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Soutěž	na	podobu	okolí	
Papírového	náměstí	vyhrálo	
studio	re:architekti	s kon-
ceptem	pěšího	města	krát-
kých	vzdáleností.		 Str. 5

Papírové Papírové náměstínáměstíŘidiči si oddychnou

Noviny	pro	občany	Liberce

V pondělí	21. listopadu	
skončí	práce	na	rozšíření	
křižovatky	U viaduktu.	To	
už	bude	hotova	také	opra-
va	kolejí	na	Ještěd.		 Str. 3

Přehled	všech	libereckých	
zastupitelů	zvolených 
v zářijových	komunálních	
volbách.			
 Str. 12
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NovéNové  zastupitelstvozastupitelstvo

Krátkézprávy Jen jednou za život

Poprvé a naposledy mají žijící současníci možnost vidět vypuštěnou přehradu Harcov. Od jejího postavení před 120 lety k tomu 
ještě nedošlo a během následujích 100 let k tomu opět pravděpodobně nedojde. O opravách přehrady na str. 2. Foto Jan Král

Rovnou dvě ceny Thálie, tedy nejprestižnější divadelní ceny, putovaly do libereckého Divadla 
F. X. Šaldy. Z Národního divadla si je odvezli 8. října Veronika Korytářová a Martin Bárta.
Divadlo F. X. Šaldy

Veronika Korytářová získala 
cenu Thálie pro rok 2022 v katego-
rii Činohra  – ženský výkon za roli 
slavného libereckého rodáka a krá-
le komiků Vlasty Buriana ve hře Bu-
rian v režii Tomáše Dianišky. 

Hostující sólista Šaldova di-
vadla Martin Bárta je laureátem 
ceny v  kategorii Opera  – mužský 
výkon. Porotu oslovil svou rolí Jaga 
v  klasické Verdiho opeře Otello 
v  hudebním nastudování Marti-

na Doubravského a  režii Oldřicha 
Kříže.

Veronika Korytářová je dlouho-
letou členkou činoherního soubo-
ru DFXŠ, vytvořila řadu ikonických 
rolí, jakými byly například Marga-
reta v Kočce na rozpálené plecho-
vé střeše, Mefistofeles ve Faustovi 
a další. K jejím hereckým přednos-
tem patří mimořádný smysl pro 
ostrý střih a ironii. Za roli Buriana 
obdržela na začátku tohoto roku 
nominaci na Cenu divadelní kriti-
ky za rok 2021 v  kategorii Ženský 

herecký výkon roku a  zároveň byl 
Burian Tomáše Dianišky nomino-
ván na Hru roku.

Jeden z  nejvyhledávanějších 
a nejúspěšnějších českých baryto-
nistů Martin Bárta se před hosto-
váním v opeře Otello ukázal v titul-
ní roli Nabucca v  roce 2015. Jeho 
začátky na scéně Divadla F. X. Šaldy 
ovšem spadají do roku 1994, kdy se 
libereckému publiku představil 
jako Giorgio Germont v  opeře La 
traviata.

 Pokračování na str. 2.

Dvě Thálie pro Šaldovo divadlo

Komunální volby 
vyhráli Starostové
Volby	do	libereckého	zastupi-
telstva	vyhráli	Starostové	pro	
Liberecký	kraj	společně	s TOP	
09	a KDU-ČSL.	V devětatřiceti-
členném	zastupitelstvu	získali	
12	křesel	s volebním	výsled-
kem	28,21	%.	V těsném	závěsu	
skončilo	ANO	s 11	mandáty	
a 26,22	%.	Třetí	na	pásce	je	
Liberec	otevřený	lidem	s šesti	
zastupiteli	a 13,33	%,	násle-
dován	SPD	se	čtyřmi	místy	
a 10,01	%.	Stejný	počet	zastu-
pitelů	má	ODS,	která	dosáhla	
9,78	%.	Po	SPD	jsou	nováčky	
Piráti	s dvěma	mandáty	 
a 6,32	%.	Kompletní	přehled	
nově	zvolených	zastupitelů	
najdete	uprostřed	Zpravoda-
je.	Volba	nového	primátora,	
radních	a vedení	města	se	
uskuteční	v úterý	18. října.

Začala rekonstrukce 
ZŠ a ZUŠ Jabloňová
Se	začátkem	října	začala	re-
konstrukce	ZŠ	a ZUŠ	Jabloňová	
v Pavlovicích.	Některé	pavilony	
školy	bylo	nutné	vystěhovat.	
Žáci	druhého	stupně	tak	
budou	mít	po	celý	školní	rok	
2022/2023	výuku	v náhradních	
prostorách	v Mařanově	ulici.	
Přesun	se	netýká	žáků	prvního	
stupně,	kteří	zůstávají	během	
stavby	v původní	budově.
Děti	se	mohou	těšit	na	nové	
odborné	učebny	přírodních	
věd,	informačních	technologií	
a cizích	jazyků.	Vzniknou	v ná-
stavbě	nad	jedním	z pavilonů	
školy.
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Slovo primátora

Vážení Liberečané,

zastropování cen energií, o  kterém minulý měsíc rozhodla vláda, 
pomůže mnoha domácnostem i firmám snížit pocit nejistoty a strachu 
z  budoucnosti. Konečně dobrá zpráva. Neznamená to ale, že máme 
vyhráno. Energetická a ekonomická krize, které čelíme a dál budeme 
čelit, je bezpochyby největší výzvou posledních let a to, jak se s ní po-
pereme, se dotýká nás všech.

Boj, který jsme si nevybrali, už zdaleka není jen bojem politiků na 
evropské či národní úrovni. Naopak. Zasahuje a stále více bude zasaho-
vat do životů v krajích, obcích a městech, včetně Liberce. 

 
Pro budoucí vedení a radu města, o níž se v době uzávěrky tohoto 

vydání Zpravodaje stále jedná, to znamená jediné. Maximálně zodpo-
vědný přístup k  nakládání s  veřejnými financemi, hledání úspor, ale 
také objevování nových cest, jak s  penězi vás,  daňových poplatníků, 
efektivně hospodařit.

Jsem přesvědčený, že spojení slov „starat se“ získá v následujících 
několika letech víc na vážnosti než doposud.

V tomto vydání Zpravodaje vám představujeme všech 39 starono-
vých i  nově zvolených zastupitelů, kteří vás budou následující čtyři 
roky reprezentovat při pravidelných jednáních zastupitelstva.

Věřím, že všichni zvolení radní i vedení radnice přistoupí ke správě 
našeho města jako zodpovědný hospodář, který myslí nejen na dnešek, 
ale i na budoucí generace.

 
Přeji vám klidný začátek podzimu. 
 

Jaroslav Zámečník,
primátor města Liberec

Dokončení ze strany 1.

Nominace na letošní Ceny Thá-
lie byly oznámeny 8. září a Divadlo 
F. X. Šaldy jich získalo hned pět. Do 
užších nominací se dostala Vero-
nika Korytářová a hostující Martin 

Bárta, tři širší nominace obdrželi 
Lívia Obručník Vénosová za titulní 
roli v  Čajkovského opeře Jolanta, 
Rory Ferguson za roli Šér Chána 
v  baletu Mauglí a  hostující Titusz 
Tóbisz za roli Tita v muzikálu Hle-
dá se tenor. 

>> Dvě Thálie…

Veronika	Korytářová	v roli	Vlasty	Buriana Martin	Bárta

Oprava přehrady začíná
Liberecká přehrada Harcov je téměř bez vody a v sobotu  
15. října i bez ryb. Jedinečný pohled na její dno se současní-
kům naskytne jen jednou za život. Přehradu čeká rekonstruk-
ce za 388 milionů Kč bez DPH.

Redakce
 
Jedná se o  historický okamžik, 

neboť nádrž bude zcela vypuště-
ná poprvé za svoji téměř 120letou 
existenci. Důležitou součástí re-
konstrukce přehrady a hráze, která 
prosakuje, bude i  její odbahnění. 
Zmizet by mělo neuvěřitelných 
26 tisíc kubíků bahna. Přehrada  
z roku 1904, postavená podle pro-
jektu Otta Intzeho z  Cách, je kul-
turní památkou.

Bez vody bude přehrada do léta 
2025, kdy bude opět napuštěna na 
obvyklou výšku hladiny cca 9 metrů.

Opravy provede Povodí Labe za 
388 milionů korun bez DPH. Sta-
vební práce jsou dotovány z fondů 
Evropské unie. Po jejich dokon-
čení si vodní dílo poradí s většími 
průtoky vody a bude lépe čelit ne-
nadálým klimatickým událostem. 
Kromě odbahnění a  oprav hráze 

bude opravena také zeď k Bílému 
Mlýnu. Na práce Povodí Labe pak 
naváže město Liberec, které hodlá 
revitalizovat okolí přehrady pro re-
kreační účely. Původní betonovou 
konstrukci nahradí plovoucí mola, 
přibudou různé prvky jako lavičky, 
hřiště a nový vstup do vody.
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Kdo vede město? Řidiči si oddychnou 
21. listopaduOd potvrzených výsledků voleb má Liberec nové zastupi-

telstvo. Mandát dosavadních zastupitelů skončil 23. září, ale 
nová rada města ještě zvolena není. Kdo tedy teď vlastně 
město řídí?

Pár dní před začátkem adventu budou hotovy práce na úpra-
vě jednoho z nejhorších dopravních uzlů v Liberci, křižovatky 
„U viaduktu“. Stavba začala komplikacemi v dopravě.

Sdílená kola a koloběžky se staly novým fenoménem českých měst. V letošním roce se do ulic vrátila (elektro)kola, dva roky jsou v Liberci elektrokoloběžky. 
Jaký je váš názor na tuto formu sdílené dopravy? Využíváte ji?

Pavel Chmelík
 
Nové vedení města bude tepr-

ve voleno na ustavujícím zasedá-
ní zastupitelstva 18.  října. Do té 
doby má Liberec primátora, ná-
městky i  funkční radu města, tak 
jako před volbami.

Primátor Jaroslav Záměčník  
i nadále plní své povinnosti bez ja-
kéhokoli omezení, stejně tak i sta-
tutární náměstek Zbyněk Karban  
a ostatní členové vedení města.

Plně funkční a se stejnými pra-
vomocemi jako před volbami je 
rovněž rada města. Samozřejmě 
do doby, než bude zastupiteli zvo-
lena rada nová.

Nové pravomoci rada města 
nepřebírá, a  nemůže tak napří-
klad rozhodovat o  prodeji nemo-
vitého majetku nebo schvalovat či 
měnit obecně závazné vyhlášky. 

Do ustavujícího zasedání za-
stupitelů nemůže primátor a  ná-
městci rezignovat, protože plnění 
uvedených povinností jim nařizu-

je zákon. Nové zastupitelstvo sou-
časné vedení města nemůže ani 
odvolat či měnit jednotlivé členy 
rady.

Ministerstvo vnitra v  této sou-
vislosti městům a obcím doporu-
čuje, aby jejich rady a vedení „své 
aktivity soustředily pouze na čin-
nosti nezbytné a  na rozhodnutí, 
jež nesnesou odkladu tak, aby zá-
važnější rozhodnutí již činily nově 
zvolené obecní orgány“.

Následující den po oficiálním 
vyhlášení výsledků voleb začala 
běžet desetidenní lhůta pro je-
jich případné zpochybnění, v této 
době tedy mohl kdokoli podat ke 
krajskému soudu svou stížnost 
na průběh voleb, jinak řečeno ná-
vrh na neplatnost voleb. V Liberci 
žádná stížnost zaznamenána ne-
byla. Lhůta skončila 7. října.

Podle zákona o  obcích je do-
savadní primátor povinen svolat 
ustavující zastupitelstvo do 15 
dnů po uplynutí termínu pro po-
dání stížnosti.

Pavel Chmelík
 
Práce na složitém křížení ulic 

Švermova, Jungmannova a  Žitav-
ská u viaduktů začaly 3. října a spo-
lu s opravami mostů na silnici I/35 
a  dalšími dopravními stavbami, 
které nejsou v  režii statutárního 
města Liberec, zkomplikovaly do-
pravu ve městě. Dopravní podnik 
současně začal s  opravou tramva-
jové trati na Ještěd v Hanychovské 
a  Ještědské ulici. Aby toho nebylo 
málo, v místě stavby nových mostů 
na I/35 došlo v den zahájení staveb 
ke komplikované dopravní nehodě.

Úpravy křižovatky za 16,3 milio-
nu korun budou hotovy do 21. lis-
topadu, tramvajová trať o tři týdny 
dříve – 27. října.

Hlavním důvodem úpravy křižo-
vatky ulic Švermova, Jungmannova 
a Žitavská je rozšíření silnice a při-
dání řadících pruhů. Tím by se měl 
částečně odstranit efekt špuntu. Od 
20. října do 1. listopadu bude uza-
vřeno odbočení od centra ve směru 

na Turnov a Prahu, mezi 2. a 11. lis-
topadem dojde k uzavření řadícího 
pruhu od centra od Jungmannovy 
ulice ve směru na Hrádek nad Ni-
sou, Nový Bor a finále se odehraje 
od 16. do 21.  listopadu, kdy bude 
křižovatka kvůli novým povrchům 
uzavřena úplně. Pracovat se bude 
doslova ve dne v  noci, aby křižo-
vatka byla průjezdná v ranní špičce 
v pondělí 21. listopadu.

Načasování stavebních úprav je 
často kritizováno motoristy; důvo-
dem posunutí termínu byla kom-
plikace při výběrovém řízení na 
stavební firmu. Křižovatka měla 
být již hotova a k uzavírkám mělo 
dojít během prázdnin. Do původ-
ně vypsaného výběrového řízení 
se však nikdo nepřihlásil a soutěž 
bylo nutné opakovat. Stavbu od-
ložit také nebylo možné, protože 
Ředitelství silnic a dálnic po do-
končení mostů na průtahu proti 
aréně začne s pracemi na mostech 
na I/35 u  Babylonu a  na opravě 
Libereckého tunelu.

Jiří Vytiska, 70 let,
plicní lékař, Vratislavice

Sám	jsem	elektrokolo	ani	
koloběžku	v Liberci	ještě	ne-
použil,	ale	zvláště	vyzkoušení	
koloběžky	mne	dosti	láká.
Používání	těchto	dopravních	
prostředků	ve	městě	se	mi	
líbí,	ale	jen	pokud	jezdí	po	
silnici,	nikoli	po	chodníku,
což	se	stává	bohužel	dosti	
často	a chodci	jsou	pak	
vystavováni	nebezpečným	
situacím.

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

Jde	o skvělou	
alternativní	
mobilitu.	Šetří	
se	tím	životní	
prostředí	
a odlehčuje	
se	provozu	
a MHD.	Bohužel	v Liberci	
nejsou	dobře	pořešeny	par-
kovací	zóny,	takže	nemůžete	
kolo	nebo	koloběžku	odložit	
kdekoliv.	Navíc	jsou	často	
vybité,	musíte	mít	aplikaci	
a cena	není	vůbec	přívětivá.	
Za	zapůjčení	elektrokola	na	
21	minut	jsem	zaplatila	82	Kč.	
Město	by	se	mělo	zamyslet	
nad	dotací,	aby	alespoň	prv-
ních	10	minut	bylo	zdarma.

Jan Kareis, 45 let, 
podnikatel, Ruprechtice 

Sdílená	kola	
a koloběžky	nevyužívám.	
Nevadí	mi	ani	nejsem	jejich	
fanoušek.	Považuji	za	nutné	
v centru	udělat	místa,	kde	
budou	parkována,	a niko-
liv	odstavená	kdekoliv	na	
chodníku	nebo	tam,	kde	
mohou	překážet	chodcům.	
Firmy	poskytující	tyto	služby	
pak	musí	uživatele	donutit	
parkovat	výhradně	v těchto	
stojanech.

Radim Kopp, 17 let,
student, saunér, Vesec

Za	mě	je	
to	super,	
mít	šanci	
se	i v noci	
dostat	prakticky	kamkoliv	
v Liberci	za	ne	úplně	draho.	
Sám	je	občas	využívám.	Jestli	
se	nepletu,	tak	se	cena	od	
začátku	malinko	zvedla,	ale	
stále	je	to	velmi	levné	oproti	
taxi.	Jedna	z nevýhod	je	ta,	
že	se	lidé	k těmto	sdíleným	
prostředkům	nechovají	dobře	
a pak	je	nalézáme	v řekách	
nebo	např.	hozené	někam	
vedle	silnice	apod.

Lucie Pešánová Hrstková, 
40 let, trenérka lyžování,
Kristiánov

Sdílená	kola	
ani	koloběžky	
osobně	ne-
využívám,	smysl	to	ale	určitě	
má.	Zejména	si	myslím,	že	
tuto	„dopravu“	využívají	stu-
denti	a je	to	dobrá	alternativa	
k hromadné	dopravě.	Co	mi	
ale	vadí,	je,	že	jsou	koloběžky	
i kola	poházené	na	různých	
místech,	dokonce	občas	
překážejí.	Tenhle	problém	
bych	řešila	parkovacími	místy	
vyhrazenými	přímo	pro	sdíle-
ná	kola	a koloběžky.

Co vy na to, Liberečané? ANKETA ZPRAVODAJE
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Odbor majetkové správy

Na školách a  školkách jde o  18 
akcí za více než 68 mil. Kč, ostatní 
opravy a  investice se týkají úprav 
bytových domů, sociálního bydlení 
a kulturních objektů.

Nejvyšší částky, celkem přes 31 
milionů, budou proinvestovány 
na třech sportovištích, a  to u  zá-
kladních škol Broumovská, 5. květ-
na a  Kaplického. Pokud bude přát 
podzimní počasí, měly by být za-
kázky dokončeny v  průběhu října 
a listopadu tohoto roku. 

Další významnou investicí je 
několikrát odložená moderniza-
ce a  zvýšení kapacity kuchyně na 
základní škole Kaplického. Práce 
začaly v  létě a  v  těchto dnech se 
blíží ke konci. Investičně vyjde mo-
dernizace na více než 20 milionů 
korun.

Na základních školách Ještědská 
a Sokolovská jsou provedena opat-
ření k prodloužení životnosti škol-
ních bazénů za více než 2,3 milionu 
korun. Na Sokolovské dochází ke 

kompletní výměně bazénové tech-
nologie, na Ještědské jsou měněny 
potrubní a  akumulační části tech-
nologie. 

Základní škola Švermova se do-
čká modernizovaných sociálních 
zařízení ve třech patrech pavilonu 
B školy za bezmála 3,8 mil. korun, 
Dobiášova se taktéž dočká obnovy 
sociálního zázemí a  bude přebu-
dován zadní vstup do objektu za 

téměř 4,6 milionu korun.
Odbor majetkové správy zajistil 

mimo jiné projektovou přípravu 
na energetické úspory objektů, 
zpracovává dokumentaci na mo-
dernizaci a nástavbu ZŠ Barvířská, 
připravuje modernizaci dalších 
dvou sportovišť u  ZŠ nám. Míru 
a U Soudu. 

Na mateřských školách Kama-
rád, Sedmikráska, Rosnička pro-
bíhaly úpravy venkovních ploch, 
nové pěší komunikace, na Matou-
šově byla měněna kotelna, na Vě-
trníku dostali nová okna, Klášterní 
má nové nákladní výtahy. To vše za 
bezmála 6 mil. korun. Stejná částka 
je vyčleněna pro nové herní prvky 
do 14 školek.

Z dalších akcí zmiňme moderni-
zaci výtahů v domech s pečovatel-
skou službou, kde se město vypořá-
dává se zvýšenými nároky požární 
ochrany objektů a  výměny výtahů 
se tak o  něco opozdí. Celkové ná-
klady přesáhnou 11 mil. korun a 
pokryjí náklady na výměnu sedmi 
výtahů.

Investice za 100 milionů

Ministerstvo přispěje na nové lampy

I přes zdražování stavebních prací a malý zájem firem o veřejné zakázky připravil odbor majet-
kové správy města během prázdnin a na podzim na školách, školkách a dalších objektech přes 
30 akcí. Celková hodnota stavebních prací a dodávek vybavení přesáhne 100 milionů korun.

Z města a radnice
Krátkézprávy

Stavba parkovacího 
domu u kraje zahájena

Od	10. října	je	uzavřeno	par-
koviště	u krajského	úřadu.	
Liberecký	kraj	na	jeho	místě	
do	roka	postaví	nový	parkovací	
dům	se	zelenou	střechou.	Při-
nese	celkem	244	míst,	přičemž	
rovných	sto	bude	veřejných.	
Poničené	panely	na	prostran-
ství	zároveň	nahradí	úhledné	
náměstíčko	s parčíkem.	Celý	
projekt	vznikl	z architektonické	
soutěže	a jeho	cílem	je	zlepšit	
kvalitu	veřejného	prostoru	
v dolním	centru	Liberce.	Hoto-
vo	by	mělo	být	za	rok.	V příš-
tím	roce	má	také	kraj	v plánu	
zahájit	revitalizaci	břehů	Nisy	
–	náplavku	a úpravy	okolí.

Redakce

Uznatelnými položkami pro 
dotace jsou svítidla, stožáry, mon-
táž, služby nutné k podání žádosti 
(projektová dokumentace, energe-
tický posudek), služby nutné k rea-
lizaci (TDI, měření osvětlení).

Návrh pro čerpání za rok 2022, 
s  předkládanou realizací v  roce 
2023, zahrnuje 1 007 svítidel a 167 
stožárů. Odhadní cena je 16,5 
mil. Kč bez DPH. Výše dotace činí 
9 350 000 Kč. Úspora elektrické 
energie je 312 MWh za rok provo-

zu. „Zjednodušeně řečeno chceme 
ušetřit drahou elektřinu a zároveň 
si vyměnit staré stožáry a  stará 
vedení kabelů. Pokud podáme žá-
dost o dotaci do konce roku 2022, 
můžeme už v  lednu 2023 žádat 
o  další dotaci ve výši 10 milionů 
korun za rok 2023. Realizace může 

být souběžná,“ dodává náměstek 
primátora pro technickou správu 
Jiří Šolc.

Město Liberec napřímo vybralo 
společnost Metrolux, s.r.o., která 
zpracuje podklady pro žádost o   
dotaci z  dotačního programu Ná-
rodního programu obnovy Mini-
sterstva průmyslu a  obchodu ČR, 
a to včetně zpracování a  odeslání 
žádosti, vyhodnocení výběrového 
řízení, technického dozoru staveb-
níka, měření a  vypracování závě-
rečných zpráv. Město za to zaplatí 
381 150 Kč.

Metrolux nad rámec deklaru-
je i  možnost využití zkušebny v   
tendru nabízených svítidel, což je 
i  součást jejich nabídky. „V  rámci 
zakázky požadujeme, aby účastní-
ci doručili vzorky nabízených sví-
tidel v  předem předepsaných pa-
rametrech, protože ze zkušenosti 
víme, že se rozcházejí skutečné 
parametry svítidel od těch v zakáz-
kách deklarovaných v  rámci celé 
republiky. Což lze jednoznačně 
prokázat právě zkouškou svítidel 
v laboratorních podmínkách,“ po-
pisuje Jiří Šolc.

Liberec může každý rok čerpat 10 milionů korun z dotací, které jsou zaměřeny na úsporu elektrické energie na veřejném osvětlení.
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Rada města v září schválila výsledky soutěžního dialogu na zpracování architektonicko-urbanistické studie na lokalitu Papíro-
vého náměstí. Na prvním místě se umístilo architektonické studio re:architekti.

Kancelář architektury města

Hodnoticí komise složená ze 
zástupců vedení města, nezávis-
lých architektů a  odborníků na 
urbanismus, dopravu, krajinářské 
řešení a sociologii vybírala koneč-
ný návrh řešení v několika kolech. 
Toho se účastnily čtyři vybrané 
architektonické kanceláře z  cel-
kově 16 přihlášených týmů. Kro-
mě vítězného studia re:architekti 
se tak soutěže účastnily i  ateliéry 
Rehwaldt Landscape Architects  
(2. místo), Between (3. místo) 
a consequence forma. 

Oblast Papírového náměstí je 
v  současnosti vnitřní periferií na 
okraji libereckého centra. Cílem 
soutěžního dialogu bylo nalézt 
koncepční návrh rozvoje celé-
ho širšího území kolem náměstí 
a  stanovit základní urbanistické 
a architektonické principy budou-
cí výstavby. Vítězný návrh kvalitně 
reflektuje širší návaznosti a vztahy 
v území a přináší detailně promyš-
lené principy utváření a fungování 
nové čtvrti. Zároveň přichází s od-
vážným názorem na soudobější 
charakter nové zástavby, která je 
oproštěna o  sentiment, přičemž 

respektuje historické souvislos-
ti. Elegantním způsobem řeší 
strukturu zástavby i ve stísněných 
podmínkách, včetně oslunění 
a osvětlení. Navržená veřejná pro-
stranství dobře odrážejí charakter 
čtvrti. Předložený koncept udrži-
telné mobility zklidňuje dopravu 
v  rezidenční oblasti a  preferuje 
koncept pěšího města krátkých 
vzdáleností. Krajinářské řešení 
návrhu je detailně promyšlené 
a propracovaný je i koncept využí-
vání a zasakování srážkových vod. 
Koncepce se zabývá také řešením 
budovy Linserka a  umožňuje do-
statečnou flexibilitu a  variabilitu 
pro další dohodu aktérů v  území 
ve vztahu k potřebám města i sou-
kromých subjektů.

Vítězný tým zpracuje po uza-
vření smlouvy podrobnou územ-
ní studii celého řešeného území, 
která bude sloužit jako podklad 
pro změnu územního plánu a ko-
ordinaci soukromých a  veřejných 
investic. Zároveň zpracuje ar-
chitektonicko-krajinářský návrh 
městských teras, jejichž úprava by 
mohla být jednou z prvních reali-
zovaných akcí celého dlouhodo-
bého záměru. 

Jak bude vypadat Papírové náměstí a jeho okolí?

Pohled	na	městské	terasy	dle	návrhu	re:architekti

Podoba	Papírového	náměstí	podle	studia	re:architekti
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Živnostenský úřad

Ke dni 1. 7. 2008 došlo k zásad-
ní novele živnostenského zákona, 
v rámci které byly všechny původ-
ní volné živnosti spojeny v  jednu 
živnost s názvem „Výroba, obchod 
a  služby neuvedené v  přílohách 1 
až 3 živnostenského zákona“. 

Od tohoto dne byly původní 
Živnostenské listy (v  barevném 
provedení) nahrazeny Výpisem ze 
živnostenského rejstříku a u všech 
podnikatelů, kteří měli volné živ-
nosti, byla při návštěvě živnosten-
ského úřadu provedena tzv. trans-
formace, tedy úprava živnosti dle 
aktuálního znění živnostenského 
zákona. 

V  současné době je však ve 
správním obvodu libereckého živ-
nostenského úřadu stále evidováno 
několik tisíc podnikatelů, u  nichž 

dosud nebyla tato změna pro-
vedena. V  mnoha případech 
se jedná o subjekty, které svoje 
podnikání již dávno ukončily, 
a domnívají se, že jejich živnos-
tenské oprávnění již zaniklo.

Živnostenský úřad vyzývá 
všechny podnikatele, kterým 
byl vydán před 1.  7.  2008 Živ-
nostenský list a  dosud nebyl 
nahrazen Výpisem ze živnos-
tenského rejstříku, aby se do-
stavili na přepážkové pracoviště 
Nového magistrátu, nám. Dr. 
E. Beneše 183/22, kde bude na 
místě ověřeno, zda v  konkrét-
ním případě proběhla záko-
nem stanovená transformace, 
případně zda podnikatel může 
podat žádost o zrušení živnos-
tenského oprávnění. Změna 
proběhne bez objednání, na 
místě, bez správního poplatku.

Týká se to i společností, vč. 
v  likvidaci, kterým bylo živ-
nostenské oprávnění vydáno 
před 1. 7. 2008 a dosud neby-
la provedena transformace. 
V  těchto případech je nutná 
osobní účast osoby opráv-
něné za společnost jednat. 
Živností koncesovaných, ře-
meslných a vázaných se tato 
informace netýká.

Pokud si subjekt není jistý, 
zda stále platí jeho živnosten-
ské oprávnění, případně zda 
již bylo uvedeno do souladu 
se zněním zákona, je mož-
no kontaktovat Živnostenský 
úřad e-mailem nebo telefo-
nicky, tel. 485 244 848, 858, 
856, 845. Informace o evidenci 
údajů v živnostenském rejstří-
ku lze také zjistit na webových 
stránkách www.rzp.cz.

Výzva pro vlastníky živnostenských listů

Zahrada Gallas pul strany zpravodaj  09 2022.indd   5Zahrada Gallas pul strany zpravodaj  09 2022.indd   5 20.9.2022   16:37:1420.9.2022   16:37:14
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

Pokud jste vlastníky živnostenského oprávnění v barevném provedení vydaného před rokem 2008, je výzva určena právě vám.
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Veřejnýprostor

Svoz hnědých nádob 
jen do 2. listopadu
Odbor	ekologie	a veřejného	
prostoru	upozorňuje	obyva-
tele,	kteří	disponují	hnědou	
nádobou	na	sběr	biologicky	
rozložitelného	odpadu,	že	
pravidelný	svoz	v tomto	roce	
potrvá	do	2. listopadu.	Nový	
cyklus	svozu	započne	znovu	až	
příští	rok	od	dubna.	Nádoby	
se	nebudou	odvážet,	proto	
je	doporučujeme	přes	zimu	
uschovat.
Bioodpad	lze	celoročně	předá-
vat	běžně	ve	sběrném	dvoře	
v Ampérově	ulici	nebo	ve	sběr-
ných	místech	v Londýnské	ulici	
a v ulici	Dr.	Milady	Horákové.

Vandalové ničí  
vesecký areál
Nejen	dětská	hřiště,	lavičky	
a památníky	jsou	terči	van-
dalů.	Poškozený	a znečištěný	
majetek	musí	několikrát	ka-
ždý	týden	řešit	také	správa	
Rekreačního	a sportovního	
areálu	Vesec.	Na	konci	září	
našli	správci	nemilé	překvape-
ní	v podobě	zničených	ploch	
zeleně,	znečištěných	in-line	
tratí	a Dlouhé	ulice,	poškoze-
ní	a znečištění	parkovišť	po	
driftování.
Přestože	správa	areálu	inten-
zivně	spolupracuje	s Městskou	
policií	Liberec,	není	v jejich	
silách	zasahovat	nonstop.
Proto	prosí	veřejnost,	návštěv-
níky,	uživatele	areálu	i obyva-
tele	přilehlých	nemovitostí:	
v případě,	že	budete	svědky	
řádění	vandalů,	které	vede	
k poškozování	areálu,	neváhej-
te	kontaktovat	správu	areálu	
na	tel.	485 243 877	nebo	Měst-
skou	policii	Liberec	na	lince	
156.	Pomůžete	udržovat	areál	
bezpečnější	a krásnější.

Krátkézprávy
Technické muzeum Liberec usiluje, aby jeho areál na Masarykově třídě (dřívější LVT) byl pro 
děti stále útulnější a zábavnější. 

Pravidelné ošetřování stromů v Liberci zintenzivnila bouře, která se prohnala Libercem na 
konci prázdnin. Pokračuje také obnova a budování parků.

Technické muzeum Liberec

Vedení muzea se snaží o vytvo-
ření zóny klidu pro rodiče s malý-
mi dětmi, kteří své ratolesti mohou 
nechat běhat po celém areálu bez 
obav, že je ohrozí například dopra-
va na třídě TGM.

Donedávna v  areálu LVT ale 
scházely jakékoliv herní prvky. 
„Proto nás nadchla možnost in-
stalace houpaček se skluzavkou, 
provazovým žebříkem a  dalšími 
doplňky. Od loňského roku jsme 
v  našem skromném rozpočtu 
vytvářeli rezervu ve výši 75 tisíc 
korun. Ale nejen to. Na prosto-
ru deset krát deset metrů musí 
být 48 tun kačírku. Ano, 48 tun… 
I  když se to nezdá, jsou na dopa-
dové ploše tři nákladní automobi-
ly drobných kamínků, které musí 
odpovídat kvalitou i  množstvím 
českým předpisům. Toto množství 
materiálu a jeho dopravu bylo tře-
ba zaplatit. I v tomto případě, jako 
mnohokrát předtím, nám pomoh-
ly soukromé společnosti, zastou-
pené pány O. Jägerem, D. Vogtem 
a  dalšími,“ vysvětluje vznik hřiště 
ředitel Technického muzea Libe-
rec Jiří Němeček.

Zaměstnanci firmy Jaroslava 

Čižmára zdarma vyhloubili vý-
kopy pro základy, navezli kačí-
rek do prostoru herního zařízení 
a provedli veškeré stavební práce. 
Brigádníci a  zaměstnanci Tech-
nického muzea odvezli několik 
tun nepotřebné zámkové dlažby, 
atrakci smontovali a zapojovali se 
jak to jen šlo do přípravných pra-
cí. S  montáží pomáhal i  zástupce 
dodavatele herních prvků Tomáš 
Kozák.

 Výsledek můžete přijít posou-
dit se svými dětmi nebo vnoučaty. 
K vláčku, který při pěkném počasí 
vozí děti, k  bazénku s  plastovými 

hračkami. K dopravnímu hřišti tak 
přibyla další atrakce. Technické 
muzeum bude v  těchto aktivitách 
příští rok pokračovat.

V  minulých letech se v  areálu 
objevily nové lavičky, v  úmyslu je 
doplnit areál velkou plachtou, kte-
rá by stínila v letních měsících jed-
notlivá hřiště. V  atriu pavilonu B 
bychom rádi v původním bazénku 
vytvořili dětské pískoviště. 

„Plánů máme hodně, vedení 
města nám věří a pomáhá. A kdy-
byste nám chtěli pomoct i vy, libe-
recké děti by to jistě ocenily,“ do-
dává Jiří Němeček.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Začátkem října zahájil odbor 
ekologie a veřejného prostoru ma-
gistrátu města sanaci skály v  Pas-
týřské ulici. Práce jsou naplánová-
ny do konce listopadu a  zahrnují 
odstranění vegetace v  celé ploše 
masivu, očištění skalní stěny, od-
těžení nestabilních bloků hornin, 
lokální kotvení či sanaci historic-

kých sklípků vypilířováním stro-
pů, vyzděním a  zaplombováním 
vstupů. Zároveň dojde k  opravě 
kamenných zídek u  paty svahu 
a k obnově akumulačního prosto-
ru. Pro zvýšení bezpečnosti bu-
dou ještě u paty svahu instalovány 
ochranné betonové zídky. 

Celkové náklady stavby byly 
projektantem a  geotechnikem 

původně odhadovány na více než 
pět milionů korun bez DPH, při-
čemž vítězná firma Helping, s.r.o., 
nabídla cenu o  téměř 1,8 milionu 
nižší. 

Cílem celé akce je zajistit dlou-
hodobou stabilitu a  bezpečnost 
masivu ještě před plánovaným vy-
budováním propojky mezi ul. So-
kolská a Tržním náměstím. 

Nové hřiště u Technického muzea

Sanace skalního masivu v Pastýřské
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V roce 2022 zahájila ZŠ Broumovská práci na dalším meziná-
rodním projektu Erasmus+ s názvem Teach4future. 

Zuzana Jedličková, ZŠ Broumovská

Během dvouletého projektu 
vycestuje sedm pedagogů na za-
hraniční kurzy zaměřené nejen na 
zlepšení jazykových kompetencí, 
ale i  na rozvoj digitálních doved-
ností díky metodě CLIL, kterou 
chceme na naší škole v budoucnu 
více využívat. 

Tato metoda je zaměřena na vý-
uku školních předmětů prostřed-
nictvím cizích jazyků. Dostanou-li 
se informace ze zeměpisu či mate-
matiky k dětem například v anglič-
tině nebo němčině, mají žáci pro-
spěch nejen z informací získaných 
předmětem, ale získávají tím záro-
veň i nové jazykové dovednosti. 

Po dlouhých měsících stráve-
ných distanční výukou není po-
chyb o potřebě rozvoje digitálních 
kompetencí jak u  žáků, tak u  do-
spělých. Vzdělávací aktivity peda-
gogů tento trend reflektují. Během 
letních prázdnin vycestovali čtyři 
pedagogové za účelem zvýšení 
svých ICT kompetencí do Dublinu, 
Berlína a Valencie.

V  rámci projektu Teach4future 
jsme pozvali na naši školu zahranič-
ního odborníka, Marinu Sacerdotea-
nu z Rumunska. Působí jako zkušená 

učitelka na základní škole v Ramnicu 
Valcea a v minulosti s naší školou ně-
kolikrát úspěšně spolupracovala na 
projektech mezinárodní spolupráce 
Erasmus a eTwinning. 

Na naší škole strávila týden od 
12. do 16. září a s pedagogy tande-
mově učila matematiku, přírodo-
pis, zeměpis, výtvarnou a tělesnou 
výchovu prostřednictvím angličti-
ny a němčiny metodou CLIL. Uči-
telé dostali možnost prodiskutovat 
nejrůznější témata a  vyměnit si 
zkušenosti týkající se moderních 
vyučovacích metod. 

Přítomnosti zahraniční návště-
vy jsme využili i  k  slavnostnímu 
předávání Národní ceny Label dě-
tem ze třídy 6. A, které v  loňském 
roce pracovaly na eTwinningovém 
projektu „Animals?Animals!“, ve-
deném učitelkami Marinou Sacer-
doteanu a  Zuzanou Jedličkovou. 
Tento projekt, ve kterém byla využi-
ta metodika CLIL prostřednictvím 
nejrůznějších online nástrojů, byl 
zaměřen na rozvoj čtenářství, kri-
tického myšlení a  tvůrčího psaní. 
Spolupráce s M. Sacerdoteanu byla 
pro žáky i učitele naší školy cennou 
zkušeností, na kterou bychom v bu-
doucnu rádi navázali v dalších me-
zinárodních projektech.

Moderní trendy ve výuce 
cizích jazyků na Broumovské

54_FoodWaste_teasing_inzerce_Liberec_198x256_FINAL.indd   154_FoodWaste_teasing_inzerce_Liberec_198x256_FINAL.indd   1 09/09/2022   11:2109/09/2022   11:21

Den otevřených dveří liberecké radnice28. 10. 

2022

Magistrát města Liberec
Vás srdečně zve na akci

19  10  2022   8-17 hod.

Magistrát města Liberec 
Odbor sociální péče
Dr. Milady Horákové 580/7 (3. patro)

Akce je uskutečněna v rámci 
kampaně pro vyhledávání 
náhradních rodičů „Mít domov a rodinu 
– samozřejmost, nebo vzácnost?“. 
Více informací o kampani naleznete na
www.rodinalk.cz.

Najdete nás také na:
www.rodinalk.cz
facebook.com/mitdomovarodinu

 
DEN OTEVRENYCH DVERI 

PRO ZAJEMCE 
O NAHRADNI 
RODINNOU PECI
Přijďte se zeptat sociálních pracovnic 
na vše, co Vás zajímá o náhradním rodičovství.
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lliiSSttooPPaadd 22002222www.naivnidivadlo.cz

SOBOTA
5.

ÚTERÝ
8.

SOBOTA
12.

SOBOTA
19.

ČTVRTEK
24.

SOBOTA
26.
ÚTERÝ
29.

naivní divadlo hraje také v následující dny:Součástí výstavy Terezy Vostradovské v NDL jsou mimo jiné originály ilustrací k její 
nejoceňovanější knize, přeložené již do šesti světových jazyků. Jak se knížka jmenuje?

A) Prvouka, B) Mravouka, C) Hravouka  
Správnou odpověď pošlete do konce října na mail: soutez@naivnidivadlo.cz

Vylosovaný výherce obdrží dva lístky na představení zdarma

1. 11. 9:00, 10:30 Žabí zámek Zadáno pro školy
2. 11. 8:30, 10:30 Pohádka o Liazce Hankův dům Dvůr Králové n. L.
3. 11. 9:00, 10:30 Žabí zámek Zadáno pro školy
4. 11. 11:00 Babička Červené Karkulky dnes Přelet nad loutkářským 

slaví narozeniny! hnízdem, Praha
7. 11. 9:00, 10:30 Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! Zadáno pro školy
8. 11. 9:00 Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! Zadáno pro školy
9. 11. 9:00, 10:30 Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! Zadáno pro školy

12. 11. 13:00, 16:00 Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!      Festival of Wonder, Silkeborg Dánsko 
13. 11. 10:00, 15:00 Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!      Festival of Wonder, Silkeborg Dánsko
15. 11. 18:00 Dodo   Divadlo DRAK, Hradec Králové
16. 11. 9:00, 10:30 Dodo   Divadlo DRAK, Hradec Králové
20. 11. 15:00 Babička Červené Karkulky dnes Městské divadlo 

slaví narozeniny! v Prostějově
21. 11. 9:00, 11:00 Babička Červené Karkulky dnes Městské divadlo 

slaví narozeniny! v Prostějově
22. 11. 8:30, 10:00 Babička Červené Karkulky dnes Beskydské divadlo  

slaví narozeniny! Nový Jičín
23. 11. 9:00, 10:30 Babička Červené Karkulky dnes Kulturní služby města   

slaví narozeniny! Moravská Třebová
24. 11. 9:00 Komáři se ženili aneb Ze života Zadáno pro školy

obtížného hmyzu
25. 11. 8:30, 10:30 Divadlo DRAK, Hradec Králové: Zadáno pro školy

Expedice: Má láska!
27. 11. 15:30 Babička Červené Karkulky dnes KD Střelnice Vrchlabí

slaví narozeniny!
28. 11. 8:30, 10:15 Babička Červené Karkulky dnes KD Střelnice Vrchlabí

slaví narozeniny!
30. 11. 9:00, 10:30 Pohádka o Raškovi Zadáno pro školy

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

1100::0000 BBuudduullíínneekk SSttuuddiioo  nnddll
1155::0000 ŽŽaaBBíí  zzáámmeekk SSááll  nnddll

1177::0000 nneevvššeeddnněě  vvššeeddnníí  ooddppoolleeddnnee ::    SSttuuddiioo  nnddll
ŠŠŠŠŠŠŠŠ..  ŠŠŠŠŠŠŠŠ..  HHůůůůůů..  HHaaff!!                                        

1100::0000 WWoorrkksshhoopp::  VVyyrrooBB  SSii  SSVVoouu  lloouuttkkuu!! aatteelliiéérr  nnddll
1199::3300 VVeeččeerr  vv  nnaaiivvnníímm::  iimmjjooyy  &&  ttaattaammii SSttuuddiioo  nnddll

1133::0000 nnoocc  ddiivvaaddeell::  WWoorrkkSSHHooPP  ––  VVyyrrooBB  SSii  SSVVoouu  lloouuttkkuu!! aatteelliiéérr  nnddll
1155::0000 nnoocc  ddiivvaaddeell::  kkoommáářřii  SSee  ŽŽeenniillii  aanneeBB  zzee  ŽŽiiVVoottaa SSááll  nnddll

ooBBttííŽŽnnééHHoo  HHmmyyzzuu  ++  PPrrooccHHáázzkkaa  ddiiVVaaddeellnníímm  zzáákkuulliiSSíímm
1199::3300 nnoocc  ddiivvaaddeell::  jjuukkeeBBooxx  SSttuuddiioo  nnddll

aa  zzaaSSttaaVVeenníí  nnaa  VVýýSSttaaVVěě  tteerreezzyy  VVooSSttrraaddooVVSSkkéé

1199::3300 VVeeččeerr  vv  nnaaiivvnníímm:: SSááll  nnddll
ddiiVVaaddlloo  ddrraakk,,  HHrraaddeecc  kkrráállooVVéé --  eexxPPeeddiiccee::  mmáá  llááSSkkaa!!  
aa  kkoonncceerrtt  kkoorraa  eett  llee  mmeeccHHaanniixx

1100::0000 PPooHHááddkkaa  oo  rraaŠŠkkooVVii SSttuuddiioo  nnddll

1199::3300 VVeeččeerr  vv  nnaaiivvnníímm:: SSááll  nnddll
ddiiVVaaddlloo  nnaa  zzááBBrraaddllíí,,  PPrraaHHaa  --  ddiiSSccoollaanndd
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Zastupitelé	statutárního	města	Liberec,	kteří	byli	zvoleni	ve	volbách	22.	a 23. září 2022.	
Zastupitelé	jsou	řazeni	podle	volebního	výsledku	politických	stran	a podle	obdržených	hlasů.

Zastupitelstvoměsta 2022–26

Marek Vávra

ANOANO 2011

Volební výsledek: 8 138 hlasů

MUDr. Zdeněk Šembera

ANOANO 2011

Volební výsledek: 8 094 hlasů

Mgr. Šárka Prachařová  

ANOANO 2011

Volební výsledek: 8 024 hlasů

Adam Lenert  

ANOANO 2011

Volební výsledek: 7 893 hlasů

Bc. Martina Teplá 

ANOANO 2011

Volební výsledek: 7 963 hlasů

Mgr. Jiří Šolc

ANOANO 2011

Volební výsledek: 8 372 hlasů

Matyáš Moc 

SLKSLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL

Volební výsledek: 8 273 hlasů

Hana Zemanová

SLKSLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL

Volební výsledek: 8 418 hlasů

Robert Prade

SLKSLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL

Volební výsledek: 8 440 hlasů

Lukáš Pohanka

SLKSLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL

Volební výsledek: 9 368 hlasů

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

SLKSLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL

Volební výsledek: 9 125 hlasů

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph. D.

SLKSLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL

Volební výsledek: 8 888 hlasů

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek

SLKSLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL

Volební výsledek: 8 767 hlasů

Bc. Anna Provazníková

SLKSLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL

Volební výsledek: 8 616 hlasů

Mgr. Jan Marek

SLKSLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL

Volební výsledek: 8 576 hlasů

Mgr. Lukáš Hájek M.A., Ph.D.

SLKSLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL

Volební výsledek: 8 516 hlasů

Ing. Jakub Vytiska 

SLKSLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL

Volební výsledek: 8 497 hlasů

Ing. Robert Korselt

SLKSLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL

Volební výsledek: 8 441 hlasů
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Jaroslava Kašparová 

ANOANO 2011

Volební výsledek: 7 705 hlasů

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.

LOLLiberec otevřený lidem

Volební výsledek: 4 917 hlasů

Bc. Zuzana Kocumová

LOLLiberec otevřený lidem

Volební výsledek: 4 854 hlasů

Mgr. Jindřich Felcman

LOLLiberec otevřený lidem

Volební výsledek: 4 468 hlasů

MUDr. Anna Kšírová 

LOLLiberec otevřený lidem

Volební výsledek: 4 389 hlasů

Svatopluk Holata

SPDSvoboda a přímá demokracie

Volební výsledek: 3 355 hlasů

Ing. Jan Stárek 

LOLLiberec otevřený lidem

Volební výsledek: 4 088 hlasů

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

LOLLiberec otevřený lidem

Volební výsledek: 4 787 hlasů

Ing. Vít Kyzlink

ANOANO 2011

Volební výsledek: 7 741 hlasů

Ing. Jan Majzner 

ANOANO 2011

Volební výsledek: 7 783 hlasů

Ing. Vojtěch Prachař 

ANOANO 2011

Volební výsledek: 7 805 hlasů

Ing. Jaroslav Šrajer 

ANOANO 2011

Volební výsledek: 7 792 hlasů

Milan Šír

SPDSvoboda a přímá demokracie

Volební výsledek: 3 137 hlasů

Ing. Tomáš Paleček

SPDSvoboda a přímá demokracie

Volební výsledek: 3 137 hlasů

Ladislav Fejtek

SPDSvoboda a přímá demokracie

Volební výsledek: 3 137 hlasů

Mgr. Petr Židek, MPA

ODSODS společně se Sportovci

Volební výsledek: 3 301 hlasů

Petra Břeňová

ODSODS společně se Sportovci

Volební výsledek: 3 137 hlasů

MUDr. Ladislav Dzan, Ph.D. 

ODSODS společně se Sportovci

Volební výsledek: 3 185 hlasů

Ing. Martin Hoza 

ODSODS společně se Sportovci

Volební výsledek: 3 099 hlasů

Mgr. Petr Slanina, LL.M., MBA  
PirátiČeská pirátská strana

Volební výsledek: 2 379 hlasů

Mgr. Jan Hruška 

PirátiČeská pirátská strana

Volební výsledek: 2 197 hlasů

^Liberec
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ŘÍ
JE

N22. so SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ  [Jiří Havelka]                
Poctivá současná komedie o vašich nejsměšnějších 
sousedech.

23. ne KONCERT DIVADELNÍ KAPELY NE-KLIŠÉ

24. po JAK SPRÁVNĚ MLUVIT 
Divadelní workshop EFIX klubu pro veřejnost
(ve zkušebně činohry). Začátek v 16 h. 

25. út S HLAVOU V OBLACÍCH – host Divadelní 
společnost VOJAN

28. pá TARTUFFE  [ Moliére ]                                                        Č/2
Klasická veršovaná komedie o věčné přitažlivosti 
přetvářky.

23. ne SYMFONICKÝ KONCERT                                   ON/1 + SK/1
[ Maurice Ravel, Otakar Ostrčil, Nikolaj Rimskij-Korsakov ]  
M. Ravel: Má matka husa, O. Ostrčil: Osiřelo dítě, op. 9, 
N. Rimskij-Korsakov: Šeherezáda.

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

26. st HRA, KTERÁ SE ZVRTLA  [ Lewis, Sayer, Shields ]              K3/2
Originální komedie, která nenechá vaši bránici odpočinout.

27. út HRA, KTERÁ SE ZVRTLA  [ Lewis, Sayer, Shields ]              Č2/2

28. st KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ?                     K5/3  
[ Edward Albee ]
Slavné komorní drama plné překvapivých zvratů a krutých her.

29. so LEGENDA Z MLŽNÝCH HOR                                     K6/O/1
[ Kučera, Janků, Chválová ] 
Činohra, opera a balet ve světě ryzí divadelní fantazie.   

30. ne OTELLO [ Giuseppe Verdi ]                                         
Verdiho mistrovské dílo o tragické lásce, žárlivosti a intrikách. 
Začátek v 16 h.    

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 2022/23 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. E. Beneše 22, Liberec 1, E-mail: predplatne@saldovo-divadlo.cz, tel.: 485 107 836. Zřizovatelem 
Divadla F. X. Šaldy je Statutární město Liberec. Umělecká činnost divadla se uskutečňuje za fi nanční podpory Statutárního města Liberec, 
Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

Malé divadloŠaldovo divadlo

2. st HRA, KTERÁ SE ZVRTLA  [ Lewis, Sayer, Shields ]            Č1/2
Originální komedie, která nenechá vaši bránici odpočinout.

3. čt OTELLO [ Giuseppe Verdi ]                                                                       OB2/2
Verdiho mistrovské dílo o tragické lásce, žárlivosti a intrikách.

4. pá NIKOLA ŠUHAJ [ Ivan Olbracht, Petr Ulrych ]                           Č/3
Slavný příběh o legendárním podkarpatském zbojníkovi 
s písněmi Petra Ulrycha.  

6. ne KRÁL LEAR  [ William Shakespeare ]  
Slavná tragédie o bláznovství a zmoudření pošetilého krále. 

7. po HUDBA Z FOYER                                    
Další z řady komorních koncertů. Začátek v 17 h.P

8. út KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ?                     K2/3  
[ Edward Albee ]
Slavné komorní drama plné překvapivých zvratů a krutých her.

10. čt MOJE PRVNÍ ŽIDOVSKÉ VÁNOCE [ H. Galron ]
Drama o hledání lidské identity.

11. pá ŠACH MAT / CARMEN                                                         PŠ/3
[ Benjamin Britten, Rodion Ščedrin ] 
Dvě baletní suity v jednom společném programu. 1. PREMIÉRA.  

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

13. ne ŠACH MAT / CARMEN                                                        PŠ2/3
[ Benjamin Britten, Rodion Ščedrin ] 
Dvě baletní suity v jednom společném programu. 2. PREMIÉRA.

14. po DROBEČKY Z PERNÍKU [ Neil Simon ] – host   
Dojemná komedie inspirovaná skutečným příběhem. 
Učinkuje Simona Stašová.

15. út ŠACH MAT / CARMEN                                                          OB/2
[ Benjamin Britten, Rodion Ščedrin ] 

17. čt PORTA MUSICAE 2022 
13. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů. Začátek v 15 h.

18. pá VRAŽDA V ORIENT EXPRESU  [ K. Ludwig, A. Christie ]

19. so KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ?                K6/ČB/2
[ Edward Albee ]

20. ne DIVOTVORNÝ HRNEC [ Lane, Harburg, Saidy ]                    ON/2
Pohádkový muzikál nejen o hledání pravého štěstí. Začátek v 16 h. 

KOMEDIE ROKU

LI
ST

O
PA

D

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

3. čt OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
[ B. Hrabal, P. Palouš ]
Slavná novela Bohumila Hrabala se po letech vrací 
na prkna Malého divadla. 

6. ne ČERVENÁ KARKULKA, ANEB TO JE 
ALE NÁHODIČKA – host                                                           RD/2
Pohádka. Účinkují Karel Zima a Jarmil Škvrna. 
Začátek v 16 h.  

8. út ORTEN! [ Adam Steinbauer a kolektiv ] 
Autorská adaptace deníků Jiřího Ortena. Ve spolupráci 
s Divadlem 3+kk. 

9. st BURIAN  [ Tomáš Dianiška ]                                                       K3/3
Dojemný příběh nejslavnějšího libereckého rodáka, krále 
komiků. 

11. pá TARTUFFE [ Moliére ]                                                    K5/4
Klasická veršovaná komedie o věčné přitažlivosti přetvářky.

14. po SYLVA  [ Karolina Světlá ]
Romantický příběh ze srdce a hlubin ještědských srázů. 
Zadáno pro školy, začátek v 10 h.

15. út SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ [Jiří Havelka] K2/4
Poctivá současná komedie o vašich nejsměšnějších 
sousedech.

16. st VARIETÉ KRHUT – host
Autorská show muzikanta, textaře a baviče Jiřího Krhuta.

17. čt FYZICKÉ DIVADLO
Divadelní workshop EFIX klubu pro veřejnost 
(ve zkušebně činohry). Začátek v 16 h.

19. so NOC DIVADEL

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

Malé divadlo

Šaldovo divadlo
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Anna Kšírová 
a Josef Šedlbauer, 
Liberec otevřený 
lidem

Čtyřleté volební 
období zastupitelstva je dost krátké 
a snaha o znovuzvolení s sebou při-
náší potřebu voliče moc nenaštvat. 
Některé problémy ovšem mají ře-
šení, která jsou alespoň krátkodobě 
nepopulární. Obavy ze ztráty moci 
vedou k polovičatým krokům, k od-
kladům, k  dlouholetým tahanicím, 
během nichž se řešení často stává 
stále dražší a obtížnější. Platí to pro 
energetiku, klimatickou krizi, bydle-
ní i dopravu.

Potřebujeme proto demokra-
tické nástroje, které jsou schopné 
překonávat problémy plynoucí ze 
soutěžení, zásluhovosti a  lpění. 
Jedním takovým je občanské shro-
máždění, s  úspěchem používané 
v  mnoha zejména evropských ze-
mích. Jak by občanské shromáždě-
ní mohlo vypadat v Liberci? 

Účastní se ho ně-
kolik desítek náhodně 
vybraných Libereča-
nek a  Liberečanů. Ti 
jako skupina tvoří ja-
kýsi Liberec v malém. 
Co do věku, pohlaví, místa bydliště 
nebo vzdělání co nejvěrněji před-
stavují složení obyvatel města. Jejich 
úkolem je doporučit nejvhodnější 
řešení pro některý z velkých liberec-
kých problémů, jako jsou další sjez-
dovky na Ještědu, doprava v centru 
nebo parkování na sídlištích.

Přijde vám to divné? Že by ná-
hodně vybraní lidé rozhodovali 
o  takto složitých otázkách? Podí-
vejte se někdy na kvalifikaci lidí 
v  zastupitelstvu. Kolik jich rozumí 
dopravě, urbanismu nebo život-
nímu prostředí alespoň na úrovni 
poučených laiků?

Zásadní přínos občanského 
shromáždění tkví v tom, že začíná 
důkladnou vzdělávací fází. Členky 
a členové se v otázce, o které mají 
rozhodovat, vzdělávají od expertek 

a expertů, s nimiž spolupracují bě-
hem celého procesu. Jako pojistku 
proti jednostranné prezentaci ná-
zorů si může občanské shromáž-
dění další odborníky vyžádat. 

Na základě odborných návrhů 
pak lidé v  občanském shromáž-
dění vytvářejí doporučení, o nichž 
nakonec hlasují. Jejich doporučení 
musí v současném systému schvá-
lit volený orgán – v případě Liberce 
tedy zastupitelstvo. Je proto vhod-
né, aby se tento orgán v  případě 
pořádání občanského shromáždě-
ní zavázal k  tomu, že doporučení, 
na nichž bude vysoká míra shody 
(75–80 %), v  určitém termínu při-
jme nebo detailně zdůvodní jejich 
nepřijetí. Je zřejmé, že občanské 
shromáždění nenahrazuje pravo-
moc a odpovědnost zastupitelstva. 
Ze zkušenosti s tímto nástrojem ale 
vyplývá, že dokáže odblokovat ře-
šení, na která nemají zastupitelky 
a zastupitelé odvahu.

Členství v občanském shromáž-
dění nemůžete ztratit. Nezasloužili 

jste si ho, byli jste náhodně vybráni 
pro svou životní zkušenost, kte-
rou tam představujete. Příště bude 
vybrán někdo jiný. Další členové 
shromáždění nejsou vaši konku-
renti, ale spolupracovníci. Nejste 
tlačeni časem, k  dispozici máte 
veškerou potřebnou pomoc, aby 
vaše rozhodnutí bylo co nejlepší. 
Oproti zastupitelstvu, kde příliš 
často hraje roli politikaření, emoce, 
staré křivdy, nedůvěra nebo nechuť 
podpořit dobrou věc jen proto, že 
ji navrhl někdo z jiné strany, nabí-
zí občanské shromáždění výrazně 
lepší podmínky pro hledání dob-
rých a fungujících řešení. 

Je čas začít občanské shromáž-
dění používat i v Liberci. Je to dob-
rý způsob, jak vzít do hry i ty Libe-
rečanky a  Liberečany, kteří mají 
pocit, že na chod města nemají 
žádný vliv, a  cítí se tak bezmoc-
ně, že k  volbám třeba ani nejdou. 
Účast v komunálních volbách byla 
v Liberci 41 %, žijeme tu ale společ-
ně všichni.

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

Čekají nás velké výzvy a náročné časy, a to nejen kvůli cenám energií nebo dostupnosti tepla v našich domovech. Zájmem 
všech obyvatel je následující roky nepromarnit a udělat z Liberce silnější a odolnější město. Řada kroků bude vyžadovat odva-
hu a tu je pro politiky někdy těžké najít. 

Svatopluk Holata, SPD

Rád bych jménem 
svým i jménem zvo-
lených kolegů a kan-
didátů do komunál-
ních voleb 2022 poděkoval všem 
voličům, kteří nám dali hlas. 

Výsledek, kterého bylo dosaženo, 
vyjadřuje rozložení sil ve společ-
nosti, a  byť máme čtyři mandáty 
v zastupitelstvu, na vedení města to 
nestačí. Pravděpodobně se ocitne-

me v opozici. To ovšem neznamená, 
že nebudeme slyšet a že vás nebu-
deme hájit.

Město Liberec má velký dluh 
k  občanům. Nastávající období 
nebude lehké. O  to víc budeme 
usilovat o  naplnění programu 
a  dbát na zlepšení organizace 
dopravy, zvýšení bezpečnosti, 
dostupnosti bydlení a dalších zá-
kladních potřeb kvalitního života 
včetně školství. 

V úterý 27. září jsem se zúčast-

nil na naší Technické univerzitě 
zahájení akademického roku. 
Rektor Miroslav Brzezina ocenil 
studenty za dobrovolné nasazení 
a  pomoc v  boji s  covidem. Při-
pomenul rozvoj mobility, zmínil 
Karla a Bertu Benzovi a Theodora 
von Liebiega, od jehož narození 
letos uplynulo 150 let. TUL pova-
žujeme za etalon kvality, od jehož 
založení uplyne příští rok 70 let. 

Naše hnutí reaguje na aktuální 
vývoj společnosti, velmi si cení 

zapojení občanů do řízení nejen 
města a odsuzuje falešné politic-
ké hry. 

Musíme prosadit změny, které 
vrátí občanům důvěru v budouc-
nost, změny, které vrátí smysl 
férovému podnikání a  poctivé 
práci. Rodina zasluhuje ochra-
nu a  podporu. Jsme vlastenecké 
hnutí, které vede zápas za naši 
suverenitu. Podporujeme spo-
lupráci svobodných evropských 
států. Děkujeme za důvěru.

Svoboda a přímá demokracie v zastupitelstvu

Občanská shromáždění pro Liberec
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Jan Hruška, Piráti

Je to poprvé v his-
torii, co Piráti used-
nou v  libereckém 
zastupitelstvu. Proto 
bych chtěl moc poděkovat všem 
příznivcům a  voličům za úžasnou 
podporu. Pevně doufám, že se nám 
podaří prosadit co nejvíce z pirát-
ského programu a  nadchnout pro 
něj i ostatní partnery v zastupitel-
stvu. 

Máme odvahu řešit dlouho pře-
hlížené problémy našeho města. Je 
na čase dotáhnout roky slibované 
projekty. Zasadíme se o  dostavbu 
neustále odkládané dopravní tep-
ny Nová Pastýřská. Tento bulvár 
uleví centru a  zlepší dopravní si-
tuaci ve městě. Spolu s tím souvisí 
i rekonstrukce Sokolské ulice a Trž-
ního náměstí. Za zásadní považuji 
i  projekt na revitalizaci Harcovské 
přehrady. Je třeba zrenovovat sta-
ré podmáčené cesty. Vybudovat 
novou promenádu, koupací mola, 
vylepšit přístup do vody. Pozornost 
si zaslouží i  přilehlý lesopark na 
Králově Háji. Ať vznikne skutečně 
zelená oáza uprostřed města, která 
Liberci tolik chybí.

Přál bych si, aby lítačka na MHD 
šla koupit přímo v aplikaci doprav-
ního podniku. Abychom nemu-
seli stát dlouhé fronty na úřadech 
a  veškerá komunikace s  magistrá-
tem šla vyřídit online přes Portál 
občana. 

Liberečané si zaslouží cestovat 
kvalitní a  moderní MHD. Vždyť je 

to tak jednoduché. Zastřešit za-
stávky, aby na cestující při čekání 
na spoj nepršelo. Upravit zastávky 
tak, aby do nich mohly bezpeč-
ně zajíždět dlouhé kloubové au-
tobusy. Podpoříme vznik nových 
přestupních uzlů a  páteřních li-
nek MHD, které propojí obchodní 
a průmyslové zóny se sídlišti. Trasy 
autobusů musí být rychlé, křižují-
cí se a  navazující. Posílíme noční 
spoje, ať se všichni mohou bavit ve 
městě i večer. 

Ano, chceme živé město a živé 
ulice. Chceme se zbavit nevzhled-
ných zákoutí. Účelně je využít 
a postarat se o zpříjemnění naše-
ho společného prostoru. Chceme, 
aby se město udržitelně rozvíjelo 
pro všechny a ne jen pro zisk de-
veloperů. Zabráníme tomu, aby 
někdo spekuloval s majetky měs-
ta. Obnovíme bytový fond. Libe-
rec se nesmí zbavovat pozemků, 
ale naopak musí začít stavět své 
vlastní byty. S tím, jak v důsledku 
inflace a  zdražování energií ros-
tou životní náklady, bude ceno-
vě dostupné byty potřebovat víc 
a víc lidí. 

Osobně bych si moc přál, aby 
se mé rodné město stalo moderní 
a  sebevědomou metropolí. Ulice 
byly plné života a  zeleně. Byl do-
statek školek, škol, zubařů a  léka-
řů. Aby v dostupné vzdálenosti od 
domova každý našel všechny služ-
by, které potřebuje. Zkrátka aby se 
z Liberce stalo místo, kde je radost 
žít. A Piráti mají odvahu dělat, co je 
správné.

Petra Břeňová, ODS

 Vážení kolegové, 
zaměstnanci magis-
trátu města a  měst-
ských organizací, 

za ODS si vám všem dovoluji 
alespoň takto, na dálku, podě-
kovat za uplynulé čtyři roky. Za 
přípravu tisíců materiálů na po-

rady vedení, rady i  zastupitelstva 
města. S mnohými z vás jsme byli 
v  častějším kontaktu a  vždy jste 
nám ochotně pomohli, poradili, 
zařídili. Ze své pozice úředníka 
vím, že to není vždy úplně jedno-
duché. 

Do dalších čtyř let vám přejeme 
hodně kreativity, sil a  pracovních 
úspěchů.

Vážení Liberečané,
všem, kteří jste ve volbách volili 

naši kandidátku ODS společně se 
Sportovci, děkujeme za každý váš 
hlas, který do Zastupitelstva měs-
ta Liberec vyslal naše čtyři zástup-
ce. Všichni budou prosazovat náš 
volební program.

Stále platí, že naším přáním je, aby 
se Liberec posouval kupředu a  byl 
zase čistým, „voňavým“, pulzujícím 
a bezpečným místem pro kvalitní ži-
vot bez ohledu na věk a kondici. 

Piráti mají odvahu 
dělat, co je správné

Poděkování

Uplynulé čtyři roky jsem na tomto místě pravidelně informo-
val, jaké problémy města nejčastěji řešíme, jak ho spravuje-
me. Tentokrát si dovolím poděkovat. Hned třikrát.

Jaroslav Zámečník, SLK
 
 V  první řadě všem spoluobča-

nům za klidný průběh komunál-
ních voleb, jejichž výsledky byly 
již definitivně potvrzeny, a  nikdo 
proti nim v zákonném termínu ne-
podal jediný protest. 

V  době uzávěrky tohoto čísla 
Zpravodaje zatím nebylo jasné slo-
žení budoucí rady města a jeho ve-
dení, o  kterém se rozhodly jednat 
první dvě nejúspěšnější politická 
uskupení spolu s dalšími případný-
mi partnery. Věřím ale, že o tom, jak 
jednání dopadla, se už brzy dozvíte 
z ostatních médií, z webu či sociál-
ních sítí města Liberce.

 Poděkování druhé patří všem ko-
legům z radnice, kteří přípravu ko-
munálních a  senátních voleb, tedy 
i volebních místností v jednotlivých 

okrscích, organizač-
ně zajišťovali. A  po-
chopitelně i členům 
volebních komisí či 
strážníkům městské 
policie, kteří na klid-

ný průběh voleb dohlíželi.
 Třetí a poslední poděkování bych 

rád takto veřejně adresoval i  všem 
kolegům zastupitelům. Jak těm, 
kteří už v  následujícím volebním 
období nebudou práci zastupitelů 
vykonávat, tak těm, kteří v ní dostá-
vají další příležitost pokračovat. Jed-
nak proto, že se rozhodli bojovat za 
zájmy svých voličů, ale také proto, 
že mnozí z nich odváděli při výkonu 
svého mandátu veliký kus práce pro 
město Liberec.

Kandidovat a stát se zastupitelem 
není jednoduché rozhodnutí. Díky 
za to.

Martina Teplá, ANO
 
Vážení voliči, příznivci, občané, 

dovolte mi vám jak z  pozice opě-
tovně zvolené členky zastupitelstva 
statutárního města Liberec, místo-
předsedkyně zastupitelského klubu 
hnutí ANO a také z pozice předsed-
kyně oblastní organizace Liberec 
poděkovat za vaši podporu a hlasy, 
které jste naší kandidátce dali. 

Obhájili jsme stejný počet man-
dátů jako před čtyřmi lety. Je to pro 

nás velký závazek 
a jsme připraveni se 
naplno věnovat prá-
ci v  radě města, za-
stupitelstvu či ve vý-
borech a komisích. 

Zároveň mi dovolte poděkovat 
všem kandidátům naší kandidátní 
listiny, členům místní organizace 
Liberec, podporovatelům a sympa-
tizantům za jejich pomoc a  nasa-
zení v  kampani. Přeji vám krásné 
podzimní dny. 

Tři volební poděkování

Velký závazek

Kam zajít 
o víkendu?

Visit
^Liberec

www.visitliberec.eu
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Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás další křížovku o zajímavou knihu. Obdrží ji jeden z úspěšných luštitelů. Správnou tajenku zašlete do 14 dnů na e -mail: 
zpravodaj@magistrat.liberec.cz pod heslem „Křížovka“. Uveďte kromě tajenky také jméno a telefon.
Knihu za správné vyluštění tajenky v minulém vydání Zpravodaje obdrží Jaromír Tichý.
Křížovka: Nedělní oběd. „Miláčku, co ti mám dnes udělat k obědu?“ ptá se úlisně žena svého manžela. Ten, znalý situace a aniž by změnil polohu na 
gauči, jen apaticky odbrkne: „Maruško, …“ (Dokončení v tajence křížovky.)

Křížovka o knihu

Křížovka: Nedělní oběd. „Miláčku, co ti mám dnes udělat k obědu?" ptá se úlisně žena svého manžela. Ten znalý situace a aniž by změnil polohu na gauči, jen apaticky
odbrkne: „Maruško, … (dokončení v tajence křížovky)."

Pomůcka:
Zkr.pro 

pianissimo
Tenisový 

úder
Americký 

ještěr Lesíky Spojka od- 
porovací Odpaření Vrtulník

Odbor 
investic 

nár.výboru 
(zkr.)

Citace Švédská 
číslovka (3) Pokolení Výživa pro 

kojence
Lyžařská 
větrovka TohleCpin, Íra, 

Tarp

Evropská 
metropole

Oblek 
(slang.)

Divoce 
tančit

Školní 
pouzdro

Německy 
„tvůj"

Ovčí kůže 
se srstí

Zimní měsíc Domácky 
Jiří

1.DÍL 
TAJENKY Zkr.deka- 

gramu
Vada

Karetní 
barva

Prosto- 
duchý

Anglická 
délk.míra

Citoslovce 
překvapení Český malíř

Zkr.souhv. 
Aries

Vepř.maso 
(angl.)

Davidův 
hrdina Říční korýš

Síť na chy- 
tání ptáků

Anglicky 
„večeře" Zbavit větví

Chem.zn. 
zinku

Kavkazký 
hud.nástroj

Předložka 
(se 2.p.) Pobídka Inic.zpěvá- 

ka Gotta
Bloudit 
(očima) Trhat Nakopnutí Dobrá vůle

Část 
stodoly

Tento Slovenský 
ilustrátor

Vysoká 
karta Nevzdě- 

lanec
Olomouc. 
mlékárnyHloupá 

žena
Chráněná 
oblast (zkr.)

Inic.herce 
Olmera

2.DÍL 
TAJENKY

Bečka

Malý otvor 
ve zdi

Asijská 
kukačka

100 m2 Chorvat. 
souhlas

Bolivijská 
flétna

V esperan- 
tu „area"

Časový 
údaj

Pomlázka 
(nářeč.)

Dánský 
hudební 
skladatel

Nápor 
choroby

1
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^L

Nabízíme: Požadujeme:
Stabilní zaměstnání
Plat po základní odborné přípravě
32 260 Kč až 43 730 Kč
Náborový příspěvek 75 000 Kč
Výhled renty, ozdravné pobyty
Služební poměr - 6 týdnů dovolené
Stálou dobu služby - fond doby služby 37,5 hodin týdně
Dobrá dostupnost (v blízkosti centra města Liberce)
Stravování v místě služby za výhodných podmínek
Bonusy ve formě FKSP: bezúročné půjčky
Posilovna v místě výkonu služby
Příspěvky na penzijní pojištění
Příspěvky na dovolenou apod.

Státní občanství ČR, věk nad 18 let
Bezúhonnost, bez politické příslušnosti
Střední vzdělání s maturitou, fyzická, 
zdravotní a osobní způsobilost

CHCETE SE STÁT PŘÍSLUŠNÍKEM VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY ?

VAZEBNÍ VĚZNICE LIBEREC HLEDÁ
    STRÁŽNÉ VĚZEŇSKÉ STRÁŽE

VVAAZZEEBBNNÍÍ  VVĚĚZZNNIICCEE  LLIIBBEERREECC
PPeellhhřřiimmoovvsskkáá  334477//33,,  LLiibbeerreecc  22
jjttrrnnkkoovvaa@@vveezz..llbbcc..jjuussttiiccee..cczz
tteell..::  ++442200  448822  442266  227700//227711
mmoobbiill..::  ++442200  660022  778844  996677
mmoobbiill..::  ++442200  660022  778844  993311  

Požadujeme:
•	řidičský	průkaz	skupiny	C
•	profesní	průkaz
•	dopravně	psychologické	vyšetření

Nabízíme:
•	zajímavé	ohodnocení,	
	 kvartální	odměny	
•	práce	na	1	směnu	v letním	období
•	5	týdnů	dovolené,	služební	telefon
•	zdravotní	placené	volno	(až	4	dny/rok)
•	možnost	dalšího	profesního	
	 vzdělávání
•	odměny	za	životní	a pracovní	výročí	
•	příspěvky	na	penzijní	připojištění
•	pojistka	na	škody	způsobených		
	 zaměstnavateli
•	sociální	fond	

Zaujala	Vás	naše	nabídka?
Zavolejte na +420 773 042 541 
nebo	zašlete	svůj	životopis	na
jana.pechlatova@silnicelk.cz 

hledá	nové	zaměstnance	na	pozici

SILNIČÁŘ
pro pobočku do Liberce 

Podrobnosti	naleznete	na	
https://silnicelk.cz/kariera

Průměrná reálná měsíční mzda 

26 000–32 000 Kč
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Františkánská knihovna se stěhuje do Liberce
Knihovna bývalého františkánského kláštera v Hejnicích se stěhuje do liberecké Krajské vědecké knihovny a po mnoha deseti-
letích se tak vrací zpět do regionu.

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Liberecká knihovna přebírá 
do úschovy část knihovny fran-
tiškánského kláštera v  Hejnicích. 
Knihovna bývalého františkán-
ského kláštera v  Hejnicích, který 
vznikl v  90. letech 17. století při 
poutním kostele Navštívení Pan-
ny Marie a byl zrušen v 50. letech 
během tzv. akce „K“, se stěhuje do 
liberecké knihovny a  po mnoha 
desetiletích se tak vrací zpět do 
regionu.

Soubor obsahuje 1 200 svazků 
a  skládá se především z  paleoty-
pů (knihy vytištěné v  letech 1500 
až 1550) a  starých tisků (knihy 
vytištěné v  letech 1551 až 1800). 
Tematicky převládají díla teologic-
ká. Dále je možné ve fondu nalézt 
i knihy právnické a historické.

Z  celé kolekce je 489 titulů již 

nyní uschováno v Liberci. Převzetí 
dalších svazků se plánuje postup-
ně v  následující fázi. Stěhování 
probíhá na základě dohody mezi 
Provincií řádu františkánů a  Kraj-
skou vědeckou knihovnou v Liber-
ci.

Tento projekt vnímáme jako 
další způsob, jak přispět k  rozvo-
ji zájmu o  regionální historii, což 
je jeden z  důležitých úkolů kraj-
ské knihovny. Po zpracování bude 
fond dostupný též badatelům, kte-
ří si budou moci dokumenty ob-
jednat do našich studoven.

Podrobnější informace k osudu 
františkánské knihovny a  k  his-
torii kláštera v  Hejnicích nalez-
nete na webové stránce liberecké 
knihovny v sekci Aktuálně v člán-
ku s  názvem Převzetí františkán-
ské knihovny na adrese www.kvkli.
cz/o-nas/aktualne.
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Kultura, společnost

Eleonora Kočí

Složenému diptychu v  choreo-
grafii vedoucí souboru Mariky Mi-
kanové dominují v podání orches-
tru libereckého divadla ikonické 
skladby nejvýznamnějších před-
stavitelů klasické hudby 20. století.

V  první části uvidíte z  hlediska 
libreta i  baletní podoby zcela ori-
ginální taneční šachovou partii, ve 
které umělci s humorem a nadsáz-
kou poukážou na marnost lidského 
zápasu s životními osudy. 

„Tanečníky v každém gestu a po-
hybu provázejí tóny sedmnáctimi-
nutové Simple Symphony britské-
ho skladatele Benjamina Brittena. 
Jeho Prostá symfonie, která byla 
zkomponována pro smyčcový or-
chestr na pomezí let 1933/1934, se 
skládá z melodií, které autor napsal 
v dětství. Přesto mu přinesla světo-
vý věhlas a nám se dnes skvěle hodí 
pro nové krátkometrážní dílo,“ při-
pomíná Marika Mikanová. 

Druhá jednoaktová suita je další 
z reimaginací slavného díla inspiro-
vaného novelou Prospera Mérimé-
eho z roku 1845. Carmen je jednou 
z  nejpopulárnějších divadelních 
hrdinek. Marika Mikanová vybra-
la pro taneční ztvárnění baletní 

orchestraci stejnojmenné opery 
Georgese Bizeta, kterou populár-
ní ruský skladatel Rodion Ščedrin 
z  originálu přepracoval pro svou 
manželku, slavnou ruskou prima-
balerínu Maju Pliseckou. Jeho Car-
men suite v  choreografii Kubánce 
Alberta Alonsa měla premiéru roku 
1967 ve Velkém divadle v  Moskvě. 
Od té doby si taneční zpracování 
Carmen díky symbolickým prvkům, 
překrásné hudbě a emotivnímu ději 
získává srdce všech diváků.

„Naše pojetí Carmen není jen 
o  přelétavé a  nespoutané lásce, se 

kterou se žárlivý José nedokáže vy-
rovnat. Jde o  střet dvou lidsky od-
lišných světů, které se na krátkou 
dobu střetnou a  zanechají v  sobě 
hlubokou stopu,“ poodkrývá au-
torka. Při studiu jednotlivých cha-
rakterů postav jsou na tanečníky 
kladeny vysoké technické i herecké 
nároky. Hlavní role Carmen byla 
svěřena temperamentní španělské 
tanečnici Nurii Cazorle Garcii. 

Nenechte si ujít příležitost hu-
debně-tanečního zážitku. Premié-
ra je naplánovaná na 11.  listopa-
du 2022 v Šaldově divadle.

Balet zve na premiéruPřednášky na strojní 
fakultě pro veřejnost
Fakulta	strojní	TUL	zve	na	
přednášky	a debaty	se	Zdeň-
kem	Lhotským	(19. října)	
a s Janem	Dědkem	(9. listopa-
du).	Obě	akce	jsou	součástí	
volného	cyklu	„5400	vteřin	
inspirace“,	jsou	otevřené	pro	
veřejnost	a proběhnou	vždy	
od	16.30	v aule	Technické	
univerzity	v Liberci	(budova	G,	
Univerzitní	náměstí	1410/1).
Zdeněk	Lhotský	je	sklářský	
výtvarník	a majitel	studia	
pro	tvorbu	tavené	plastiky.	
Přednáška	bude	zaměřena	na	
technologicky	unikátní	výrobu	
skleněných	částí	sarkofágu	pro	
dánský	královský	dvůr.	

Jan	Dědek,	designér	společ-
nosti	Škoda	auto,	a.s.,	bude	
mluvit	o procesu	designu	
(nejen)	při	navrhování	auto-
mobilu.	

Krátkézprávy

Balet Divadla F. X. Šaldy 11. listopadu obohatí svůj repertoár o dva nadčasové taneční pří-
běhy, Šach mat a Carmen. 

Divadlo F. X. Šaldy

David Pastva

Novinkou letošního ročníku 
je rozdělení na sobotní program 
(12.  listopadu), který se bude konat 
v  Lužických horách. V  sobotu tak 
budou otevřené provozy na Novo-

borsku a  Kamenickošenovsku, ná-
vštěvníci se mohou vydat do velkých 
provozů Crystalexu nebo Preciosa 
Lighting, ale i do malých hutí jako je 
třeba ta pana Haidla ve Svojkově ne-
daleko Sloupu v Čechách.

Nedělní program (13.  listopa-

du) se potom soustředí do Jizer-
ských hor, Českého ráje a  Krkonoš. 
Představí se tak například Preciosa 
v Desné, Glassor v Liberci nebo pan 
Pesničák v  Josefově Dole. Otevřena 
bude i výstava pana Lhotského v Že-
lezném Brodě nebo dílna pana No-

votného v Heřmanicích u Frýdlantu. 
Poprvé se představí i  subjekty na 
polské straně Krkonoš, tedy huť Julie 
(Piechowice) a Krkonošské muzeum 
se stálou expozicí skla v Jelení Hoře.

Více informací na:
  www.crystalvalley.cz 

Letos již potřetí otevřou své brány desítky sklářů, výrobců bižuterie nebo vánočních ozdob v celém Libereckém kraji. Návštěv-
níci se budou moci vydat i do muzeí a středních sklářských a uměleckých škol v Jablonci nad Nisou, Železném Brodě, Kame-
nickém Šenově nebo Novém Boru. 

Víkend Křišťálového údolí 12.–13. listopadu
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Na design v Lázních 
historickou tramvají
Poslední	říjnový	víkend	
(28.–30. 10. 2022)	se	v libe-
reckých	Lázních	ponese	na	
designové	vlně	Design	Days	
Reichenberg	2022.	K vidění	
a zakoupení	budou	bytové	
doplňky,	knihy,	originální	
šperky,	móda,	rostliny,	dětské	
hračky	a mnoho	dalšího.	Těšit	
se	můžete	na	několik	desítek	
designérů	a malých	designo-
vých	studií	nejen	z Liberecka.
Na	státní	svátek	28. října	se	do	
galerie	můžete	svézt	z centra	
historickou	tramvají.	Ta	bude	
jezdit	celý	den	na	trase	Rybní-
ček –	Lidové	sady.	Jízdné	bude	
v prodeji	u průvodčího	ve	voze	
(pouze	za	hotové).

KrátkézprávyKlešice v naivním divadle
V pondělí 24. října v 19.30 hodin se v rámci Večerů v Naivním mohou diváci těšit na skutečný 
divadelní bonbonek. Hru Klešice Jana Žďárského (neboli Reného Levínského) označil kritik 
Martin Švejda za jedno z nejpronikavějších domácích dramat posledních let. 

Vít Peřina

V  roce 2019 ji v  režii Andreje 
Kroba a  Daniela Vavříka uvedl Le-
vínského domovský amatérský 
soubor Nejhodnější medvídci ve 
spojení s  Krobovým Divadlem na 
tahu, proslaveným mimo jiné díky 
někdejší spolupráci s  Václavem 
Havlem.

 Levínského hry jsou pod rozma-
nitými autorovými pseudonymy 
uváděny jak ve sféře amatérské-
ho divadla, tak na jevištích nej-
významnějších činoherních scén 
v  republice včetně Národního di-
vadla (Harila, Ještě žiju s věšákem, 
plácačkou a  čepicí, Dotkni se ves-
míru a pokračuj). Stejně tak je Le-
vínský plodný i v oblasti psaní pro 
děti a  mládež, což je patrné i  na 
repertoáru Naivního divadla (Pro-
letět duhou, Řekl bych nějakej vtip 
a pak bych umřel smíchy). 

Klešice jsou duchaplnou a přitom 

velmi zábavnou parafrází legionář-
ských dramat a  Levínský v  nich ot-
vírá zásadní otázky, jež se týkají spo-
lečnosti po dějinném zvratu. A to lze 
aplikovat nejen na vznik republiky, 
ale i na sametovou revoluci.

„Autor hrou mimo jiné ukazuje, 
že po prvotní euforii přichází etapa 
rozčarování, kdy společnost a její ob-

čany začínají dohánět stíny minulos-
ti. Podstatné – říká Levínský – je mi-
nulost neobelhávat a  nevytěsňovat, 
nýbrž se s ní čestně vyrovnat, a běsy, 
které na nás z  minulosti i  ze ‚zdi-
vočelé‘ přítomnosti dotírají, nějak 
rozumně ustát. Ne všem hrdinům 
se to v  jeho hořkovtipném dramatu 
daří…“ (M. Švejda, Lidové noviny.).

RADNICE 9.00 – 14.00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
LIBERECKÉ RADNICELIBERECKÉ RADNICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
ZVE OBČANY U PŘÍLEŽITOSTI 

DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO
 ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 

Ve státní svátek 28. října 2022 můžete nahlédnout do 
reprezentačních prostor historické budovy radnice 
a vystoupit na věž s průvodcem. Pro děti bude připravený 
zábavný kvíz z historie města a radnice.
 
Výstup na věž bude za příznivého počasí každou hodinu 
od 9 do 13 hodin. Poslední výstup na věž je ve 13 hodin.  
 
Časové vstupenky na věž lze rezervovat na www.evstupenka.cz  
a zdarma vyzvednout v Městském informačním centru Liberec 
do 27. října nebo ve vestibulu radnice v den konání akce.

ř í jnaří jna
28.28. VZPOMÍNKOVÝ HAPPENING 

U POMNÍKU 
T. G. MASARYKA

15.00
Masarykova ulice,  

u Severočeského muzea

Slovo historika a kulturní vystoupení.

^Liberec
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„Sbírkou a  následným prode-
jem vánočních předmětů se sna-
žíme zajistit bezplatné služby pro 
nemocné a  jejich rodiny. Udržení 
bezplatných služeb je pro nás prio- 
ritou, aby k  nim měli přístup i  ti, 
kteří si je sami nemohou finanč-
ně dovolit. Nejistota do budoucna 
je pro nás ovšem hodně náročná. 
Již nyní se potýkáme se snížením 
příjmů z veřejných zdrojů i od ko-
merčních dárců a  je předpoklad, 
že se situace bude nadále zhoršo-
vat,“ říká Petra Kuntošová, koordi-
nátorka Centra Amelie v Liberci. 

„Já i moje nemocná dcera jsme 
v  roce 2017 využily sociální pora-
denství Amelie a  od té doby na-
vštěvujeme i  jejich další aktivity 
– trénink paměti, vycházky či pla-
vání. Důvodem našich stálých ná-
vštěv je setkávání se s  lidmi s  po-
dobným onemocněním, kteří mají 
chuť dělat něco pro sebe. Díky 
těmto aktivitám se udržujeme 
v dobrém zdravotním a duševním 
stavu,“ uvádí paní Helena, klientka 
Amelie v Liberci.

Prodej vánočních ozdob a deko-
rací se uskuteční od 9. do 15. pro-
since v obchodním centru Forum. 
U  stánku Amelie lze darované 
předměty zakoupit za ceny niž-

ší, než je obvyklé. Kupující si tak 
mohou nejen za rozumnou cenu 
zútulnit domov či obdarovat blíz-
ké, ale v čase předvánočním pod-
pořit i  nemocné s  rakovinou a  je-
jich rodiny.

„Získané peníze z  benefičního 
prodeje nám pomohou s  udrže-
ním bezplatných služeb pro klienty, 
jako je sociální poradenství či psy-
chologická podpora. Pro nemoc-
né s rakovinou a jejich blízké jde o 
důležitou součást péče, kterou ale 
bohužel není reálné vždy získat 
v  samotných zdravotnických za-
řízeních. Finance nám pomohou 
zajistit i různé aktivizační činnosti, 
jako je například plavání či zdra-
votní cvičení. Cílem akce je nejen 
udržení služeb pro onkologicky ne-
mocné a jejich rodiny, ale také osvě-
ta veřejnosti o  fungování Amelie 
v Liberci. Moc děkujeme každému, 
kdo přispěje do sbírky či si darova-
ný předmět zakoupí a pomůže nám 
tak udržet existenci Centra Amelie 
v  Liberci a  jeho bezplatné služby 
pro onkologicky nemocné a  jejich 
nejbližší,“ dodává Kuntošová.

Sběrná místa pro ozdoby a  de-
korace jsou v Centru Amelie v kraj-
ské nemocnici (budova U, 1. patro) 
a v Krajské vědecké knihovně.

Sbírka vánočních
ozdob a dekorací

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

STŘEDA

19. 10.
10.00 hod.

bílá klubovna,  
5. patro

GERONTOLOGICKÁ PORADNA 
s MUDr. Evou Kašparovou

ČTVRTEK

20. 10.
16.00 hod.
Obřadní síň  

liberecké radnice

MATYLDA A TYLDA 
výroční koncert  

(místenky k vyzvední v CKS)

PÁTEK

21. 10.
10.00 hod.

sál - suterén
TURNAJ V ŠIPKÁCH

ÚTERÝ

25. 10.
16.30 hod.

Naivní divadlo

POVÍDÁNÍ O ŽIVOTĚ  
S NAĎOU KONVALINKOVOU 
(vstupenky v prodeji v CKS)

PONDĚLÍ

31. 10.
18.00 hod.

kostel sv. Antonína 
Velikého

KONCERT LEONY MACHÁLKOVÉ 
(vstupenky v prodeji v CKS)

ČTVRTEK

03. 11.
08.00 hod.

odjezd za radnicí
VÝLET MLADÁ BOLESLAV 

(více informací v CKS)

ÚTERÝ 

08. 11.
17.00 hod.

Centrální klub
AROMATERAPIE 

ČTVRTEK

10. 11.
10.00 hod.

Centrální klub 
TVOŘÍME VÁNOČNÍ OZDOBY

STŘEDA

30. 11.
17.00 hod.

Centrální klub 
LÉKAŘSKÉ MISE V AFRICE 
s MUDr. Markem Hilšerem

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

Zájemci o vzdělávací kurzy se mohou přihlásit  na www.ksk-liberec.cz  
nebo v Centrálním klubu seniorů.

Do 30. listopadu bude probíhat již 4. ročník sbírky vánočních 
ozdob a dekorací na podporu onkologicky nemocných a je-
jich blízkých v libereckém regionu. Zapojit se může každý, kdo 
daruje či následně nakoupí. Pomoc může i potěšit.
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Skiareál Ještěd hledá 
nové kolegy do týmu

Jana Paidarová, Skiareál Ještěd

V  současné době hledáme in-
struktory lyžování nebo snowboar-
dingu, vlekaře, rentálníky neboli 
pracovníky obsluhy půjčovny lyží a 
bookery lyžařské školy. V našich gas-
tro podnicích se můžete přidat do 
řad našich barmanů nebo kuchařů. 

Skiareál Ještěd je místo, kde se 
historie zimních sportů traduje již 
od začátku 20. století. Patří mezi 
nejdostupnější skiareály v  republi-
ce, kam dorazíte za pár minut z cen-
tra města Liberce autem i městskou 
hromadnou dopravou. Nabízí kva-
litní infrastrukturu, moderní služby 
a atraktivní denní i večerní lyžování 
dostupné pro celou rodinu. 

V areálu najdete pracovní uplat-
nění, ať už se jedná o samotný pro-
voz skiareálu, nebo jeho doprovod-
né služby. Hledáme motivované 
zaměstnance, kteří mají rádi pro-
středí zimního střediska a zajímají 
se o práci v příjemném kolektivu se 
zajímavou možností výdělku a ce-

lou řadou ojedinělých benefitů.
Všichni naši pracovníci mohou 

využít celoročního skipasu za 500 
Kč, který je platný i v dalších stře-
discích TMR, jako je Špindlerův 
Mlýn, středisko Jasná v Nízkých Ta-
trách, rakouský ledovec Mölltaler 
Gletscher, polský Szczyrk a  další. 
Stejně tak poskytujeme zvýhodně-
né vstupné do aquaparků Tatralan-
dia a  Bešeňová. Společně se stra-
venkami v hodnotě 100 Kč můžete 
využít i 50% slevy v Ještěd Gastro-
nomy a ostatních TMR střediscích, 
stejně jako slevy u našich obchod-
ních partnerů. Potřebujete se uby-
tovat? Zajistíme vám zvýhodněné 
ubytování přímo v areálu. 

Aktuální přehled všech nabí-
zených pozic a  dalších informací 
včetně všech benefitů najdete na 
www.pracujnajestedu.cz 

V  případě zájmu nás kontak-
tujte na e-mailu: kariera@skijes-
ted.cz nebo na telefonním čísle 
770 175 077. Těšíme se na možnou 
budoucí spolupráci.

Aktuální
zprávy
z města 

a radnice

^L

WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY ‑NALEZY
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Jana Šípková (tel.: 485 243 741).
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy. 

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 9. DO 30. 9. 2022
290/22 Dětská kabelka 29. 9. 
289/22 Peněženka – Jitka Bažantová 29. 9. 
288/22 Platební karta – Alena Klíčová 27. 9. 
287/22 Batoh – Marcel Roman 27. 9. 
286/22 Batoh s kačenkou 27. 9. 

285/22 Finanční hotovost 27. 9. 

284/22 Mobilní telefon 27. 9. 
282/22 Doklady – Štěpán Filip 26. 9. 
281/22 Pánská peněženka 23. 9. 
279/22 Průkazy – Lukáš Bečka 21. 9. 
277/22 Pouzdro na doklady – Petr Minčák 20. 9. 

276/22

Nálezy DPMLJ 7.–18. 9.: peněženka, dětská botička, ISIC 
karta – Anna Ambrožová, 4× mobilní telefon, dvě fotogra-
fie, francouzská hole, klávesnice, pouzdro na sluchátka, 
pánská brašna s obsahem, nůžky na živý plot

20. 9. 

275/22 Jízdní kolo 19. 9. 
274/22 Peněženka – Oleg Atamaniuc 19. 9. 
273/22 Dámský batůžek – Zuzana Albrechtová 19. 9. 
272/22 Desky – Anna, Eliška Novotný 15. 9. 
271/22 Klíč od vozidla 15. 9. 
267/22 Peněženka 13. 9. 
265/22 Sportovní vak s obsahem 13. 9. 

264/22
Nálezy DPMLJ 2.–6. 9.: vak s oblečením, peněženka – 
Johannes Willner, igelitová taška s oblečením, 2× batoh, 
mobilní telefon, desky – Tereza Novotná, skládací taška.

13. 9. 

263/22 Průkaz zdravotního pojištění – Van Hao Nguyen 12. 9. 

260/22 Nálezy GLOBUS ČR: průkaz – David Pašník, Opuscard – 
Miluše Přeučilová 8. 9. 

259/22 Svazek klíčů s čipem 8. 9. 

258/22
Nálezy DPMLJ 22. 8.–1. 9.: 3× deštník, dětská kabelka, 
dívčí bunda, poukázky Sodexo, dámská kabelka, doku-
menty – Alena Lišková

6. 9. 

257/22 Finanční hotovost 6. 9. 
255/22 Svazek klíčů (Pavel byt) 5. 9. 
253/22 Mobilní telefon 5. 9. 

Zpravodaj^Liberec
ve všech libereckých schránkách

54 200 ksNEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČESKÁ TRAVESTI SHOW MÍŘÍ POPRVÉ
DO LIBERCE!

út 8. 11. 2022 OD 19:00 - KD LIDOVÉ SADY LIBEREC
Vstupenky v prodeji: www.evstupenka.cz
více info: www.techtlemechtlerevue.cz 
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Úterý 18. října se od 15.00 uskuteční ustavující zasedání po komunálních volbách
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

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

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
ZPRAVODAJE LIBEREC 

JE 31. ŘÍJNA

Vydává statutární město Liberec,	
nám.	Dr.	Edvarda	Beneše1,	460	59	
Liberec.	IČO	262978.
Povoleno: MK	ČR	E	11813.
Redakční rada: 
Jaroslav	Zámečník,	Renata	Balašová,	
Petra	Břeňová,	Jindřich	Gubiš,	Jaro-
mír	Baxa,	Pavel	Chmelík. 
Šéfredaktor: 
Pavel	Chmelík	(tel.	731 681 090,	
chmelik.pavel@magistrat.liberec.cz).
Tisk:	Mafra,	a.	s.
Redakce	si	vyhrazuje	právo	krátit	
a upravovat	příspěvky	po	stylistické	
stránce.	Náklad	54 200	kusů.
Vychází: 14. 10. 2022.

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

Zpravodaj^Liberec

Úterý 17:15 – 18:15                      
Čtvrtek 17:15 – 18:15                    
Sobota 10:00 – 11:00    

NÁBOR PROBÍHÁ CELOROČNĚ 

mladez.hcbilitygri.cz

Tygřík (ročník 2017 a 2018)

KONTAKT: 
Petr Šafařovský
T: 775 979 439
e-mail: safarovsky@hcbilitygri.cz

AKADEMIE BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

PRO NOVÉ ČLENY 
PRVNÍ MĚSÍC ZDARMA

Pondělí 16:45 – 17:45                      
Středa 18:00 – 19:00                    
Sobota  8:45 – 9:45    

Pondělí 16:45 – 17:45                      – 17:45                      

U7 (ročník 2016)

STAŇ SE TYGREM
Tygřík (ročník 2017 a 2018)
PŘIJĎ MEZI NÁS!

Futsalový klub FTZS 
Liberec se řadí mezi 
pravidelné účastní-
ky nejvyšší futsalové 
soutěže a úspěšně hájí 
barvy města Liberce. 
Domácí utkání hraje ve 
SH Dukla Liberec. Rozpis zápasů, 
aktuality a  novinky z  dění v  klubu 
naleznete na webových stránkách 
www.ftzsl.cz, na Facebooku nebo 
Instagramu. Každým rokem pořá-
dá na konci roku Lites cup, což je 
futsalový turnaj pro veřejnost. 

Futsal je velmi dynamický, rychlý 
a  technický sport, kde mohou vy-
niknout individuální kvality jedinců 
podpořené týmovým výkonem. 

 Hraje se v počtu 4 hráči + bran-

kář na hřišti o  rozměru  
40 × 20 metrů, takže o za-
jímavé momenty není 
nouze. Pro rozšiřování 
členské základny byly za-

loženy i juniorské týmy U19 
a  U17, kde probíhají každo-

ročně nábory a mládežnické týmy 
se účastní celorepublikové soutěže 
hrané turnajovým způsobem. 

Hráči U17 se v  sezoně 2019–
2020 stali mistry ČR ve své kate-
gorii a  stejní hráči dokázali tento 
úspěch zopakovat i  v  kategorii 
U19 v sezoně 2021–2022. 

Z  těchto úspěchů je patrné, že 
FTZS Liberec chce primárně sta-
vět A tým na odchovancích z mlá-
deže a místních hráčích.

FTZS Liberec vstoupil již do své páté sezony 1. futsal ligy, kde se 
bude snažit vylepšit své dosavadní maximum, kterým je 7. místo. 

Futsalový klub FTZS Liberec

^Liberec město sportu

Zdeněk Kračmar
 
V  Trenčíně se odehrál na za-

čátku října turnaj v  badmintonu 
Slovak Youth kategorie do 13 let. 
V  konkurenci soupeřek ze Slo-
venska, Anglie, Česka, Izraele, 
Maďarska, Polska a  Rakouska se 
neztratily liberecké hráčky Sofia 
Kerplová z  Badmintonového klu-
bu Technické univerzity v Liberci, 
a  Lucie Čepeláková ze Slovanu 
Vesec. 

Sofia Kerplová ve smíšené čtyř-
hře dosáhla vynikajícího úspěchu, 
když celou soutěž vyhrála společ-
ně s anglickým hráčem Hubertem 
Ceglinskim (na fotografii).

Ve dvouhře dívek dosáhla Sofia 
Kerplová umístění na děleném 
5.–8. místě a  stejného umístění 
dosáhla Sofia Kerplová s Lucií Če-
pelákovou ve čtyřhře dívek.

Vítězná čtyřhra
Liberecká Sofia Kerplová se stala vítězkou Slovak Youth U13 ve 
smíšené čtyřhře v badmintonu.


