

Taneční klub Koškovi 
úspěšný na MČR v Plzni
Ve	středu	17. listopadu	se	
v Plzni	konalo	MČR	družstev	
v tanečním	sportu	a Taneční	
klub	Koškovi	tam	samozřejmě	
nemohl	chybět.	V Juniorské	
kategorii	se	mu	zadařilo	a cink-
lo	to	dokonce	dvakrát.	Ve	
standardní	části	jsme	obsadili	
bronzovou	příčku	a v latinsko-
americké	části	krásné	druhé	
místo.	V dospělých	naše	druž-
stvo	obsadilo	8.	místo	a v lati-
ně	10.	místo	v silné	konkurenci	
párů.

Krátkézprávy

Ski klub Ještěd je spolek působící v Liberci a pracující s dětmi od 5 do 18 let, které mají rády 
pohyb na čerstvém vzduchu, pobyt v zimě na sněhu a určitě i radost z rychlosti.

Perfektně upravená 1,5 km dlouhá sjezdovka, nové LED osvětlení, lyžaři zblízka i zdaleka. No-
vým večerním lyžováním zahájil 10. prosince Skiareál Ještěd lyžařskou sezonu 2021/22.

Ski klub Ještěd

Večerní lyžování otevřelo sezonu

Dlouho očekávaná, vloni vy-
budovaná sjezdovka Nová Skalka 
výrazným způsobem zlepšila pod-
mínky pro rekreační lyžaře a rodiny 
s dětmi. Sjezdovka široká 45 metrů 
a dlouhá 1,5 km je příkladem pře-
hledné a bezpečné sjezdovky nabí-
zející prostor pro skvělou lyžovačku 
nejen začátečníkům, ale i  nároč-
nějším fanouškům carvingového 
lyžování. „Vybudování Nové Skalky 
byl zásadní krok vpřed pro celý ly-
žařský areál na Ještědu. A tím, že na 
ní letos veřejnosti představujeme 
parádní večerní lyžování, stane se 
ještě mnohem atraktivnější. Nabí-
zíme nejen Liberečanům perfektní 
příležitost, jak si večer zasportovat 

a  odreagovat se od celodenního 
stresu,“ komentuje Jakub Hanuš, 
ředitel Skiareálu Ještěd.

Své premiéry se v pátek 10. pro-
since dočkal i letos nový gastro pro-
voz Après-ski Nová Skalka přímo 

na dojezdu sjezdovky. Návštěvníci 
mohou využít i služeb půjčovny lyží 
či snowboardového vybavení v bu-
dově infocentra. V  provozu bude 
od soboty i Kubíkova lyžařská škola 
s  velmi dobře přístupnou cvičnou 
plochou pro děti a začátečníky.

Velkou novinkou letošního roku 
na Ještědu je možnost zakoupení 
nejvýhodnějších skipasů v online 
předprodeji přes věrnostní pro-
gram GOPASS (www.gopass.travel). 
Díky dynamickým cenám skipasů 
je tak možné zakoupit celodenní 
lyžování na Ještědu již od ceny 250 
Kč.

Kompletní informace na  www.
skijested.cz.

^Liberec město sportu

A  právě o  rychlosti je alpské 
lyžování. Vždyť lyžařské závody 
se jezdí na čas. S  rychlou jízdou 
z  kopce jde ruku v  ruce i  techni-
ka zatáčení, která vede k velmi 
dobře a co nejrychleji projeté 
slalomové trati s  dobrým 
pocitem správně říznuté 
zatáčky.

Děti v  oddíle vedeme od jejich 
prvních carvingových oblouků až 
k výkonnostnímu lyžování. Připra-
vujeme jim lyžařský program spolu 
s  důkladnou kondiční přípravou. 
Seznamujeme je s  technikou lyžo-
vání, ale také je učíme základům 
dalších sportů, jako je atletika, 
gymnastika, in-line bruslení, jízda 
na kole, vodní lyžování, skákání na 

trampolíně nebo plavání.
To všechno tvoří soubor kom-

plexní přípravy alpského lyžaře.
Závodníci Ski klub Ještěd se 

pravidelně účastní krajských, re-
publikových, ale i  mezinárodních 
závodů v  alpském lyžování, na 
lyžařských závodech mají své za-
stoupení v předžákovských, žákov-
ských i juniorských kategoriích.

O  úspěšnosti Ski klubu Ještěd 
vypovídá nejedna přivezená me-
daile, ať už z  dětských, nebo z  žá-

kovských republikových 
závodů. V poslední zá-
vodní sezoně bylo na-
ším velkým úspěchem 
celkové vítězství Simo-

ny Vomáčkové v  Českém 
poháru v kategorii mladších žákyň 
a  pěkné 5. místo v  celorepubliko-
vém hodnocení žákovských oddílů. 
Díky výborným výsledkům se naše 
žákyně staly členkami republikové-
ho výběru žactva.

Potkat se s  námi můžete při 
tréninku v tělocvičně na ZŠ Aloisi-
na výšina, v zimě na Ještědu nebo 
také, když ještě v  Čechách není 
sníh, někde na ledovci. Více infor-
mací najdete na našich webových 
stránkách www.skiklubjested.cz.


