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Krátkézprávy Podruhé primátorem

Jaroslav Zámečník se stal 18. října primátorem Liberce druhé volební po sobě. Povedlo se mu to poprvé od roku 2010, kdy završil 
své působení na radnici Jiří Kittner po necelých třech obdobích (1999–2010).  Foto Jan Král

Při ustavujícím zasedání nových zastupitelů bylo 18. října zvoleno vedení města v čele  
s Jaroslavem Zámečníkem. Radnice má nyní osm náměstků, z nichž jsou dva neuvolnění.
Pavel Chmelík

Nové vedení města korespon-
duje s  většinovým přáním voličů. 
V  Liberci vznikla široká koalice 
pod vedením nejsilnějších stran – 
Starostů pro Liberecký kraj a ANO 
2011. Dalšími koaličními partnery 
jsou Občanská demokratická stra-
na a  Piráti. Tvrdou opoziční kon-
trolu zastávají Liberec otevřený 
lidem a  Svoboda a  přímá demo-
kracie. Piráti a  SPD jsou zároveň 
na radnici úplnými nováčky.

Na ustavujícím zasedání byl 
všemi koaličními hlasy (29) zvo-
len jako jediný kandidát Jaroslav 
Zámečník (SLK) primátorem a po-
kračuje tak dál ve své dosavadní 
funkci. Je to po Jiřím Kittnerovi 
(ODS) poprvé od roku 2010, kdy se 
první muž na radnici nemění.

Bez problémů byli zvoleni také 
primátorovi náměstci a radní měs-
ta, kterých je celkem 11. Statutární 
náměstkyní pro rozvoj a  dotace 
byla zvolena Šárka Prachařová 
(ANO), náměstkem pro školství, 

kulturu a cestovní ruch zůstal Ivan 
Langr (SLK). Svou pozici náměstka 
(pro technickou správu a  infor-
mační technologie) obhájil také 
Jiří Šolc, ale tentokrát v  barvách 
ANO.

Novou gesci architektury, veřej-
ného prostoru a  dopravních sta-
veb má na bedrech šéf Kanceláře 
architektury města, nyní náměs-
tek Jiří Janďourek (SLK) a  ve ve-
dení města je nyní i další úředník 
magistrátu Adam Lenert (ANO).

 Pokračování na str. 2

Liberec má nové vedení s více náměstky

Poslední a mimořádný 
svoz bioodpadu
Letos	poslední	a zároveň	
mimořádný	termín	svozu	
hnědých	nádob	na	sběr	biolo-
gicky	rozložitelného	odpadu	se	
uskuteční	v termínu	od	pondě-
lí	21.	do	pátku	25. listopadu.
Nádobu	svozová	služba	poté	
ponechá	u jednotlivých	domů,	
proto	je	vhodné	si	ji	přes	zimní	
měsíce	uschovat.	Začátek	
svozu	je	plánován	od	3.	dubna	
příštího	roku.

Podzimní opravy 
v ulicích
Na	začátku	listopadu	Technic-
ké	služby	města	Liberec	do-
končily	výměnu	povrchu	 
v	Kaplického	ulici,	opravu	vnit-
robloku	ve	Slunečné	ulici	nebo	
také	opravu	výtluků	ve	Vald-
štejnské	ulici.	Na	území	města	
postupně	probíhá	úklid	listí.

Komplikovaná	dopravní	situa-
ce	na	křižovatce	U	viaduktu	na	
Žitavské	a	Švermově	ulici	potr-
vá	do	20. listopadu,	kdy	bude	
křižovatka	kvůli	novým	povr-
chům	uzavřena	úplně.	Praco-
vat	se	bude	ve	dne	v noci,	aby	
nová	propustnější	křižovatka	
byla	průjezdná	v ranní	špičce	
v pondělí	21. listopadu.

Od	konce	října	opět	jezdí	
tramvaje	pod	Ještěd.	Dopravní	
podnik	dokončil	havarijní	opra-
vy	kolejiště	hned	na	několika	
místech	v	Ještědské	a	Hany-
chovské	ulici.
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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 22. listopadu mezi 13. a 16. hodinou.

Slovo primátora

Vážení Liberečané,

nejprve mi dovolte vás všechny pozvat na vzpomínkové shromáž-
dění u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního 
dne studentstva, které se koná ve čtvrtek 17. listopadu od 9 hodin v par-
ku Paměti národa s následným pochodem proti zapomínání.

Teprve dnes, s odstupem více než třiceti let, si dokážeme uvědomo-
vat, jak důležité byly listopadové události v naší historii, ale i jak stále 
ovlivňují naši současnost. Ať už ty z roku 1939, kdy během nacistické 
okupace došlo k  uzavření vysokých škol a  následně represím, které 
mimo jiné znamenaly transport 1 200 studentů do koncentračního tá-
bora, nebo ty z roku 1989, které mají mnozí z nás stále v živé paměti.

Upozornit si vás dovolím také na jednu novinku z každodenní agen-
dy, kterou řešíme při správě našeho města. Týká se zimní údržby. Na-
vzdory napjatému rozpočtu na rok 2023, do něhož se nám negativně 
promítá růst cen energií nebo základních provozních výdajů za služby 
jako třeba městská hromadná doprava či likvidace odpadů, jsme se 
rozhodli významně rozšířit počty ulic a chodníků, kde nově zavedeme 
úklid sněhu a ošetření proti náledí. Věřím, že pokud přijde tuhá zima, 
mnozí z vás to ocení.

A ještě jedna pozitivní zpráva. Po loňské odmlce, zaviněné pande-
mií, se letos vracíme k letité tradici vánočního Stromu přání, který už 
28. listopadu umístíme na nádvoří radnice. Více si o něm můžete pře-
číst v tomto vydání Zpravodaje.

Jaroslav Zámečník,
primátor města Liberec

Dokončení ze strany 1.

Adam Lenert je náměstkem pro 
územní plánování a majetkopráv-
ní záležitosti. 

Náměstkem pro majetkovou 
správu, sport a  sportovní infra-
strukturu byl zvolen Petr Židek 
(ODS).

Nově byla zavedena funkce ne-
uvolněných náměstků. Za ANO je 
neuvolněnou náměstkyní Martina 
Teplá, která zodpovídá za sociální 
záležitosti, a za Piráty Jan Hruška se 
sledovanou gescí městského bydle-
ní a  agendy 21 (participativní roz-
počet, zapojování veřejnosti apod.).

Radu města doplňují radní 
a  starosta Vratislavic nad Nisou 
Lukáš Pohanka a radní Robert Kor-
selt (oba SLK).

Změny a nové gesce si vyžádají 
organizační změny na magistrátu, 
které odstartují po Novém roce. 

Větší počet resortně odpovědných 
radních (náměstků) by měl zajis-
ti pružnější rozhodování a  hlubší 
orientaci v  konkrétních proble-
matikách města. Dřívější uspo-
řádání se čtyřmi náměstky bylo 
náročné ve smyslu příliš širokého 
záběru pro každého z  nich. Pře-
hled celého nového vedení měs-
ta najdete uvnitř tohoto vydání 
Zpravodaje.

Do konce listopadu, pravděpo-
dobně na listopadovém zasedání 
zastupitelstva 25. listopadu, před-
staví nové vedení města koaliční 
programové prohlášení. Důraz má 
být kladen na rekonstrukci bazé-
nu, stavbu Nové Pastýřské, obno-
vu dalších sídlišť, přípravu bytové 
výstavby, dokončení rekonstrukcí 
Vítězné a  Sokolské ulice, pokra-
čování v  obnově škol a  školek či 
úpravy okolí přehrady a  rybníku 
Tajch.

>> Liberec má nové…

Liberecký advent 2022
Letošní adventní čas si v Liberci užijeme bez omezení. Začíná 
rozsvícením vánočního stromu 25. listopadu.
Redakce

 
„V  Liberci s  adventním pro-

gramem a  vánočními trhy samo-
zřejmě počítáme. Po loňských 
omezeních vyvolaných protipan-
demickými opatřeními se vracíme 
k  plnému znění adventního pro-
gramu,“ říká mluvčí radnice Jana 
Kodymová. 

Návštěvníci tedy na Benešově 
náměstí před libereckou radnicí 
uvidí například mechanický bet-
lém, vystoupení dětí z libereckých 
škol a školek, kapelu Oceán, kape-
lu Hodiny, vystoupení Jana Mlčo-
cha, který interpretuje Karla Gotta, 
dále skupinu Waldovy Matušky, 
hudební soubory ze ZUŠ, Ježíško-
vu kancelář a  vrací se Strom přá-
ní na nádvoří historické radnice. 
Také letos bude na náměstí advent-
ní vyhlídkové kolo.

Vánoční strom na náměstí roz-
svítíme v pátek 25. listopadu. Bude 
odekorován úspornějším LED 
nasvícením a  oproti předchozím 
letům zhasne každý den dvě ho-

diny po půlnoci. Tradičně na něm 
budou vánoční ozdoby, které vyrá-
bějí žáci mateřských a základních 
škol v  Liberci. Adventní tržnice 
pak začne ve středu 30.  listopadu 
a skončí 23. prosince. Strom bude 
na náměstí před historickou rad-
nicí až do Tří králů.

Kompletní program Libe- 
reckého adventu přinášíme po-
drobně na následujících stranách.
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Nové mosty do roka
Za rok, respektive v říjnu 2023, by se řidiči měli dočkat konce 
dopravního omezení na průtahu Libercem. Nové mosty na 
silnici I/35 u bývalého Baumaxu a další na úrovni arény budou 
hotovy.

Součástí Libereckého adventu se kromě tradičních vánočních trhů stalo v posledních letech velké vyhlídkové kolo na náměstí před radnicí. Někdo tuto atrakci vyhledává, 
považuje ji za zpestření, jiným se nelíbí. Jaký je váš názor? Patří vyhlídkové kolo na Benešovo náměstí?

Redakce
 
Od 1.  prosince do konce února 

bude stavba zazimována a součas-
né dopravní omezení se nezmění.
Stavba mostů začala v  letošním 
roce na jaře. Po jejich dostavbě 
se tudy bude nově jezdit ve třech 
pruzích. Dojde k  rozšíření nájez-
du od Jablonce, takže tam už auta 
nebudou muset čekat na připojení 
na hlavní tah. Stejně tak se zlepší 
napojení z  kruhového objezdu od 

ulice České mládeže. Práce podle 
Ředitelství silnic a  dálnic (ŘSD) 
pokračují podle harmonogramu. 
Letos by se na stavbě mělo naplno 
pracovat do konce listopadu, přes 
zimu budou probíhat přípravné 
práce a výstavba se znovu rozeběh-
ne 1. března.

Celá stavba má rozpočet 377 
milionů korun a  probíhá na úse-
ku, kterým projede přes 50 tisíc aut 
denně. Původní mosty byly posta-
veny v 80. letech minulého století.

Děti letos znovu potěší 
Strom přání na nádvoří radnice
Oblíbený Strom přání, který s výjimkou loňské přestávky letos 
už pošestnácté ozdobí svými přáníčky děti všech věkových 
kategorií, bude letos v předvánočním čase opět přístupný 
široké veřejnosti na nádvoří liberecké radnice. 

Redakce
 
Každé z dětí, které se ke strom-

ku vypraví, dostane příležitost tam 
zanechat na lístečku ručně napsa-
né tajné přání, které se jim pak 
může vyplnit. 

„Ze všech lístků, které děti pod 
stromek na nádvoří doručí, vylo-
suje vedení města přibližně dvacet 
pět šťastlivců, kterým pak na za-
čátku příštího roku splníme jejich 
přání a  pozveme je i  na návštěvu 
radnice,“ říká primátor Liberce Ja-
roslav Zámečník. 

Nádvoří se Stromem přání bude 
veřejnosti volně přístupné už od 
28.  listopadu. Poslední příležitost 
zanechat na místě své přáníčko 
budou mít děti 23.  prosince. Pří-
stup do vnitrobloku radnice bude 
možný každý všední den vždy od 
pondělí do pátku od 8.00 do 18.00 
hodin, ale také o  sobotách, kdy 
bude vstup možný v čase od 8.00 
do 14.00 hodin. V neděli je objekt 

radnice uzavřen.
Lístečky, na které děti můžou 

přímo na místě napsat svá tajná 
vánoční přání, budou připraveny 
v  košíku přímo pod stromkem. 
Stejně tak si je ale můžou přinést 
s  sebou. Kromě přání 
n e z a p o - meňte na lís-
tek uvést i svůj kontakt. 

Jiří Vytiska, 70 let,
plicní lékař, Vratislavice

Názory	na	vyhlídkové	(dříve	
ruské)	kolo	při	tradičních	
vánočních	trzích	jsou	velmi	
různorodé	v mé	rodině	i mezi	
mými	známými.	Mně	osobně	
kolo	nevadí,	určitě	se	jízda	líbí	
malým	dětem	a i dospělý	se	
dle	mého	názoru	rád	podívá	
shora	na	krásné	náměstí	
v předvánočním	ruchu.

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

Zatím	jsem	
vyhlídkovou	
jízdu	neabsol-
vovala,	takže	
nemohu	posoudit,	jestli	tato	
atrakce	stojí	za	to.	Podobné	
kolo	jsem	kdysi	navštívila	
v Budapešti	a tam	byl	výhled	
krásný.	Liberec	nemá	dosta-
tečně	velké	náměstí	pro	tuto	
atrakci,	kterou	považuji	za	kýč	
a ukázku	vánočního	vizuální-
ho	smogu.	Méně	je	více,	platí	
především	o vánoční	výzdobě	
po	celé	České	republice.	

Jan Kareis, 45 let, 
podnikatel, Ruprechtice 

Vánoční	trhy	
v Liberci	považuji	za	dobře	
zvládnutou	akci	na	Benešově	
náměstí.	Vyhlídkové	kolo	mi	
přijde	jako	zajímavé	zpestře-
ní,	ale	dokážu	si	představit	
i trhy	a vánoční	atmosféru	
bez	něj.	Jako	vhodná	varianta	
se	nabízí	například	kluziště.	
Vyhlídkové	kolo	tedy	za	mne	
občas	ano,	ale	rozhodně	ne	
nastálo.

Jiří Weniger, 25 let,
operátor PC, Růžodol

Rozhodně	ano.	Vánoční	trhy	
mají	být	mimo	jiné	veselé	
a zajímavé	i pro	děti,	které	
nakupování	asi	moc	nebaví.	
Jakékoliv	zpestření	v centru	
města	je	pozitivní	a vrací	tam	
život.	Mně	se	vyhlídkové	kolo	
líbí	a určitě	se	půjdu	letos	
svézt.

Lucie Pešánová Hrstková, 
40 let, trenérka lyžování,
Kristiánov

Mně	osobně	se	vyhlídkové	
kolo	líbí	a myslím,	že	vánoční	
trhy	zpestřuje.	Sama	jsem	na	
něm	s dětmi	byla	a z vrcholu	
je	krásný	výhled	nejen	na	
osvětlené	náměstí,	ale	i na	
celý	Liberec	a Ještěd.	Myslím,	
že	si	svoje	příznivce	určitě	
našlo	a zejména	pro	děti	je	to	
krásná	atrakce.

Co vy na to, Liberečané? ANKETA ZPRAVODAJE
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Dopravní podnik měst Liberce 
a Jablonce nad Nisou

 
Stavební akce v centru provozu 

MHD ve Fügnerově ulici v Liberci 
jsou plánovány již od roku 2020. 
Ekonomické možnosti dopravní-
ho podniku dovolily zahájení pra-
covních aktivit až nyní, ve třetím 
čtvrtletí roku 2022. První změny 
a  částečná omezení v  terminálu 
zaznamenali řidiči a  cestující od 
pondělí 7. listopadu. 

Postupně dojde k výměně všech 
povrchů komunikací včetně jed-
notlivých nástupišť. Kromě vo-
zovek s  asfaltovým krytem bude 
v  místech provozu autobusů od-
straněna kamenná dlažba, která je 
v  těchto místech nevhodná. Čás-
tečně se rozšíří odstavná plocha 

pro autobusy, ovšem nikoliv na 
úkor chodců. 

Veškerá betonová dlažba na ná-
stupištích bude postupně nahraze-
na trvanlivějšími přírodními ma-
teriály. Z  důvodu stejnoměrného 
osvětlení daného prostoru dojde 
ke změně veřejného osvětlení včet-
ně výměny kabelových systémů. 
Zároveň zde budou instalována již 
úsporná osvětlovací tělesa LED. 

Opravy budou probíhat za pl-
ného provozu vozidel městské do-
pravy, podle potřeby s  uzavřením 
pouze části terminálu, většinou 
v  jedné čtvrtině. Dokončení pra-
cí je plánováno v  první polovině 
roku 2023. Na dokončené opravy 
naváže ještě výměna staré zámko-
vé dlažby v kolejišti obratiště. Na-
hradí ji řezaná kamenná dlažba, 

která byla použita na Soukenném 
náměstí. 

Lokalita terminálu MHD je ob-
rovskou denní koncentrací vozidel 
a osob velmi zatíženým městským 
dopravním uzlem. Poslední opra-
vou prošel terminál v roce 2008.

Z  důvodu plánovaných oprav 
nástupišť terminálu MHD 
Fügnerova přicházejí postupné 
změny pro cestující. Až do odvo-
lání jsou posunuty do náhradní 
společné zastávky před OD Forum 
tato stanoviště:
 stanoviště č. 7 (linky č. 14, 22, 
25, 29, 34 a 93),
 stanoviště č. 8 (linky č. 15, 19, 
57 a 58).

Zákaznické centrum a oddělení 
přepravní kontroly nezaznamenají 
omezení provozu.

Začala oprava nástupišť 
terminálu MHD

Postupná obnova povrchů nástupišť je součástí ucelené stavební akce Dopravního podniku 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) s názvem Terminál Fügnerova – oprava povrchů.

Z města a radnice
Krátkézprávy

17. listopadu
Od	roku	2019	má	státní	svátek	
17. listopadu	nový	název –	je	
to	Den	boje	za	svobodu	a de-
mokracii	a Mezinárodní	den	
studentstva.	Statutární	měs-
to	Liberec	si	dvě	významné	
události	moderních	českých	
dějin	z let	1939	a 1989	připo-
míná	pravidelným	setkáváním	
u Památníku	obětem	komu-
nismu	v parku	Paměť	národa	
v Jablonecké	ulici	v Liberci.	
Součástí	pietní	vzpomínky	je	
krátký	kulturní	program	a po-
ložení	květin.	Akce	je	určena	
pro	širokou	veřejnost	a začíná	
v 9	hodin.

Zimní údržba 
Časové	lhůty	pro	zmírňování	
závad	na	chodnících,	schodiš-
tích,	veřejných	prostranstvích,	
parkovištích	po	spadu	sněhu:
	chodníky	I.	kat.	do	6	hodin	
po	spadu	sněhu,
	chodníky	II.	kat.	do	12	hod.,
	schody	do	12	hodin,
	parkoviště	do	24	hodin.

Veřejná	prostranství:	
	program	A do	6	hodin	po	
spadu	sněhu,
program	B	do	12	hodin,
přechody	do	12	hodin,
zastávky	MHD	do	12	až	24	
hodin	po	spadu	sněhu	(dle	
důležitosti).

Časové	lhůty	pro	zmírňování	
závad	ve	sjízdnosti	silnic.	V zá-
vorce	jsou	časy	dané	vyhláš-
kou.	Plán	je	tedy	přísnější	než	
vyhláška:
	I.	pořadí	důležitosti
do	2	hodin	(do	4	h),
	II.	pořadí	důležitosti	
do	6	hodin	(do	12	h),
	III.	pořadí	důležitosti	
do	24	h	(do	48	h).
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Od 1. ledna 2023 dochází na základě změny zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, k automatickému zřízení 
datových schránek živnostníkům, spolkům a nadacím. Týká se to například i společenství vlastníků bytových jednotek.

Veronika Hiršalová

Od ledna  2023 budou, dle zá-
kona č. 300/2008 Sb., o  elektro-
nických úkonech a  autorizované 
konverzi dokumentů, postupně 
zřizovány datové schránky všem 
subjektům vedeným v  registru 
osob (ROS).

Největší skupinou jsou podni-
kající fyzické osoby (OSVČ), a  to 
všechny bez výjimky (i  ty, které 
mají přerušenou živnost). Dále 
budou mít nově zřízenou datovou 
schránku právnické osoby, které 

dosud ještě neměly tuto povinnost 
– společenství vlastníků, spolky, 
nadace a další. Změna se týká cca 
dvou milionů osob se živnosten-
ským oprávněním a cca 200 tisíců 
právnických osob, které ještě dato-
vou schránku nemají.

Přístupové údaje budou ro-
zeslány všem poštou a  datové 
schránky budou zpřístupněny 
i v případě nepřevzetí zásilky nebo 
nepřihlášení do datové schránky. 
Orgány veřejné moci mají povin-
nost zasílat dokumenty přednost-
ně do datových schránek, nevy-

zvedávání zpráv z datové schránky 
nemá žádné právní účinky a doku-
menty jsou, shodně jako při nevy-
zvedávání listovních zásilek, po-
važovány v  souladu s  příslušnými 
zákony za doručené tzv. fikcí.

Datovou schránku není mož-
né zrušit. Lze pouze znepřístup-
nit údaje ale pouze fyzické osobě. 
Podnikající fyzické osoby i  práv-
nické osoby nemohou požádat 
o  znepřístupnění údajů. Znepřís-
tupnění probíhá pouze ze zákon-
ných důvodů, tj. např. z  důvodu 
výmazu subjektu ze zákonem sta-

novené evidence (ukončení pod-
nikání), úmrtí, omezení na osobní 
svobodě apod. 

Další informace naleznete na 
webových stránkách datových 
schránek https://info.mojedato-
vaschranka.cz/info/cs/2005.html. 
V případě dotazů je možné obrátit 
se na e-mail: datovkynove@mvcr.
cz, tel. 954 200 200.

Podnikajícím fyzickým osobám, 
které mají přerušenou živnost 
a  neplánují již činnost znovu ob-
novovat, doporučujeme zrušit živ-
nost do konce roku 2022.

Od nového roku jsou povinné datové schránky

Vánoční strom z Jeřábu Hasiči na laně
Letošní vánoční strom roste 45 let v Husitské ulici na Jeřábu. 
Jedná se o vzhledově souměrný smrk ztepilý. Po převozu na 
náměstí se strom zkrátí na bezpečnou výšku 14 metrů.

Redakce
 
Smrk v  den státního svátku 

17.  listopadu přepraví a  bezpečné 
pokácení a nakládku zajistí dobro-
volní hasiči Liberec – Sever, firmy 
Greko-Elektro, Javeko a  Jeřáby Li-
berec.

Majitelé pozemku chtějí strom 
pokácet z  důvodu obav o  bezpeč-
nost v  době extrémních projevů 
počasí a  blízkosti stromu mezi 
dvěma domy. „Přišlo nám celkem 
deset nabídek jako tipů na letošní 
vánoční strom. O  smrku z  Husit-
ské ulice rozhodl vzhled stromu 
a především pak možnosti přepra-
vy a  dostupnosti místa,“ popisuje 
mluvčí radnice Jana Kodymová.

Kácení stromu začne ve čtvrtek 
17. listopadu v 9 hodin ráno. Poje-
de Husitskou nahoru do Čerchov-
ské ulice, dále Americkou ke krbu, 

Uralskou dolů na Švermovu ulici, 
pokračuje přes kruhový objezd 
Jungmannovy ulice a dále směrem 
k radnici. Sem přijede kolem pole-
dne a hasiči jej zkrátí a ukotví. Zdo-
bení smrku začne následující dny.

Záchranu	osob	ze	skalních	terénů,	z jeskyní,	z lanovek	a spoustu	dalších	scénářů,	které	
by	mohly	nastat	při	opravdovém	zásahu.	To	si	v Liberci	a okolí	vyzkoušeli	hasiči –	lezci,	
účastníci	bezmála	čtyřtýdenního	kurzu	základní	odborné	přípravy	pro	hasiče	se	specializa-
cí	pro	práci	ve	výšce	a nad	volnou	hloubkou.	Závěrečné	přezkoušení	úspěšně	splnilo	osm	
hasičů –	lezců.		 Foto:	pprap.	Pavel	Šrejma,	HZS	LK

Aktuální
zprávy
z města 

a radnice
^L
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Zpravodaj Liberec patří mezi nejlepší v republice

Pavel Chmelík

Hodnotitelé zkoumali přínos 
městských zpravodajů pro obča-
ny a  pestrost názorů. Na druhé 
straně se zaměřili na nepřiměře-
nou propagaci politiků a vedení 
radnic.

Již v  roce 2014 byl Liberecký 
zpravodaj (Zpravodaj Liberec) 
v  hodnocení organizace Oživení 
mezi třemi největšími „skoka-
ny“ za období 2006–2014 jako 
městské periodikum s  nejvýraz-
nějším kvalitativním posunem. 
A  v  hodnocení v  roce 2018 do-
šlo k  dalšímu velkému zlepšení, 
které přineslo první místo, a to si 
Zpravodaj z hlediska plurality po-
litického obsahu periodika udržel 
i  v  roce 2022. Současná obsahová 
koncepce libereckých radničních 
novin vznikla v roce 2011.

V  letošním hodnocení dosá-
hl Zpravodaj Liberec ve srovnání 
rozsahu různosti názorů (index 
Iron) nejlepšího výsledku ze všech 
hodnocených periodik stejně jako 
před čtyřmi lety. „Čím vyšší je index 
Iron, tím je dané periodikum názo-
rově pestřejší, lze v  něm najít také 
jiné názory na místní politiku, což 
je přínosné pro veřejnou diskuzi 
a  svobodnější tvorbu názorů na 
místní politické vedení radnice,“ 
uvádí analýza městských zpravo-
dajů organizace Oživení.

V  kategorii index Benefit se 
Zpravodaj umístil na osmé příčce. 
Tento index hodnotí přínos perio-
dika v oblasti informování občanů 
o politice a činnosti místní samo-
správy. Na konci indexu jsou na-
příklad Plzeň, Karlovy Vary, Karvi-
ná nebo Jablonec nad Nisou.

Analýza organizace Oživení byla 
důkladná. Týkala se padesáti nej-
větších měst České republiky (vč. 
částí hlavního města Praha). Hod-
notitelé museli zpracovat kolem tří 
stovek jednotlivých výtisků. Mezi 
největší negativa periodik měst-
ských samospráv patří zneužívání 
zpravodajů k  prezentaci vedení 
města a  jejich politická propaga-

ce  – počet zmínek a  fotografií 
primátora a  radních, málo infor-
mací o  budoucích rozhodnutích 
a  minimální prostor pro kritiku 
a  opozici. Na konci žebříčku Iron 
skončily Pardubice, Karviná, Most 
nebo Zlín. 

Od roku 2011 se Zpravodaj drží 
zásady, že velká míra tváří politiků 
u stříhání pásek a podobných udá-
lostí do městských novin nepatří, 
podobně jako rozsáhlé politické 
disputace a  politické zviditelňo-
vání se odbíhající od věcnosti. 
Zpravodaj má být především o in-
formacích užitečných pro Libere-
čany.

Zpravodaj Liberec nyní vychází 
ve 24 až 28 plnobarevných stra-
nách v nákladu 54 200 kusů a je do 
velké míry ekonomicky soběstač-

ný, tedy odčerpává z  veřejného 
rozpočtu minimum prostředků. To 
i přesto, že kvůli emisním povolen-
kám a  celkově nepříznivé situaci 
na trhu došlo na začátku roku 2022 
k zdražení papíru o téměř 60 %. 

V  roce 2021 byl spolkem Kvali-
kom Zpravodaj Liberec vyhodno-

cen jako nejlepší časopis velkých 
měst v Libereckém kraji. Hod-

nocení Zpravodaje doplňuje 
řadu ocenění pro libe-
reckou radnici. Magist-
rát získal několik cen za  

1. či 2. místo v soutěži Přívětivý 
úřad (2016, 2017, 2018, 2019, 2022). 
Soutěž vyhlašuje Ministerstvo vnit-
ra ČR a jejím cílem je zmapovat stav 
přívětivosti a otevřenosti obecních 
a  městských úřadů vůči občanům 
a jejich potřebám. Letos bylo v celé 
republice hodnoceno více než 125 
městských úřadů. Magistrát města 
Liberce v roce 2022 získal 1. místo 
v Libereckém kraji a celkově 2. mís-
to v České republice. 

Úspěšný byl rok 2022 také pro 
primátora Liberce. Jaroslav Zá-
mečník obdržel cenu Nejlepší 
starosta v  letech 2018–2022. Cenu 
uděluje Svaz měst a  obcí České 
republiky ve všech 13 krajích. Od-
borná porota tentokrát vybírala 
ze 140 nominovaných starostů 
a  primátorů, přičemž u  každého 
z  účastníků posuzovala čtyřleté 
období jeho působení ve funkci. 

Zpravodaj Liberec je podle hodnocení organizace Oživení nejlepší radniční periodikum v České republice z hlediska vyváže-
nosti. Potvrdila to obsahová analýza radničních novin padesátky českých měst, která probíhala zhruba půl roku. Zpravodaj 
Liberec si drží kvalitativní úroveň setrvale. Po čtyřech letech obhájil první pozici znovu.

Projekt MAP III, neboli Místní akční plán rozvoje vzdělávání, je v současné době v plánovací fázi nové etapy. 

Martin Jeništa 

A  jak přesně doposud podpo-
řil místní akční plán Liberecko? 
V první řadě se podařilo uspořádat 
50 akcí ve vědecko-zábavním cen-
tra iQLandia, kde si přes 2 000 dětí 
zdarma užilo tematické expozice. 
Dozvěděly se tak spoustu informa-
cí o člověku a jeho evoluci nebo si 
užili průlet sluneční soustavou. 

Pro pedagogy byl uspořádán 
společně se základní školou Lesní 
festival dobrých nápadů. Účast-
níci navštívili tematické dílny na 
motto „Aby škola naše žáky bavi-
la“. Nakonec se nezapomnělo ani 
na rodiče, pro které vznikla spous-
ta vzdělávacích seminářů. 

Projekt MAP III Liberecko je 
realizován z  fondů EU v  rámci 
OP VVV.

Co proběhlo v projektu MAP
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Členové	Rady	statutárního	města	Liberec,	kteří	byli	zvoleni	při	ustavujícím	zasedání	zastupitelstva	města	 
18. října 2022.	U primátora	a jeho	náměstků	jsou	uvedené	jejich	gesce	a odpovědnost.

Vedeníměsta 2022–26

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
SLKPRIMÁTOR

ekonomika, rozpočet města,
dluh města, městská policie

E-mail: zamecnik.jaroslav@magistrat.liberec.cz 
Tel.: 485 243 122

Mgr. Šárka Prachařová  

ANOSTATUTÁRNÍ NÁMĚSTKYNĚ 
PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ A DOTACE

rozvojové a dotační projekty, žádosti o dotace,
strategický rozvoj města Tel.: 485 243 132

E-mail: pracharova.sarka@magistrat.liberec.cz 

Mgr. Jiří Šolc

ANO

městská hromadná doprava, opravy ulic a chodníků,
technické služby, čistota města

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA
PRO TECHNICKOU SPRÁVU 
A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Tel.: 485 243 146 
E-mail: solc.jiri@magistrat.liberec.cz 

Adam Lenert  
ANO

územní plán a jeho změny, hospodaření s majetkem města

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA
PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 
A MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Tel.: 485 243 141 
E-mail: lenert.adam@magistrat.liberec.cz 

Bc. Martina Teplá 

ANO
sociální služby, služby pro seniory, komunitní práce

NÁMĚSTKYNĚ PRIMÁTORA
PRO SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

E-mail: tepla.martina@magistrat.liberec.cz

ČLEN RADY MĚSTA

Ing. Robert Korselt

SLK
E-mail: robert.korselt@lib.top09.cz

ČLEN RADY MĚSTA
STAROSTA VRATISLAVIC NAD NISOU

Lukáš Pohanka

SLK
E-mail: pohanka.lukas@vratislavice.cz

městské byty, participativní rozpočet, 
komunikace s občany

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA
PRO MĚSTSKÉ BYDLENÍ A MÍSTNÍ AGENDU 21

Mgr. Jan Hruška 

Piráti

E-mail: hruska.jan@magistrat.liberec.cz 

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA
PRO MAJETKOVOU SPRÁVU, 
SPORT A SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURU

Mgr. Petr Židek, MPA

ODS

správa majetku města, městské stadiony, aréna,
sportovní kluby E-mail: zidek.petr@magistrat.liberec.cz 

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA
PRO KULTURU, ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍ RUCH

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D.

SLK

školy, mateřské školy, dům dětí a mládeže, kultura
divadla, cestovní ruch, městské informační centrum

Tel.: 485 243 142
E-mail: langr.ivan@magistrat.liberec.cz 

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA
PRO ARCHITEKTURU, VEŘEJNÝ PROSTOR 
A DOPRAVNÍ STAVBY

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek

SLK

architektonický rozvoj a koncepce Tel.: 485 243 167
E-mail: jandourek.jiri@magistrat.liberec.cz
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Veřejnýprostor

Výsadba v parku  
Petra Bezruče

V roce	2021	nechal	odbor	
ekologie	a veřejného	prostoru	
v rámci	pěstebních	opatření	
v parku	Petra	Bezruče	v Lido-
vých	sadech	ošetřit	128	dřevin.	
Některé	dřeviny	po	zhodno-
cení	jejich	stavu	dendrologem	
musely	být	pokáceny.	
V současné	době	v tomto	
parku	dochází	k výsadbě	dře-
vin	nových.	Součástí	obnovy	
parku	je	i obnova	trvalkových	
záhonů.	Do	travnatých	ploch	
jsou	strojově	vysázeny	i cibulo-
viny,	které	na	jaře	vytvoří	pod	
klenbou	stromů	přírodě	blízká	
společenstva	narcisů,	modřen-
ců	a ladoněk,	které	by	se	zde	
časem	měly	samy	přirozeně	
rozšiřovat	do	okolí.
Techniku	přístrojového	sázení	
cibulovin	si	odbor	ekologie	
a veřejného	prostoru	vyzkou-
šel	již	v roce	2016,	kdy	byl	po	
městě	Liberci	touto	technikou	
vysazen	první	půl	kilomet-
ru	dlouhý	pás	cibulovin.	Na	
podzim	roku	2017	byl	opět	
strojově	vysazeno	další	kilome-
tr	těchto	poslů	jara.	Některé	
výsadby	kvetou	bez	problémů	
až	do	dnešních	dnů,	někde	již	
došlo	k výpadkům,	ať	to	je	po-
škozením	různými	výkopovými	
pracemi,	či	přirozeným	úbyt-
kem	cibulí	na	daném	místě.	

Krátkézprávy
Pod Krajskou vědeckou knihovnou vznikl nový park pojmenovaný po Karlu Jarošovi s památ-
níkem věnovaným padlým policistům. 

Odbor ekologie a veřejného prostoru

JUDr. Karel Jaroš byl policejní 
rada, který byl v roce 1943 popra-
ven v  Berlíně. Podnět na vybudo-
vání památníku vzešel od zástup-
ců Policie ČR. Slavnostní odhalení 
památníku se uskutečnilo v  září. 
1.  října totiž uplynulo 100 let od 
zřízení Československé státní po-
licie v Liberci a 18. prosince 80 let 
od popravy Karla Jaroše a  Josefa 
Blažka.

Vlastní projekt památníku na-
vrhnul Richard Loskot. Památník 
má podobu skleněného válce, 
v  jehož středu je vysazena jabloň 
s  květnatou loučkou. Na pískova-
ném skle jsou vyryta jména jede-
nácti padlých policistů z  druhé 
světové války, kteří sloužili v Liber-
ci do roku 1938 a pak museli odejít 
do vnitrozemí po záboru pohrani-
čí fašistickým Německem. Ostat-
ní stromy (hrušně) jsou vysázeny 
v pravidelném rastru po celé ploše 
parku. Součástí zelené plochy jsou 
atypické lavice v  podobě dřevě-

ných kvádrů. 
Za podobou parku je společnost 

Astra zahrady a výrobcem skleně-
ných částí je společnost Bentglass.

Javory, které se nacházely na 
ploše pod knihovnou byly ještě 
před samotnou stavbou parku pře-
sazeny do sportovního a  rekreač-
ního areálu ve Vesci. Původní keře 
u paty kamenné zdi, kde jsou nyní 

nové lavičky, se na přání obyvatel 
v  rámci Participativního rozpočtu 
přestěhovaly za autobusovou za-
stávku na Ruprechtickou ulici.

Vybudování parku s  památní-
kem financovalo statutární město 
Liberec. Policisté uspořádali veřej-
nou sbírku, v  níž vybrali 151 tisíc 
korun, které pomohly uhradit pro-
jektovou dokumentaci.

Nový park s památníkem pod knihovnou

Původní nevhodně vysazené stromy v Moskevské ulici při její rekonstrukci nahradila nová 
výsadba. 
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Výsadba byla provedena tzv. 
švédským způsobem, tedy do 
strukturálního substrátu, který 
zajistí stromům dostatečný pro-
kořenitelný prostor a zároveň je na 
něm možné provést konstrukční 
souvrství komunikace a  plocha 
okolo stromů je jak pochozí tak 
i pojízdná.

Při výsadbě bylo dbáno na 
ochranu inženýrských sítí, stromy 
jsou od nich odděleny protikoře-
novou bariérou, která zajistí, že 
případná výměna nebo havárie 

by jim neměla ublížit a záro-
veň kořeny stromů nebudou 
omezovat sítě. Místa mezi 
stromy zaplnila výsadba tr-
valek

Došlo také k  instalaci 
stojanů na kola a  dvou aty-
pických dřevěných lavic. 
V  letních měsících na místě 
přibudou ještě liberecké čer-
vené stolky a židle.

Aby nedocházelo vrstvení 
nepořádku, zvláště nedopal-
ků je v místě nový odpadko-
vý koš.

Další vysazené stromy v centru města
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V liberecké Arše čekají na svůj nový domov jak pejsci všech ras a velikostí, tak opuštěné  
dospělé kočičky či koťata.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Město Liberec má povinnost 
postarat se o  opuštěná či týraná 
zvířata, která pocházejí z  katastru 
města. Proto byl před lety zřízen 
útulek pro opuštěná zvířata, který 
je také znám jako Archa Liberec. 
Toto centrum pro zvířata v  nouzi 
spadá pod Zoologickou zahradu 
Liberec, a  ač zahrada přešla na 
začátku roku pod Liberecký kraj, 
i  nadále město Liberec významně 
přispívá na činnost útulku.

V  Arše čekají na svůj nový do-
mov jak pejsci všech ras a velikostí, 
tak opuštěné dospělé kočičky či 
koťata. V  současné době jsou zde 
například umístěna koťata z kolo-
nie koček, které krmí lidé bez do-
mova. Jde o  13 dospělých koček, 
které jsou postupně odchytávány, 

očkovány, odčerveny, kastrovány 
a  navráceny zpět. Odchycená cca 
tříměsíční koťata jsou nabízena 
k  adopci a  čekají na někoho, kdo 
je řádně vymazlí. Pokud uvažujete 
o  adopci kočičky, jedno z  koťátek 

čeká právě na vás. Čím dříve se do-
stane do milující rodiny, tím lépe.

V rámci známého hesla „Neku-
puj, adoptuj“ zachráníte osvoje-
ním nejenom jeden zvířecí život, 
ale získáte vděčného parťáka, kte-
rý vám to mnohonásobně vrátí.

Pokud si nějaké zvířátko z jaké-
hokoli důvodu nemůžete dovolit 
adoptovat, pomoci útulku samo-
zřejmě můžete i  jinak. Velkou po-
mocí je jak finanční částka zasla-
ná na účet útulku, tak materiální 
pomoc např. ve formě kvalitního 
krmiva. Velkou pomocí jsou také 
dobrovolníci, kteří pejsky vyvenčí, 
aby svůj život při čekání na nového 
páníčka nemuseli trávit převážně 
v  kotci. Více informací najdete na 
stránkách útulku, kde jsou v galerii 
zobrazena zvířata k osvojení.

http://archa.zooliberec.cz

Přijďte si pro malého parťáka. 
Bude vás milovat

V říjnu začalo ošetření zřejmě nejvýznamnější aleje v Liberci, kterou se od roku 2012 město 
snaží pravidelně stabilizovat.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Cílem prací je samozřejmě pro-
dloužit životnost lipového stromo-
řadí a  zároveň zajistit bezpečnost 
provozu v  této historicky a  turis-
ticky významné lokalitě města. 

V průběhu října a listopadu pro-
to provádí odborná arboristická 
společnost stabilizaci celé aleje, 
která spočívá ve výškové a  obvo-
dové redukci jednotlivých stromů 
tak, aby byla zachována maximál-
ní možná bezpečnost. Dále budou 
provedeny zdravotní řezy, lokální 
redukce či kontroly a  výměny va-
zeb. Celkem bude ošetřeno na 90 
stromů. Součástí bude i kácení ně-
kolika lip, které neprošly přísným 
přístrojovým hodnocením, a  ne-
mohou tak na místě dále zůstat. 
Arboristé započali práce před prů-
myslovou školou, dále postupovali 
směrem k muzeu a k  zoologické 
zahradě. Provoz na Masarykově 

třídě není těmito pracemi nijak 
omezen. 

V  souvislosti s  touto akcí byla 
podána žádost o  dotaci v  rámci 

OPŽP 2014–2020 na projekt Revi-
talizace veřejné zeleně v  Liberci 
– Lipová alej Masarykova třída. Žá-
dost byla schválena po stránce for-
mální správnosti a podmínek při-
jatelnosti a nyní čekáme na vydání 
rozhodnutí o přidělení dotace.

V budoucnu se samozřejmě ne-
vyhneme celkové obnově lipové 
aleje, ale věříme, že se nám tento 
proces podaří ještě o  několik let 
oddálit.

Odbor ekologie a veřejného pro-
storu připravil také výběrové řízení 
na akci „Liberecké parky II. – pěs-
tební opatření“. V rámci této akce 
bude provedeno kácení a  ošet-
ření stromů a  budou instalovány 
bezpečnostní vazby v  parcích na 
náměstí Českých bratří, Na Ryb-
níčku, u  Ještědské ulice a  v  parku 
Clam-Gallasů. I  na tato pěstební 
opatření bude město Liberec žádat 
o  přidělení dotace z  Operačního 
programu životní prostředí.

Údržba aleje na Masarykově třídě
Nová hřiště v Doubí  
a lesoparku Burianova

Začátkem	listopadu	odbor	
ekologie	a veřejného	prosto-
ru	dokončil	stavbu	dětského	
hřiště	ve	Vackově	ulici	v Doubí.	
Děti	jistě	potěší	velký	multi-
funkční	herní	prvek	v podobě	
letadla.	Tato	prolézačka	mimo	
jiné	obsahuje	skluzavku,	závěs-
nou	houpačku,	šplhadla,	tunel	
atd.	Dále	jsou	na	hřišti	umístě-
ny:	zemní	trampolína,	kolotoč	
a pro	nejmenší	dvě	pružinová	
houpadla.	
Pro	teenagery	a dospělé	je	
zde	nainstalována	workou-
tová	sestava	a lidé	si	mohou	
zahrát	i stolní	tenis	na	novém	
stole	určeném	právě	pro	ping	
pong.	Vedle	mobiliáře,	kdy	
zde	standardně	byly	osazeny	
lavičky	a odpadkové	koše,	do-
plnily	prostor	i výsadby	nových	
dřevin	a travin.	Ty	pohledově	
oddělí	obě	části,	a to	herní	
plochu	a plochu	pro	sport,	od	
sebe.
Druhou	větší	plochou,	která	
v současné	době	doznává	
značných	změn,	je	lesopark	
pod	Burianovou	ulicí	v Rochlici.	
I zde	se	stavební	práce	už	kon-
čí.	Byla	dokončena	revitalizace	
herní	plochy	do	podoby	tzv.	ro-
binzonádního	hřiště,	dále	byla	
osazena	workoutová	sestava	
a ukončena	je	převážná	část	
stezky	propojující	Burianovu	
s Vratislavickou	ulicí.	Zbývá	tak	
dokončit	poslední	dolní	úsek,	
který	je	nejnáročnejší	z hledis-
ka	terénních	úprav.	

Krátkézprávy
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Svátek sv. Františka z  Assisi 
oslavila ZŠ na nám. Míru společ-
ně s  bratry františkány a  členy 
římskokatolické farnosti Liberec  – 
Ruprechtice. 

Přijali jsme nabídku Lucie Nová-
kové uspořádat venkovní výstavu 
netradiční Křížové cesty, na které 
v  loňském školním roce pracovali 
žáci ze současné 9. A  pod vede-
ním učitele O. Hofmana. Poslední 
okamžiky života Ježíše Krista zná-
zornili pomocí stínohry. Žáci mu-
seli uplatnit dovednosti a  znalosti 
z několika předmětů: výtvarná vý-
chova, pracovní činnosti, občanská 
výchova, dějepis, český jazyk, počí-
tačová grafika. Vzniklo pozoruhod-
né a působivé dílo.

Interiér kostela sv. Antonína Pa-
duánského v  Ruprechticích zase 
zdobí velkoformátové obrazy in-
spirované životem a  významem 
Františka z  Assisi, které vytvořili 
vybraní žáci ze 7. tříd pod vedením 
učitelky Lucrezie Škaloudové Puch- 
majerové. 

Kevin Bureš přispěl ke slavnost-
ní atmosféře interpretací drobných 
barokních skladbiček na violonce-
llo.

My všichni školou povinní

Příští školní roky budou patrně ještě těžší, než jsme sami očekávali. Ministerstvo školství totiž uchystalo takové zásahy, které 
významně ztíží už tak covidem a ruskou agresí zasaženou oblast českého vzdělávání. 

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

Předně se musíme rozloučit 
s  velkým projektem na podpo-
ru společného vzdělávání Férové 
školy, který jsme v  Liberci v  obje-
mu přes 100 milionů korun rea- 
lizovali ve dvou fázích od roku 
2017 a  který definitivně skončí se 
závěrem roku 2022. Ministerstvo 
školství (MŠMT) totiž před pár 
měsíci rozhodlo, že obce do další 
výzvy jako individuální žadatele už 

nepustí a místo toho zcela nesmy-
slně upřednostní tzv. místní akční 
skupiny (MAS). 

Jako už bohužel tradičně 
v  Česku tedy bouráme funkční 
systém a nahrazujeme ho nezná-
mou, o  níž předem víme, že ne-
může fungovat. Nic nepomohla 
jednání s nejvyššími představiteli 
MŠMT; současný ministr Balaš už 
ostatně na dopis z Liberce ani ne-
odpověděl.

Druhou ránu MŠMT zasadilo 
tzv. střediskům volného času  – 

v Liberci je reprezentuje DDM Vě-
trník. Změnilo totiž jejich financo-
vání tak, že zkrátka budou muset 
omezit některou ze svých služeb, 
pokud ji ovšem ze svého opět ne-
doplatí obce. U DDM Větrník tedy 
hrozí např. uzavření volnočasové-
ho klubu pro mládež Véčko, který 
plní svou nezastupitelnou roli na 
poli primární prevence rizikových 
jevů, nebo omezení oborových 
soutěží, které pomáhají rozvíjet 
vědomosti a dovednosti nadaných 
žáků.

A  do třetice MŠMT plánuje re-
vidovat financování společného 
vzdělávání natolik, že to význam-
ně ohrozí například přítomnost 
asistentů pedagoga ve třídě. Zrov-
na v době, kdy v  tuzemsku potře-
bujeme začlenit tisíce ukrajin-
ských žáků – ty ostatně nařídil do 
ZŠ zapsat právě stát – a kdy se bez 
pomoci dalších pedagogických 
pracovníků v žádném případě ne-
obejdeme. Proč pořád děláme věci 
naopak, než bychom ve skuteč-
nosti měli a než to má smysl?

Daniela Bušková,
Městská policie Liberec

V  roce 2022 Dětské dopravní 
hřiště v  Liberci opět fungovalo 
naplno. Lektoři dopravní výcho-
vy z řad strážníků městské policie 
provedli dopravní výukou přes 
1 200 žáků čtvrtých tříd, 900 dětí 
získalo průkaz cyklisty. Jarní se-
zona byla ve znamení Dopravní 
soutěže mladých cyklistů. Volný 
odpolední vstup a  dobu letních 

prázdnin za zvuku trenažeru že-
lezničního přejezdu využilo k  tré-
ninku na bezpečných komunika-
cích přes dva a půl tisíce dětí. 

Dopravní výchovu podpořil také 
Liberecký kraj. Dotace na podporu 
dopravní výchovy umožňuje čer-
pání částky až 120 000 Kč bez DPH. 
Využití finančních prostředků je 
plánováno na edukativní pomůc-
ky, kompletní sadu dřevěných ven-
kovních překážek, drobné opravy 
budovy a další.

MŠMT chystá ve školství nepříjemné změny

Průkaz cyklisty pro 900 dětí Výstava v kostele 
žáků ZŠ nám. Míru

MŠ Hvězdička u Tygrů
Liberecká	mateřská	škola	
„Hvězdička“	navázala	úzkou	
spolupráci	s Tělovýchovnou	
jednotou	Bílí	Tygři	Liberec.	
Rodiče	tak	měli	možnost	své	
děti	přihlásit	na	kroužek	„Tyg-
říci“,	kde	se	dětem	při	tréninku	
věnují	zkušení	trenéři	na	ledě,	
v tělocvičně	i na	hřišti.	Děti	se	
učí	novým	pohybovým	doved-
nostem,	základům	bruslení,	
vytrvalosti,	zažívají	spousty	her	
a zábavy	a odnáší	si	pokaždé	
nové	zážitky.	Tréninky	nejsou	
určeny	jen	pro	budoucí	malé	
hokejisty	a hokejistky,	ale	i pro	
ty,	kteří	se	chtějí	naučit	základy	
bruslení,	věnovat	se	všeobecné	
pohybové	přípravě	a tak	tro-
chu	jinak	strávit	čas	se	svými	
kamarády.

Krátkézprávy
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Říjen přinesl liberecké zdrávce důvod k oslavám. Výročí školy, 
výročí studia zdravotnických pracovníků a navíc již 20. roč-
ník odborné konference Liberecké psychologické dny, toho 
všeho se škola ujala s grácií.

DDM Větrník

Třetí říjnový víkend se děti z Vě-
trníku zúčastnily tradiční soutěže 
papírových modelářů v  Dubenci 
u  Dvora Králové. Vezly celkem 30 
modelů do šesti z celkem devíti ka-
tegorií. Mladí modeláři přivezli do 
Liberce 25 medailí. Důležitá byla 
kategorie velké dopravní techniky, 
která byla vyhlášena jako mistrov-
ství České republiky ve čtyřech vě-
kových skupinách. 

Do Liberce putovaly tři mistrov-
ské tituly v  dětských kategoriích. 
Mezi mladšími žáky se mistrem 
stal Daniel Zmatlík, Dominik Bob-
voš zvítězil mezi staršími žáky 
a  Mikuláš Čech dominoval mezi 
juniory. Seniorskou kategorii dopl-
nil titulem mistra Jan Horák z klu-
bu Licard Liberec, který působí 
v  DDM Větrník. Všichni si tak vy-
tvořili dobré podmínky pro získání 
absolutních mistrů ČR v  papíro-
vém modelářství. 

Do kroužků modelářů DDM Vě-
trník dochází téměř 50 mladých 
zájemců o tento druh aktivity, kte-
rá má nesporný přínos pro zruč-
nost naší mládeže a také pro logic-
ké myšlení. 

VELKÁ A MALÁ ŤAPKA 
Na letošní Ťapce čekalo na malé 

návštěvníky více než 10 stanovišť 
zaměřených na zručnost, rychlost, 

správnou trefu, na své si přišli také 
milovníci barviček a  přírody. Tra-
diční úkoly a poznávačky doplnilo 
i pár nových a rodiče lehce potrá-
pila křížovka pro velké ťapky.

I  přes nepřízeň počasí byla 
účast veliká. Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat všem odhodla-
ným účastníkům a  malým i  vel-
kým pomocníkům. Fotky a  video 
z  letošního ročníku naleznete na 
www.ddmliberec.cz.

VÝSTAVA VE V-KLUBU
V  září proběhla výtvarná sou-

těž ke dni jazyků „Kolik řečí znáš, 
tolikrát jsi člověkem“, kterou ka-
ždoročně pořádá Eurocentrum 
Liberec. Jejím tématem byly letos 
prázdniny v  Evropě. Soutěže se 
zúčastnilo 271 žáků a  studentů 
z 29 škol Libereckého kraje. Nejen 
oceněná díla z  kategorie základní 
školy a  kategorie střední školy si 
můžete až do konce prosince 2022 
přijít prohlédnout do V-klubu 
v ulici 5. května 36.

SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec

„Liberecké psychologické dny 
jsou každoročně výjimečné tím, 
že mají vždy v  programu velmi 
zajímavé přednášející a  svou je-
dinečnou atmosféru. Tu kromě 
aktivních účastníků a  pokaždé 
naplněného auditoria podtrhuje 
realizační tým pod taktovkou za-
kladatelky Libereckých psycholo-
gických dní Ilony Kopecké. Na po-
řádání se účastní také Pedagogická 
sekce České asociace sester.

Konference je vždy zaměřena 
na psychologickou problematiku 
zdravotnických otázek s  promít-
nutím do běžného života. Jubilejní 
20. ročník si vyžádal speciálního 
hosta. Letos se jím stal divadelní 
ředitel, herec, režisér, scenárista  
a vysokoškolský divadelní peda-
gog, Tomáš Töpfer. Ten se za tele-
vizní kamerou převlékl do pomy-
slného bílého pláště mnohokráte 
a  o  některé historky z  natáčení se 
s  účastníky konference samozřej-
mě podělil.

20. ročník Libereckých psy-
chologických dnů si opět vyžádal 

velké nasazení všech organizáto-
rů i  přednášejících. K  dokreslení 
potřebné slavnostní atmosféry 
přispěly i reprezentativní prostory 
liberecké radnice. A  téma konfe-
rence „Život je jen náhoda“ dalo 
celému dni ten pravý smysl.

„Program vždy sestavujeme tak, 
aby zde byli nejen odborníci, ale 
abychom představili názory mla-
dých lidí nebo lidí z praxe,“ vysvět-
lila Ilona Kopecká, která stojí již od 
počátku u  konání této akce. Kon-
ferencí se tak pravidelně účastní 
lékaři, sestřičky, terapeuti, žáci 
a  studenti, lidé s  osobními nebo 
pracovními zkušenostmi. 

Modelářské úspěchy Větrníku Liberecká zdrávka uspořádala jubilejní 
Liberecké psychologické dny

Ilona Kopecká
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PPRRooSSIINNEECC 22002222www.naivnidivadlo.cz

Naivní divadlo hraje také v následující dny:
V jakém roce a v jakém městě vybojoval náš legendární skokan na lyžích Jiří Raška 

zlatou olympijskou medaili?
Správnou odpověď pošlete do konce listopadu na mail: soutez@naivnidivadlo.cz

Vylosovaný výherce obdrží dva lístky na představení zdarma

1. 12. 9:00, 10:30 Pavlik, Bobby a duchové města Zadáno pro školy

2. 12. 9:00, 10:30 Pavlik, Bobby a duchové města Zadáno pro školy

5. 12. 9:00, 10:30 Pohádka o Raškovi Zadáno pro školy

6. 12. 9:00, 10:30 Pohádka o Raškovi Zadáno pro školy

7. 12. 9:00 Pohádka o Raškovi Zadáno pro školy

8. 12. 9:00, 10:30 Pohádka o Raškovi Zadáno pro školy

9. 12. 9:00, 10:30 Pohádka o Raškovi Zadáno pro školy

12. 12. 9:00, 10:30 Pohádka o Raškovi Zadáno pro školy 

13. 12. 9:00 Pohádka o Raškovi Zadáno pro školy

14. 12. 9:00 O hodině navíc aneb Potlach v hustníku Zadáno pro školy

15. 12. 9:00, 10:30 O hodině navíc aneb Potlach v hustníku Zadáno pro školy

16. 12. 9:00, 10:30 Vánoce s Kulišákem Zadáno pro školy

19. 12. 9:00, 10:30 Pohádka o Raškovi Zadáno pro školy

20. 12. 9:00 Vánoce s Kulišákem Zadáno pro školy  

21. 12. 9:00 Vánoce s Kulišákem Zadáno pro školy 

SOUTĚŽ!

Naivní divadlo Liberec
Moskevská 32/18, 460 31 Liberec 1

telefon do pokladny: +420 485 253 611

1155::0000 DDooDDoo  AA  MMIIKKUULLÁÁŠŠSSKKÉÉ  PPŘŘEEKKVVAAPPEENNÍÍ SSááll  NNDDLL

1177::0000 NNeevvššeeddnněě  vvššeeddnníí  ooddppoolleeddnnee ::  SSttuuddiioo  NNDDLL
PPooHHÁÁDDKKAA  oo  RRAAŠŠKKooVVII

1199::3300 LLIISSttyy  DDůůVVěěRRNNÉÉ  ––  HHUUDDEEBBNNěě  LLIIttEERRÁÁRRNNÍÍ  PPooŘŘAADD  oo  LL..  JJAANNÁÁČČKKooVVII SSááll  NNDDLL

1100::0000,,  1155::0000 VVÁÁNNooCCEE  SS  KKUULLIIŠŠÁÁKKEEMM SSááll  NNDDLL

1199::3300 VVeeččeerr  vv  NNaaiivvnníímm:: SSááll  NNDDLL
oo  HHooDDIINNěě  NNAAVVÍÍCC  AANNEEBB  PPoottLLAACCHH  VV  HHUUSSttNNÍÍKKUU  
AA  KKooNNCCEERRtt  SSKKUUPPIINNyy  AAMMEEttyySStt

1100::0000 PPooHHÁÁDDKKAA  oo  RRAAŠŠKKooVVII SSttuuddiioo  NNDDLL
1155::0000,,  1188::0000 FFooLLKKLLooRRNNÍÍ  SSooUUBBooRRyy  JJIIzzEERRAA  AA  JJIIzzEERRKKAA  ––  ŠŠttěěDDRREEJJ  SSááll  NNDDLL

VVEEČČEERR  NNAASSttAALL  AANNEEBB  VVEESSEELLÉÉ  ooBBRRÁÁzzKKyy  VVÁÁNNooČČNNÍÍ

1199::3300 VVeeččeerr  vv  NNaaiivvnníímm:: SSttuuddiioo  NNDDLL
JJUUKKEEBBooxx

1155::0000 VVÁÁNNooCCEE  SS  KKUULLIIŠŠÁÁKKEEMM SSááll  NNDDLL

1100::0000 BBAABBIIČČKKAA  ČČEERRVVEENNÉÉ  KKAARRKKUULLKKyy  DDNNEESS  SSLLAAVVÍÍ  NNAARRoozzEENNIINNyy!! SSttuuddiioo  NNDDLL
1155::0000 PPAAVVLLIIKK,,  BBooBBBByy  AA  DDUUCCHHooVVÉÉ  MMěěSSttAA SSááll  NNDDLL

SOBOTA 3.12.

STŘEDA 7.12.

PÁTEK 9.12.

SOBOTA 10.12.

STŘEDA 14.12.

SOBOTA 17. 12.

ÚTERÝ 20.12.

PONDĚLÍ 26.12.

STŘEDA 28.12.
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D21. po OBJEV SVÉHO CLOWNA
Divadelní workshop EFIX klubu pro veřejnost (ve zkušebně 
činohry). Začátek v 16 h.          

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

25. pá ALOIS NEBEL  [ J. Rudiš, Jaromír 99, A. Skala ]        
Sudety v mlze. Divadelní podoba známého komiksového romá-
nu.  

29. út SIALSKÁ TROJČATA  [ R. Lipus, M. Šotek, D. Vávra ]                           
Zmužilý kabaret o stavbě Ještědu. 

21. po DIVOTVORNÝ HRNEC  [ Lane, Harburg, Saidy ]  
Pohádkový muzikál nejen o hledání pravého štěstí. 
Zadáno pro školy, začátek v 10 h.

22. út HLEDÁ SE TENOR: MUZIKÁL  [ Brad Carroll ]                                    O/2
Bláznivá komedie z divadelního prostředí, která zaručeně pobaví.

23. st HLEDÁ SE TENOR: MUZIKÁL  [ Brad Carroll ]                              OB1/2

24. čt HRA, KTERÁ SE ZVRTLA [ Lewis, Sayer, Shields ]
Originální komedie, která nenechá vaši bránici odpočinout.

25. pá DIALOGY KARMELITEK  [ Francis Poulenc ]                             K5/5
Mistrovské operní drama o nezdolné víře, oběti a přátelství. 

26. so BLBEC K VEČEŘI  [ Francis Veber ]      
Svěží francouzská komedie plná nečekaných zvratů. 

27. ne NIKOLA ŠUHAJ  [ Ivan Olbracht, Petr Ulrych ]                        
Slavný příběh o legendárním podkarpatském zbojníkovi s písněmi Petra 
Ulrycha.

30. st DON GIOVANNI  [ Wolfgang Amadeus Mozart ]                        K3/4
...aneb „potrestaný prostopášník“ v legendární Mozartově „opeře oper“.   

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

PR
O

SI
N

EC

Malé divadlo

Šaldovo divadlo

KOMEDIE ROKU

1. čt DIVOTVORNÝ HRNEC  [ Lane, Harburg, Saidy ]                 OB2/3

3. so DIALOGY KARMELITEK  [ Francis Poulenc ]                   K6/0/2

4. ne MAUGLÍ  [ A. Březina, M. Mikanová, R. Kipling ]       
Dobrodružné taneční divadlo inspirované Knihou džunglí.
Začátek v 16 h. 
Autogramiáda a focení po představení.

7. st DON GIOVANNI  [ Wolfgang Amadeus Mozart ]                OB1/3               

9. pá HRA, KTERÁ SE ZVRTLA [ Lewis, Sayer, Shields ]
Zadáno pro ÚM.

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

11. ne BETLÉMSKÁ HVĚZDA – host Docela velké divadlo  RD/3
Výpravný příběh o tom, jak se narodil Ježíšek a proč od něho dostává-
me pod stromeček dárky. Začátek v 16 h.

12. so HUDBA Z FOYER                                     
Další z řady komorních koncertů. Začátek v 17 h.

14. st KRÁL LEAR  [ William Shakespeare ]  
Slavná tragédie o bláznovství a zmoudření pošetilého krále. 

15. čt KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ?                        Č2/3
[ Edward Albee ]
Slavné komorní drama plné překvapivých zvratů a krutých her.

16. pá ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA  [ Emmerich Kálmán ]             PŠ/4
Příběh o lásce šantánové zpěvačky a šlechtice na křídlech 
populárních valčíků. 1. PREMIÉRA. 

17. so NIKOLA ŠUHAJ   [ Ivan Olbracht, Petr Ulrych ]                     K6/ČB/3

18. ne ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA  [ Emmerich Kálmán ]           PŠ2/4
Příběh o lásce šantánové zpěvačky a šlechtice na křídlech 

populárních valčíků. 2. PREMIÉRA.

19. po TESTOSTERON – host DIVADLO NA FIDLOVAČCE
Drsná komedie o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché.   

20. út HLEDÁ SE TENOR: MUZIKÁL  [ Brad Carroll ]                          K2/6
Bláznivá komedie z divadelního prostředí, která zaručeně pobaví. 

2. pá KOMEDIE O NAROZENÍ PÁNĚ  [ Jan D. Klejch ]               
Vánoční hra plná známých i méně známých koled. PREMIÉRA.

4. ne KOMEDIE O NAROZENÍ PÁNĚ  [ Jan D. Klejch ]               
Vánoční hra plná známých i méně známých koled. Začátek v 16 h.

5. po KOMEDIE O NAROZENÍ PÁNĚ  [ Jan D. Klejch ]                   

6. út KOMEDIE O NAROZENÍ PÁNĚ  [ Jan D. Klejch ]               
Zadáno pro školy, začátek v 10 h.

7. st KOMEDIE O NAROZENÍ PÁNĚ  [ Jan D. Klejch ]               
Zadáno pro školy, začátek v 10 h.

8. čt KOMEDIE O NAROZENÍ PÁNĚ  [ Jan D. Klejch ]               
Vánoční hra plná známých i méně známých koled.

9. pá 15 LET BITMAP COLLECTIVE – host

12. po 100 ZPŮSOBŮ, JAK ZAHRÁT DIALOG
Divadelní workshop EFIX klubu pro veřejnost 
(ve zkušebně činohry). Začátek v 16 h.   

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

13. út ALOIS NEBEL  [ J. Rudiš, Jaromír 99, A. Skala ]                            K2/5
Sudety v mlze. Divadelní podoba známého komiksového románu. 

15. čt TARTUFFE  [ Moliére ]                                                                         
Klasická veršovaná komedie o věčné přitažlivosti přetvářky.

18. ne KOMEDIE O NAROZENÍ PÁNĚ  [ Jan D. Klejch ]   
Vánoční hra plná známých i méně známých koled.             

19. po KOMEDIE O NAROZENÍ PÁNĚ  [ Jan D. Klejch ]               
Vánoční hra plná známých i méně známých koled. 
Zadáno pro školy, začátek v 10 h.                    

20. út KOMEDIE O NAROZENÍ PÁNĚ  [ Jan D. Klejch ]               
Zadáno pro školy, začátek v 10 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
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Zuzana Kocumová, 
Liberec otevřený lidem

Pochopila jsem, proč SLK a ANO 
nechtěli jít ve dvou, ač by sami měli 
pohodlnou většinu. Proč nestačili 
buď Piráti, nebo ODS. Protože kdyby 
nebyla koalice tak široká, zřejmě by 
někteří členové ani nebyli zvoleni do 
rady města.

Ač má koalice 29 hlasů, Robert 
Korselt (nyní vede Městský bazén 
Liberec) dostal jen 22, Jiří Janďourek 
24 hlasů. Téměř nikdo nedostal plný 

počet koaličních hlasů. Ani když jsme 
několik kandidátů, u kterých vidíme 
chuť pracovat pro město a ochotu ctít 
dohody, podpořili i my, z opozice.

Daní za takto širokou koalici je ale 
například potřeba dát každé straně 
a lidem, kteří do politiky jdou hlavně 
pro vliv a funkci, náměstkovský post. 
Kdyby se resorty rozdělily logicky, 
mohla by se zvětšit akceschopnost 
města. Ale současné rozdělení pla-
cených funkcí ctí právě spíš snahu 
uspokojit ty, které je potřeba, než lo-
giku. Navíc se obávám, že když se ko-

aliční tým rozhádal už při volbě plně 
placených náměstků, bude velká 
část energie směrovaná úplně jinam.

To, že primárně řešili hlavně roz-
dělení křesel, aby vyšlo na každého, 
než programovou shodu a  priority, 
se ukázalo i  na tom, že koalice do-
sud nepředložila žádné programové 
prohlášení. Čeho chtějí za 4 roky do-
sáhnout, a hlavně kde na to vezmou 
peníze, pořád nevíme.

Hlavně menší strany to budou 
mít v koalici se Starosty těžké. Eko-
nomiku si pod sebe vzal primátor 

Zámečník, zároveň právě Starosto-
vé ve volbách slibovali mnoho věcí, 
u  kterých ale vůbec nebylo zřejmé, 
kde na ně chtějí vzít.

Nezbývá,než doufat, že se dostane 
na podporu celého města, a  ne jen 
na ty akce, které pod sebou bude mít 
právě největší koaliční strana. A také 
že to koalici půjde lépe než v minu-
lých čtyřech letech. My z  opozice 
se nadále budeme snažit příspívat 
k  dobrým řešením pro město bez 
ohledu na to, která strana je bude 
předkládat. Stejně jako dosud.

Josef Šedlbauer, 
Liberec otevřený 
lidem

Koaliční program 
prý vznikne později. 
Jako priority zaznívají stavby: bazén, 
Nová Pastýřská, Vítězná, okolí pře-
hrady. Jestli vám to něco připomíná, 
nepletete se. Totéž říkali ti samí radní 
před čtyřmi lety. Ještě k tomu přidej-
me rekonstrukci Uranu, o které teď 
ale raději mlčí. 

Uvidíme tedy za další čtyři roky. 
Jednu věc však o nové koalici víme už 
teď. Ti, co rozhodují, jsou prakticky ti 
samí lidé, co v předchozích čtyřech 
letech. I když jeden mezitím vyměnil 
stranu. A  také víme, že se na pod-
statných věcech ty čtyři roky hodně 
těžko domlouvali. Výsledek je, že 
některé velké projekty stojí nebo 
byly rovnou zrušené (třeba nové 
autobusové nádraží s  parkovacím 
domem, zatím je podobně u  ledu 
i  Uran). Zpomalovala se příprava 
veřejných zakázek, hodně projektů 
zůstalo jen na obrázcích. Několikrát 
jsme kompromis a řešení pomáhali 

domlouvat my z  opozice, protože 
v koalici to prostě nešlo. O atmosféře 
ve staronové koalici ostatně napově-
děl i průběh ustavujícího zastupitel-
stva. Z  jedenácti volených radních 
získali všechny koaliční hlasy nejvýš 
dva a v některých případech chybělo 
docela hodně hlasů. Takový začátek 
důvěře příliš nepomůže.

Velká koalice má prostě svoje 
úskalí, protože je ideologicky nesou-
rodá a bere lidem chuť volit, když je 
to nakonec skoro jedno. Dává smysl 
ve výjimečných dobách, kdy je po-
třeba se domluvit na široké podpoře 
velkých změn. Tomu ale zatím nic 
nenasvědčuje. Liberec má přitom 
v  příštích čtyřech letech těžko opa-
kovatelnou šanci na hlubokou pro-
měnu, která se dá popsat dvěma 
slovy: energie a voda. 

Město se zavázalo dosáhnout do 
roku 2030 klimatické neutrality. Ne-
jde přitom jen o klima, ale o moder-
nizaci a o energetickou bezpečnost 
obyvatel a podnikatelů v Liberci. Za 
příští čtyři roky to znamená v celém 
městě proti dosavadnímu stavu 
pokles spotřeby energie z  fosilních 

paliv zhruba na polovinu. To je roz-
sah a  tempo, pokud vedení města 
myslí ten závazek vážně. K  tomu 
je nezbytný dobrý plán, který vez-
mou za svůj i lidé a firmy ve městě. 
Konkrétně jde o projekty, které vy-
užijí potenciál energetických úspor 
v provozu budov, ve výrobě energie 
z fotovoltaiky, z bioplynu, z odpad-
ního a  okolního tepla. Na takové 
projekty je v současnosti možné zís-
kat masivní podporu z  národních 
i  evropských zdrojů, včetně exklu-
zivních zdrojů v  rámci klimatické 
mise. Výsledkem by měla být bez-
pečná a  cenově dostupná městská 
energetika, která propojí úřady, ško-
ly, firmy a bytové i rodinné domy. To 
je první velká výzva pro nové vedení 
města a  také oblast, kde zatím ne-
jsou vidět žádné výsledky.

Druhou výzvou je voda. Su-
chá období střídají přívalové deště 
a všechna data ukazují, že intenzita 
a  pravděpodobnost takových extré-
mů se stále zvyšuje. Problémy při 
vlnách vedra a sucha ve městě zná-
me všichni. Stejně dobře víme, že za 
škody, které ve městě působí voda 

(za poslední roky to jsou stamiliony 
jen na městském majetku), jdou prá-
vě a jenom za přívalovými dešti. Při-
způsobit město novým podmínkám 
a zlepšit jeho „žitelnost“ jde promy-
šlenými úpravami ulic, úpravou ze-
lených ploch pro zvyšování zádrže 
vody, odborně kvalitní péčí o zeleň. 
I to je spousta projektů a práce. I na 
tyto projekty je možné získat podpo-
ru mimo rozpočet Liberce. 

V  Liberci je samozřejmě potřeba 
udělat hodně věcí. Strategický vý-
znam pro kvalitu života ve městě ale 
mají dostupná energie a  schopnost 
městského organismu hospodařit 
s vodou. Jejich úspěšné řešení je totiž 
nutně spojené i s řadou dalších po-
třebných změn ve fungování města. 

Přispět můžeme i  z  opozice. Dě-
lali jsme to dosud a budeme v  tom 
pokračovat. Předkládáme návrhy, 
ukazujeme na možnosti, přesvědču-
jeme. Odpovědnost je však na vede-
ní města, které má k dispozici aparát 
čtyř set úředníků a  městský rozpo-
čet. A  teď i  rekordních osm place-
ných náměstků primátora (dosud to 
byla polovina). Tak ať se daří!

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

Posty ve vedení města jsou rozdané. Co víme o plánech nových radních? Moc toho není.

Jak bych našemu městu přála stabilní a schopnou vládu! Bohužel, toto přání dostalo trhliny už na ustavujícím zastupitelstvu.

Co dokáže staronová koalice?

Rozhádaný začátek nové koalice
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Petr Slanina, Piráti

Rizikové hraní ha-
zardních her se stalo 
jedním z  nejpalči-
vějších problémů současné spo-
lečnosti. Česká pirátská strana se 
v rámci své pracovní skupiny „Ná-
vykové chování“ této problematice 
věnuje dlouhodobě a systematicky. 

Dnes již s určitostí víme, že sou-
časné tendence k  udržování nulo-
vých tolerancí v  nabídce hazard-
ního hraní, které stále přetrvávají 
v některých regionech, jsou převáž-
ně pouhým populistickým gestem 
tamní politické reprezentace, která 
většinou nemá žádnou nebo jen 
velice nízkou povědomost o  tzv. 
harm reduction principu (efektivní 

způsoby snižování škod) ani o pod-
statě problému zdravotní diagnózy 
„patologické hráčství“. 

Hráč s  určitou úrovní návyku 
bude vždy hledat příležitost si za-
hrát a  čím déle bude abstinovat, 
tím více pro něj budou atraktivní 
jednotlivé typy hazardu i místa, ve 
kterých bude hazardní hraní do-
stupné. 

Je třeba si uvědomit, že hazardní 
průmysl je legální formou podni-
kání, která je upravena příslušnou 
legislativou a  tvoří integrální sou-
část české ekonomiky s výraznými 
fiskálními dopady nejen na státní, 
ale zejména na místní a regionální 
rozpočty. Proto se v současné době 
rozumná míra regulace, spočíva-
jící v  celé řadě možných opatření 

snižujících riziko vzniku závislosti, 
jeví jako nejvýhodnější forma řeše-
ní tohoto společenského jevu. 

Kromě nejrychlejších, nejjed-
nodušších a  nejviditelnějších 
opatření, která většinou spočívají 
v  geografické regulaci vzniku he-
ren a  podobných zařízení v  určité 
vzdálenosti např. od školských ob-
jektů, institucí místní samosprávy 
a  úřadů nebo sociálních zařízení 
pracujících s  ohroženými skupi-
nami obyvatel, máme i celou řadu 
na první pohled méně viditelných, 
ale z dlouhodobého hlediska velice 
účinných možností, jak s  negativ-
ními dopady patologického hráč-
ství bojovat. 

Jde především o formy primární 
prevence a  osvěty spočívající např. 

v  reklamních kampaních munici-
palit na podporu zodpovědného 
hazardního hráčství nebo odhalo-
vání rizik a  osvětlování symptomů 
vznikající závislosti tak, aby byla 
možná včasná intervence a pomoc 
ze strany rodin takto postižených 
osob. Místní samospráva má také 
možnost pracovat s herním průmy-
slem ve formě vzdělávání zaměst-
nanců tak, aby tito byli schopni 
identifikovat patologické hráčství 
a případně vhodně zasáhnout. 

Možností, jak snižovat negativní 
dopady patologického hráčství, je 
tedy celá řada, a  pokud je bude-
me využívat, nebudeme inklinovat 
k  jednoduchým řešením spočíva-
jícím v  plošném zákazu na území 
města.

Nulová tolerance hazard neřeší

Svatopluk Holata, SPD

Když se projdu na-
ším městem, zírám, 
jak se neměří všem 
stejně a  čeho je ve-
dení města schopno. Tak například 
v dopravě.

1) Arogancí moci je nedodržo-
vání harmonogramu revitalizace 
ulice Rychtářská a okolní budování 
parkovacích stání. Investice měla 
být hotova před komunálními vol-
bami 2022 a ejhle, není. Stavba byla 
zřizovatelem pozastavena, a  tak 
došlo ke zpoždění. Kdo nejvíce 
trpí? Občané v okolí. Děti si nema-
jí kde hrát a dospělí kde parkovat, 
celá lokalita je nyní neprůjezdná.

2) „Dopravním pomníkem“ je 
zástavba Nový Perštýn. Stavební 
stroje bez registrační značky jezdí 
po veřejné komunikaci, nákladní 
automobily bezostyšně stojí v jízd-
ním pruhu u  staveniště nejen po 
dobu vykládky, stavbě nestačí zá-

bor chodníku, vyhnání pěších na 
druhou stranu bez jakýchkoli kom-
penzací a náhrady vzniklých útrap. 
Přejdi na druhý chodník. To jediné 
čeká pěší Na Perštýně. Zákaz a pří-
kaz. Žádný jiný investor a dodava-
tel stavby by neměl tyto výhody. 
Normální stavebník by měl ulože-
no vykládat materiál na staveništi, 
chodník by mohl užít maximálně 

po dobu trvání výstavby přípojek 
a  bylo by vyžadováno dodržování 
všech bezpečnostních předpisů. 
V  místě vznikají nebezpečné do-
pravní situace, je zde omezena 
plynulost a ohroženo veřejné zdra-
ví. Dolní centrum trpí. Korunou 
ovšem bude příčné parkování re-
zidentů podél nově budovaných 
bytových domů. V  zimě, až kopec 

namrzne, napadne sníh, budou se 
dít věci nejen při vyjíždění a  jízdě 
dolů. Lze si přát co nejméně škod.

OBECNĚ
Kdo přemýšlí o  organizaci do-

pravy v  Liberci? Uvažuje v  širších 
souvislostech? Zná město?

Zachrání dopravu na sídliš-
tích parkovací domy? Nebyly už 
v  Ruprechticích? Jaký byl jejich 
osud před rokem 1989? Co jsou 
velké stavby ohledně parkování na 
sídlištích?

Otázek kolem dopravy je mno-
ho. Podaří se novému vedení logic-
ká řešení vhodná pro tuto dobu? 
Vytvoří se dopravní generel?

A CO SI PŘÁT?
Přeji nám, aby se přestavba kři-

žovatek ve spojce mezi viadukty 
a  ulicemi Švermova, Jungmanova, 
Žitavská, Hanychovská stala po-
slední noční můrou Liberce v tom-
to roce.

Útržky z dopravy v Liberci

www.visitliberec.czKam zajít o víkendu?
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Mediální vzdělávání v knihovně
Liberecká knihovna spouští sérii akcí, besed a workshopů na podporu mediální gramotnosti, a to nejen pro seniory. 

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Díky spolupráci s  nadací Ago-
ra v  projektu Mediální vzdělávání 
prostřednictvím knihoven se do li-
berecké Krajské vědecké knihovny 
vrátily kurzy mediální gramotnos-
ti, tentokrát zacílené především na 
seniory, ale nejen na ně. 

V říjnu odstartoval volný cyklus 
workshopů s názvem Dezinforma-
ce – ve světě falešných zpráv, kte-
rý se věnuje dezinformacím, fake 
news, poplašným a  lživým zprá-
vám, hoaxům a  také způsobům, 
jak se jim můžeme bránit, jak je 
můžeme odhalit a  jak si můžeme 
důvěryhodnost zpráv ověřit. 

Např. hned v úterý 22. listopadu 
nás od 13 do 15 hod. čeká beseda 
s  novinářem Davidem Klimešem, 
komentátorem serveru Aktuál-
ně.cz a  Českého rozhlasu Plus. 
S  ním se ponoříme do problema-
tiky médií a zpráv, vyptáme se ho, 

jak zprávy vznikají, jak se ověřují, 
čemu můžeme věřit a  jaké to je 
pohybovat se v  mediálním světě 
dennodenně. 

Až do jara 2023 budou pak ná-
sledovat s  měsíční frekvencí další 
workshopy, některé více praktic-
ké, jiné diskusní, teoretické. Tento 
kurz je určený primárně senio-
rům. Dotkneme se tématu médií, 
ale i  psychohygieny. Příjemným 
zpestřením je způsob, jakým jsou 
workshopy vedeny: vedle profesio- 
nální lektorky je zde vždy příto-
men také spolulektor z řad studen-
tů a také z řad seniorů.

Jednotlivé workshopy na sebe 
nenavazují a  je tedy na každém, 
jaké téma či formu zvolí. Je možné 
se přihlásit vždy jen na jeden vy-
braný workshop. Program včas na-
jdete v našem Kalendáři akcí a po-
drobné informace na našem webu 
www.kvkli.cz v samostatném člán-
ku. Vzhledem k  interaktivnosti 

je vždy omezený počet míst, a  je 
proto nutná předchozí registrace. 
Účast na workshopech je zdarma. 
Jakékoliv dotazy zodpoví a přihlá-
šení vyřídí koordinátorka projektu 
Eva Šťastná, stastna@kvkli.cz.

Liberecká knihovna také navá-

zala spolupráci se společností Člo-
věk v tísni, která vyhlásila v rámci 
vzdělávacího programu JSNS vý-
zvu na účast v  novém projektu 
mediální gramotnosti Kdo jiný? 
Žákovské a studentské týmy v něm 
vytvoří vlastní projekt, v  němž 
zpracují vybrané téma mediální 
gramotnosti (šikana, kyberkrimi-
nalita atd.) ve společně realizova-
ných workshopech. Program cílí 
primárně na mimopražské regio-
ny, workshopy budou tedy probí-
hat v  krajích. U  nás se uskuteční 
již v  listopadu a  v  prosinci právě 
v naší liberecké knihovně.

Téma mediální gramotnosti 
považují české knihovny za velmi 
aktuální a naléhavé, a proto se mu 
v  následujících dvou letech chtějí 
ve své nabídce přednostně věno-
vat. Mediální gramotnost nás tedy 
bude po nějakou dobu dále pro-
vázet a my doufáme, že si z pestré 
nabídky vybere každý.

Na ustavujícím zastupitelstvu 18. října jsem byl podruhé jmenován primátorem města Liberce. Je to výzva a současně 
závazek. Dovolte mi za to všem, kteří mi dali důvěru, tady na tomto místě poděkovat a alespoň krátce se zmínit o tom, jak 
hodlám tuto příležitost naplňovat.

Jaroslav Zámečník, 
SLK

 
V  osobním ži-

votě můžete mít 
občas štěstí nebo 
doufat v náhodu. Při správě měs-
ta a  veřejných financí, na které 
přispíváme všichni bez rozdílu, 
si ale podobný hazard nesmíme 
dovolit.

Každé rozhodnutí, které nově 
zvolené vedení města udělá, totiž 
může zásadním způsobem ovlivnit 
to, jak bude vypadat Liberec další 
desítky let. Proto bychom měli už 
dnes myslet na to, že všichni spo-
lečně měníme budoucnost. A že po 
sobě zanecháváme otisk příštím 
generacím. 

Jako občan považuji za důleži-
té, aby každý politik, každé vedení 
města, ale i  každý jeden úředník, 
který se na jeho rozvoji a  směřo-
vání denně podílí, měl jasnou vizi. 
A  uměl vytrvale všem vysvětlovat 
kdy, jak a proč se má Liberec měnit.

Ano, není to vůbec jednodu-
ché. Vždyť kdo z  nás si troufne 
odhadnout, jak bude naše měs-
to vypadat za deset, dvacet nebo 
třicet let? A  shodnou se vůbec 
občané na tom, jak konkrétně má 
ideální či dokonce dokonalé měs-
to vypadat, aby ho považovali za 
místo příjemné pro život? Vsadím 
se, že ne. A  je to logické. Co člo-
věk, to jiný názor.

O  to více je důležité, aby mís-
to, jakým je právě město Liberec, 

mělo jasnou koncepci a  vizi. Žije-
me v  překotných časech. V  době, 
kdy to, co jsme ráno vnímali jako 
aktuální téma, působí tentýž den 
večer pomalu jako vzpomínky na 
minulost.

Jako dobří správci města mu-
síme umět reagovat pružně, ale 
zároveň efektivně a  zodpovědně. 
To ovšem neznamená, že přitom 
nemáme myslet minimálně o  ge-
neraci dopředu. Naopak. Jsem 
přesvědčený, že se nemáme jen 
dobře a  kvalitně starat, ale chtít 
společně tvořit město, které ob-
stojí v podmínkách druhé polovi-
ny 21. století.

Snažme se ho posouvat s  re-
spektem k  jeho bohaté historii 
a  našim předkům. Ale i  s  ambicí 

ho postupně proměnit v  atraktiv-
ní, klidné, praktické a  inspirativní 
místo, které se sebevědomě zařadí 
mezi respektované a  vyhledávané 
evropské destinace.

Je na nás, politicích, abychom 
na následující čtyři roky zane-
chali přehnaného a mnohdy zby-
tečného politického soupeření, 
které  – alespoň mám ten pocit  – 
občany už nebaví a stále více ob-
těžuje. Jedině tak můžeme prosa-
zovat rozumnou spolupráci a vizi 
pro budoucnost.

Vy, občané, jste nám k tomu dali 
mandát, příležitost a  především 
důvěru, kterou nesmíme zklamat. 
Za sebe vám všem tady na tomto 
místě veřejně slibuji, že jsem při-
praven nezklamat.

Dali jste nám příležitost a důvěru
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VYSÍLÁME 
Z JEŠTĚDU 
V LEPŠÍ 
DIGITÁLNÍ 
KVALITĚ

DAB+ kanál 12C | CRo-LIBEREC | liberec.rozhlas.cz

DIGITÁLNÍ  rádio DAB+
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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 své jméno a telefon.
Knihu za správné vyluštění tajenky v minulém vydání Zpravodaje obdrží Libuše Fejfarová.
Křížovka: Maminčiny chlupaté knedlíky se zelím a pečeným bůčkem bývaly nejen vynikající pochoutkou, ale samozřejmě též kalorickou bombou. Po 
takové vydatné porci umocněné dobrým pivkem se každý maminčin strávník příjemně odrovnal a jen těžce zvedal od stolu. Pouze švagrová Marie, 
úzkostlivě držící štíhlou linii, si nechávala nandat jen poloviční porci, a aby si to déle vychutnala, … (Dokončení v tajence křížovky.)

Křížovka o knihu

Křížovka: Chlupaté knedlíky. Maminčiny chlupaté knedlíky se zelím a pečeným bůčkem bývaly nejen vynikající pochoutkou, ale samozřejmě též kalorickou bombou. Po takové 
vydatné porci umocněné ještě dobrým pivkem se každý maminčin strávník příjemně odrovnal a jen těžce zvedal od stolu. Pouze švagrová Marie, úzkostlivě držící štíhlou línii, si 
nechávala nandat jen poloviční porci a aby si to déle vychutnala, … (dokončení v tajence křížovky).

Pomůcka:
Zrušit 

spojení
Neotevírati 

klíčem Turek Anglicky 
„gól"

Zkr.pro 
online Soldát

Jméno plo- 
chodrážní- 
ka Olsena

Ledaže Mastek MPZ aut 
San Marina

Staroírán. 
symbol 
čistoty

Míšenec
Směs 

topných 
uhlovodíků

Talismanydeson

Mezinár. 
časový 
signál

Jednotka 
el.napětí

Nakládací 
plošina

Dezinfek- 
ční čisticí 

prostředek

Olivovník 
(botan.)

Rakouský 
fotbal.klub 

(Graz)Vzdálit se 
jízdou Afroasiat

1.DÍL 
TAJENKY

Severský 
svobodný 

statek

Osobní 
zájmeno

Řecky 
„vzduch" Blázen

Římský 
mravokárce Mnoho Cíl střelce

Pouze
Sušenka Popravčí Inic.vynál. 

EdisonaMuž.jméno 
7.4.ve slov. 
kalendáři

Kubánská 
metropole Zajíkat se

Řím.čísly 
999

Vozkovo 
citoslovce

Inic.herce 
Zedníčka

Fotbalový 
obránce Zn.nitonu

Vícehlasá 
skladba

Čes.herec 
(Karel) Mrholiti Travnatý 

pozemek

Důvěrně 
oslovovat

Anglicky 
„místnost"

Stroje na 
úpravu ledu

Slovenská 
předložka

Chem.zn. 
india

2.DÍL 
TAJENKY Staré polní 

míry
Sochor

Dosna

Barevný 
nádech

Tato 
(zastar.)

Kód 
Guineje

SPZ okr. 
D.Streda

Lehký 
beton

Dílčí 
rozpočet

Hl.město 
Senegalu

Čínský 
parkový 
strom

Oročové Plátěná 
přístřeší

1

^L

^L

^L

             

Commerce Base 

již 30. rokem organizuje odborné semináře 
 
 

Profesionální informace o novinkách v daních a účetnictví 
 

Daně a účto 2022/23 
Lektory jsou Ing. Ivana Pilařová a Ing. Hanuš Kytler 

 

Semináře probíhají od 3. listopadu 2022 do 21. února 2023 

Podrobnosti zjistíte a přihlásit se můžete na 
 

            www.danevimjaknane.cz    
           tel. 777 069 947     

Začalo to malým obchůdkem v Rumunské ul. před sedmi 
lety s oblečením pro malé děti, které si majitelka paní Skop-
ková šila sama. Rozjezd se dařil, takže se po dvou letech stě-
hovali do Revoluční ulice, do větší prodejny s názvem KaSko. 

Když jde člověk po této ulici,  mimoděk se zastavíte  před 
prodejnou a překvapí vás vkusně vyzdobená výloha, uvnitř 
čisťounko a majitelka pokračuje ve vytváření krásných před-
mětů a dekorací. Její šikovnost je neuvěřitelná, přestože se 
vyučila černému řemeslu. Její dvě dcery jsou také zapojené do 
lehčího šití, ale spíše prodávají produkty, které paní Skopková 
vytváří. A není jich málo, roztomilé látkové hračky, prostírání 
s neuvěřitelnými geometrickými tvary, zástěry, chňapky, látko-
vé košíky, ubrusy, závěsy a dále to, co si objednají zákaznice.  
V obchodě se též prodávají bavlněné látky, galanterie, pomůc-
ky pro patchwork a výplně. 

Takové výrobky určitě ocení lidé, kteří ještě mají úctu k po-
ctivé ruční práci.  Marie Šourková

Přišlo do redakce

Poctivá ruční práce
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Vít Peřina

Ve čtvrtek 24. listopadu se může 
publikum těšit na královéhradecké 
divadlo Drak a inscenaci Expedice: 
Má láska!, v  níž vyrazí na dobro-
družnou výpravu v  horkovzduš-
ném balonu až na daleký severní 
pól. 

Inscenace vychází z knihy Expe-
dice: Můj milostný příběh švédské 
autorky Bey Uusmy. Vydává se po 
stopách tříčlenné pionýrské ex-
pedice inženýra Andréeho z  roku 
1897, která se neúspěšně pokusila 
dobýt severní pól s pomocí horko-
vzdušného balonu. Tento dobro-
družný příběh se dočkal řady zpra-
cování včetně toho filmového, na 

českých jevištích se však objevuje 
vůbec poprvé. Režisérem je Filip 
Homola, herec Naivního divadla 
a rovněž člen oceňovaného hudeb-
ního uskupení Kora et le Mechanix 
(společně s  Michalem Kořánem), 
jež k  inscenaci vytvořilo hudbu. 
I  díky tomu se po skončení před-
stavení uskuteční koncert Kora et 
le Mechanix North pole live – živé 
provedení scénické hudby vychá-
zející ze zmiňované inscenace.

Ve středu 14. prosince se Naivní 
divadlo vrátí k  nedávné podzimní 
změně času. Loutková komedie 
Víta Peřiny O  hodině navíc aneb 
Potlach v  hustníku vrcholí právě 
během magické noční hodiny, kdy 
se v říjnu posouvá čas nazpět. 

Jelikož se děj odehrává nejen 
uprostřed hluboké noci, ale také 
hluboko v lesích ve staré trampské 
osadě plné podivných bytostí slyší-
cích na jména typu Čert, Bobr, Ra-
keta či třebas Rádio, je nasnadě, že 
finále inscenace Tomáše Dvořáka 
bude opravdu po čertech bláznivé. 

A  až se čas vrátí do normálu 
(tedy po skončení představení), 
v Divadelním klubu to rozjede ne-
dávno založená alternativní sku-
pina Ametyst, v níž své síly spojili 
členové Nejhodnějších Medvídků 
s  Ventolinem! Posluchači se mo-
hou těšit na poezii Markéty Levín-
ské a  hudbu inspirovanou elektro 
avantgardou a  krautrockem. Bude 
to jízda! 

Kultura, společnost

Přednášky na FUA TUL 
pro veřejnost
Fakulta	umění	a architektury	
TUL	zve	na	hostující	před-
nášky	zajímavých	osobností	
z oblasti	architektury	a umění,	
které	se	konají	každý	týden	
a jsou	určeny	pro	veřejnost.	
V listopadu	představí	Irena	
Lehkoživová	aktivity	pražské	
galerie	Viper	(22. 11.),	umělec	
Dominik	Lang	představí	svoji	
uměleckou	a sochařskou	tvor-
bu	(29. 11. ,	viz	foto).	V prosinci	
odprezentuje	svou	architekto-
nickou	tvorbu	Jan	Vranovský	
(6. 12.)	a liberecké	studio	Mjölk	
(13. 12.).
Aktuální	informace	fakulta	
zveřejňuje	na	webových	strán-
kách:	www.fua.tul.cz

Krátkézprávy Divadelně-hudební večery v Naivním
Skvělé divadelně-hudební dvojprogramy čekají na diváky nejbližších Večerů v Naivním. 

Divadlo Drak - Expedice: Má láska!

Literární pozdravy kino+Varšava

www.literarnipozdravy.estranky.cz www.denpoezie.cz

Magdaléna Kvasničková
Michalea Boho
Marie Šťastná
Ivana Myšková

Filip Novák
Josef Kučera
Ladislav Zedník

26. 11.
18.00

27. 11.
18.00
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Divadlo F. X. Šaldy

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

Až do kandidatury na EHMK 2028 
měly hlavní roli v  kulturní nabídce 
město a  kraj a  jimi zřizované kulturní 
instituce. Nezávislá scéna sice existo-
vala, ale nebyla zasíťována (tj. věděla 
o sobě jen velmi málo), byla rozdrobe-
na a neuměla vzájemně spolupracovat, 
natož čerpat peníze z  jiných zdrojů, 
než je městský/krajský rozpočet. To se 
podařilo do jisté míry ideově změnit, 
pootočit ten původní takřka čistě na-
bídkový systém shora na vzájemně ko-
existující mix zřizované a tzv. nezávislé 
kulturní scény. 

Co konkrétně vyzdvihnout?
Open call. Jedna z klíčových aktivit, 

díky níž se podařilo zdola shromáždit 
přes 100 nejrůznějších nápadů, vizí 
a  inovativních projektů v  kulturním 
programu Liberec2028. Nepochybně 
budeme chtít část těchto nápadů spolu 
s tvůrci a partnery realizovat prostřed-
nictvím kulturního fondu.

1 000 přání pro Liberec. V rámci to-
hoto projektu jsme získali 1 648 veřej-
ností vyplněných dotazníků s  vizí, co 
by nemělo v Liberci v roce 2028 chybět. 

Dotazníky jsme pečlivě roztřídili a bu-
deme s nimi dále pracovat.

Mapování KKO. Podrobně jsme 
zmapovali existenci kulturně kreativ-
ních odvětví (KKO) po celém regionu 
a  kulturní provozy ve městě. Máme 
vizi rozšíření kultury do jednotlivých 
lokalit, do jednotlivých komunit. Tam 
všude žijí lidé, kteří by měli dostat pro-
stor aktivně realizovat své volnočasové 
zájmy, ať už jsou jakékoli (tzv. kulturní 
demokracie).

Demokratizace kultury. Zvláště peč-
livě jsme se zaměřili na aspekt zvaný 
demokratizace kultury. Tedy zájem 
zprostředkovat kulturní vyžití i  skupi-
nám obyvatel s  nižším společenským 
statusem, marginalizovaným, vylouče-
ným. Oslovili jsme tedy nejen školy, ale 
i 110 neziskových organizací, které pra-
cují se znevýhodněnými skupinami, 
aby nám pomohly načerpat informace 
o potřebách a dostupnosti kultury pro 
jejich klienty.

Spolupráce s  TUL. Liberci2028 se 
podařilo významně propojit především 
s Fakultou umění a architektury, Fakul-
tou textilní a  Ekonomickou fakultou. 
První dvě fakulty měly své zastoupení 
v  umělecké radě, a  tedy promlouvaly 

do rámování kulturního programu, 
ekonomové se zase zapojili do dotaz-
níkových šetření a  focus groups (son-
dování kulturní poptávky a  nabídky 
ve městě u studentů TUL) a mapování 
KKO.

Přeshraniční spolupráce. Navázali 
jsme úzkou spolupráci s  německou 
a polskou částí Trojzemí, zástupci jejich 
aktérů (Kreatives Sachsen & Nysa Film 
Festival) měli dokonce své zastoupení 
v  umělecké radě. V  Trojzemí sdílíme 
společné hodnoty, spolupráce na jed-
notlivých projektech by tedy měla po-
kračovat.

Diverzifikace financování kultury. 
Velmi důležitá aktivita pro kulturní 
rozvoj v Liberci a okolí, s níž jsme díky 
Liberec2028 alespoň začali. Cílem je 

naučit jednotlivé kulturní hráče sáh-
nout si i po jiných zdrojích financování 
svých aktivit, než je jen město a kraj. To 
je jeden z největších hendikepů regio-
nální kultury; třeba ze Státního fondu 
kultury s  roční alokací 60 milionů za-
tím takřka nečerpáme.

Propagace kulturního dění. 
Covid & Liberec2028 nám pomohly 
v  institucionalizování značky Kreativ-
ní^Liberec, pod jejímž záhlavím mj. 
pravidelně vychází newsletter Kultur-
ní^Nekonečno, který shrnuje nejdůle-
žitější kulturní události vč. dotačních 
příležitostí a momentálně je distribuo- 
ván na cca 400 adres. Vědět o sobě na-
vzájem je další podstatný moment.

Týmu cca 100 lidí kolem Libe-
rec2028 všechna čest a  díky. Nic ne-
padne pod stůl. Chceme jako Ostrava 
po roce 2010 či Katowice po roce 2011 
aspoň dílčím způsobem pokračovat 
dál, porážce navzdory. Strategie rozvo-
je kultury do roku 2029 pochopitelně 
platí, byť EHMK mohlo být zásadním 
nástrojem jejího urychlení a  také vý-
znamným zdrojem financí. A  proč 
jsme vlastně nepostoupili? Na odpověď 
si ještě musíme počkat, až nám jury 
doručí písemné hodnocení 1. kola. 

V týmu Liberec2028 máme za sebou tři roky perné práce, kdy se přes covidové restrikce podařilo vytvořit a schválit Strategii 
rozvoje kultury 2022–2029, mobilizovat kulturní hnutí v Liberci, navázat řadu cenných kontaktů v německém a polském příhra-
ničí i napříč Evropou mezi dalšími kandidáty na Evropské hlavní město kultury (EHMK) či shromáždit několik desítek skvělých 
nápadů budoucího nezávislého kulturního programu. 

Co nám dal projekt Liberec2028?

Nová vánoční komedie z Jizerských hor
Stalo se pěknou tradicí, že divadla v adventním čase přinášejí svým divákům hry o narození Ježíška. V Liberci jsme dlouho 
takovou inscenaci na repertoáru postrádali a rádi bychom tento nedostatek napravili.
Lenka Chválová

Od 2. prosince až do vánočních 
svátků mohou diváci v  Malém di-
vadle vidět Komedii o  narození 
Páně Jana  D. Klejcha. Hra vychází 
z  tradice barokního lidového di-
vadla a podobně jako dávní tvůrci 
z  našeho kraje se na příběh o  na-
rození Ježíše Krista dívá pohledem 
svých současníků, zasazuje děj do 
Jizerských hor a  přibližuje zázrak 
dnešnímu člověku. Kromě svaté 
rodiny, pastýřů a  tří králů v  něm 
uvidíte také anděla a čerta a spous-

tu dalších postav spjatých přímo 
s naším krajem. Vše propojuje řada 

známých i  méně známých koled, 
upravených pro náš herecký sou-

bor zdatnými muzikanty divadelní 
kapely Ne-Klišé, kteří celou kome-
dii také živě doprovodí na známé, 
tradiční i méně známé a méně tra-
diční hudební nástroje. 

Věříme, že Komedie o narození 
Páně se stane milým zpestřením 
adventního času a  příjemně vás 
naladí před vánočními svátky. 
Lístky jsou již v prodeji, a pokud se 
na žádné z prosincových předsta-
vení nedostanete, nezoufejte, pří-
běh o  zázraku se za rok v  období 
adventu do Malého divadla opět 
vrátí.

Łißęrëc 2028

Vizuál ke Komedii o narození Páně: osel Halina a kráva Maruška Foto R. Drbohlav
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Návštěvníci si mohou koupit 
tašky na nákup, kabelky, batohy, 
ale také sukně, šaty, nákrčníky, če-
pice, šátky, polštářky, kuchyňské 
chňapky, pletené ponožky a  další 
originální kousky. Pro benefici je 
vyrobili profesionální i  amatérské 
švadleny či krejčí, šicí spolky a dal-
ší šikovní lidé z celé republiky. 

Benefice se uskuteční v sobotu 
26.  listopadu od 13 do 17 hodin 
v Oblastní galerii Liberec. 

Bude to opět přehlídka originál-
ních kousků a  lidské šikovnosti. 
Více než 800 tašek a stovky dalších 
výrobků, vše na jednom místě. 
Nákupem navíc pomůžete dofi-
nancovat služby pro lidi, kteří mají 
z  různých důvodů ztíženou mož-
nost najít si práci.

„Vstup do Oblastní galerie Libe-
rec bude pro všechny zdarma, za-
baví se i děti ve výtvarné dílně, kde 
si budou moci ušít svoji vlastní taš-
ku,“ zve na benefici Petra Hottma-
rová z Centra Kašpar. 

Přijďte si vybrat vánoční dárky 
a podpořte myšlenku benefice. 

Centrum Kašpar je jediná orga-
nizace v  Libereckém kraji, kterou 
při řešení zaměstnanosti zajímají 
perspektivy všech zúčastněných, 
a hledá neotřelá řešení v oblasti za-
městnání, výchovy a  vzdělání, sla-
dění profese a  soukromí. Centrum 
usiluje o  rovné příležitosti na Libe-
recku a zároveň prostřednictvím fi-
remních auditů pomáhá nastavovat 
ve firmách prostředí vstřícné k  po-
třebám kvalitních a loajálních lidí. 

Kašparovo (nejen) taškaření 
přichází s novinkou

Večer neziskových 
organizací v Koloseu

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.

PÁTEK

25. 11.
08.00 hod.
stanoviště  
za radnicí

Výlet do sklářské firmy 
Lasvit 

více informací v CKS

NEDĚLE

27. 11.
13.30 hod.
obřadní síň  

liberecké radnice

1. adventní koncert pro seniory 
Matylda a Tylda

místenky na koncerty k vyzvednutí v CKS

STŘEDA

30. 11.
17.00 hod.

bílá klubovna,  
5. patro

MUDr. Marek Hilšer  
zkušenosti z humanitární mise v Keni

ČTVRTEK

01. 12.
10.00 hod.

terminál MHD
Výlet vánoční trhy Praha 

více informací v CKS

PÁTEK

02. 12.
11.30 hod.

nám. Dr. E. Beneše Adventní dýňová polévka

NEDĚLE

04. 12.
13.30 hod.
obřadní síň  

liberecké radnice

2. adventní koncert pro seniory 
houslista Daniel Matejča

ČTVRTEK

08. 12.
09.00 hod.

sraz ve vestibulu 
KSK

Komenovaná prohlídka 
Strossovy vily (vstup zdarma)

ČTVRTEK

08. 12.
16.00 hod.
obřadní síň  

liberecké radnice

Koncert vážné hudby 
vstupné 50 Kč (v CKS)

NEDĚLE

11. 12.
13.30 hod.
obřadní síň  

liberecké radnice

3. adventní koncert 
pěvecký sbor A my taky

Klub šikovných rukou - každé pondělí od 10.00 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 v CKS. Více informací také  
na www.ksk-liberec.cz. Změna programu vyhrazena. Sledujte prosím aktualní 
hygienická opatření. 

Redakce 

Asociace nestátních nezisko-
vých organizací Libereckého kraje 
(ANNOLK) ve spolupráci s  cha-
ritativní/humanitární organizací 
ADRA pořádá ve čtvrtek 1. prosin-
ce od 19.00 hodin společenský ve-
čer pro neziskové, dobrovolnické 
a spolupracující organizace v MCU 
Koloseum v  Liberci. „Společenský 
večer vnímáme jako poděkování 
za rok 2022 a  pomoc v  souvislosti 
s  děním na Ukrajině, ale i  za roky 
předchozí a  pomoc v  rámci pan-
demie covidu-19,“ uvádí Alena 
Kejzarová, místopředsedkyně AN-
NOLKu. 

„S  myšlenkou na realizaci spo-
lečenského večera pro neziskové 

a  pečující organizace se mi paní 
Kejzarová svěřila už na začátku 
letošního roku při pořádávání 
Týdnů pro neziskový sektor (TY-
NES) v  Krajské vědecké knihov-
ně v  Liberci a  jsem moc ráda, že 
se tuto myšlenku daří realizovat. 
Přes 20 let se pohybuji v  sociální 
oblasti, a tak vím, že jak neziskové 
organizace v této oblasti, tak dob-
rovolníci, ale i  pečující mají svou 
nezastupitelnou a specifickou roli, 
která se ukazuje nejen ve vypjatých 
situacích, ale i v každodenní život-
ní rutině,“ doplňuje Martina Teplá, 
náměstkyně primátora pro sociál-
ní záležitosti. 

Více informací a  vstupenky na 
společenský večer lze získat na ad-
rese: alena.annolk@seznam.cz.

BESEDA S ŠICÍM A RUKODĚLNÝM WORKSHOPEM 
PRO OSOBY S TĚŽKOU VADOU ZRAKU

Co zajímavého se můžete dozvědět nebo naučit? 

Kde?
TyfloCentrum Liberec

Na Výšinách 451/9, Liberec 5

Další aktivity centra na listopad naleznete
v elektronické formě časopisu OKO na

webových stránkách: 
https://tyflocentrum-lb.cz/liberec-oko

jak se s vadou zraku učit šít či opravovat oblečení
základy hmatového vyšívání 

jak tvořit pomocí Pichtova psacího stroje
jak nevidomý rodič může kreativně tvořit s vidoucím dítětem

inspiraci na výrobu různých dekoračních prvků
a mnoho dalšího...

středa 30. 11. 2022 
 11:00 -14:00 hodin

Svou účast nám, prosím, potvrďte 
na tel.: 488 577 661 

nebo na e-mail: 
aktivity@tyflocentrum-lb.cz.

 

Kdy?

DENNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
PRO OSOBY S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

pod vedením Pavly Kovaříkové
(poradkyně a lektorka v tématech života s těžkým zrakovým postižením) 

Workshop je určen všem zájemcům o rukodělnou tvorbu, avšak nejvíce vhodný je
pro osoby s úplnou či téměř úplnou ztrátou zraku a vycvičeným hmatem. 

Kromě tradičních tašek nově i jiné, s láskou šité, háčkované či 
pletené výrobky. Devátý ročník benefice přichází s novinou.
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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. 10. DO 31. 10. 2022
330/22 Prstýnek 31. 10.
329/22 Finanční hotovost 31. 10.
328/22 Finanční hotovost 31. 10.
326/22 Peněženka – Petr Franek 26. 10.

325/22 Nálezy schránka MP: 1)peněženka – Matyáš Holub, 2)
Opuscard – Eva Šilerová 26. 10.

324/22 Karta – Denisa Světlíková 25. 10.

323/22 Elektrokolo 25. 10.
322/22 Průkaz pojištění – Vlasta Jiříková 24. 10.
319/22 Peněženka – Václav Šoltys 20. 10.

318/22 Osvědčení o registraci vozidla – Pavlok Aleš, Sodexo 
karta – Eva Králová 20. 10.

317/22 Elektrokoloběžka 20. 10.

316/22

Nálezy DPMLJ 28. 9.–17. 10. 2022: dioptrické brýle, 
velká taška IKEA s oblečením, 2× čepice, karimatka, 
dětská bunda, mobilní telefon, dětská mikina, taška s 
nákupem drogerie (nové), batoh s pracovním obleče-
ním, pouzdro na brýle

19. 10.

315/22 Menší kufr s dětským oblečením 19. 10.
314/22 Klíče od vozidla 18. 10.
313/22 Průkaz – Jiří Bartoš 17. 10.
311/22 Klíče 13. 10.
310/22 Klíč od vozidla 13. 10.
309/22 Kosmetická taška s osobními věcmi 12. 10.
307/22 Obálka (Janíčkovi) + finanční hotovost 12. 10.

306/22

Nálezy DPMLJ 24. 9.–2. 10. 2022: sluneční brýle + karta 
Joe Homer, mobilní telefon, dioptrické brýle, karta – 
Svitlana Tevelenkova, 2× deštník, taška se sportovním 
oblečením, peněženka, dámská čepice/kšiltovka, učeb-
nice zeměpisu

11. 10.

304/22 Peněženka – Václav Herynk 10. 10.
301/22 Svazek klíčů s žabkou (bota) 10. 10.
299/22 Taška s obsahem – Josef Vatecha 6. 10.
298/22 Peněženka – Adam Adamčík 6. 10.
297/22 Taška s tabletem a dálkoměrem 5. 10.
296/22 Peněženka – Jiří Knejfl 5. 10.
294/22 Mobilní telefon 4. 10.
293/22 Mobilní telefon 4. 10.

291/22

Nálezy DPMLJ 4. 10.–15. 9. 2022: taška na dokumenty – 
učebnice, sluchátka, karta – Miriam Sokolová, plynový 
zapalovač, 4× deštník, pracovní sešit Oskarova prvouka, 
dioptrické brýle, 2× dětská bunda, taška – sportov-
ní oblečení, čepice/kšiltovka, elektronická cigareta v 
pouzdře

4. 10.

STAŇ SE
HASIČEMLIBERECKÉHO KRAJE

H
AS

IČ
SKÝ ZÁCHRANNÝ SBO

R

POŽADUJEME
české občanství
věk nad 18 let
střední vzdělání s�maturitní zkouškou
fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost
bezúhonnost
ŘP skupiny C a zdrav. vzdělání výhodou

NABÍZÍME
pestrou práci hasiče při zásazích
jistý pravidelný služební příjem
6 týdnů dovolené
stálý růst služebního příjmu*
zákonné výsluhové nároky, odchodné*
ozdravný pobyt v�délce 14 dnů*
možnost dalšího vzdělávání
možnost rozšíření/získání řidičského oprávnění
náborový příspěvek na vybrané pozice

* v závislosti na počtu odsloužených let

lk.hzscr.cz
personalni@hzslk.cz

950 470 149

Zpravodaj^Liberec
ve všech libereckých schránkách

54 200 ks
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čtvrtek 24. listopadu a 15. prosince od 15.00
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

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

Zpravodaj^Liberec

Miroslav Patrman
 
V sobotu se uskutečnil 4. závod 

Českého poháru ve skocích na 
trampolíně, kde liberečtí závod-
níci zvítězili v kategorii synchron-
ních dvojic juniorek (Stasová/
Wieserová) a  žen (Hrudová/Juřič-
ková). Třetí místo obsadili Věchet/
Křivanec. V  jednotlivcích se na 
třetím místě umístil Radek Povýšil 
v  mužích. V  celkovém hodnocení 
Českého poháru za rok 2022 vybo-
jovali 3. místo Dominika Caklová 
v  žákyních, Radek povýšil v  mu-
žích a Aneta Hrudová v ženách.

Závodní program pokračoval 
v neděli mistrovstvím ČR družstev 
ve skocích na trampolíně. Soutěže 
se zúčastnilo celkem 12 družstev 
ze sedmi oddílů. Oddíl Trampo-
líny Liberec postavil do soutěže 

tři družstva. Závodníci předved-
li soustředěné a  kvalitní výkony 
a  zaslouženě se družstvo A  ve 
složení A. Hrudová, D. Heteš, R. 
Povýšil a P. Věchet stali mistry ČR 
ve skocích na trampolíně. Skvě-
lé třetí místo obsadilo liberecké 
družstvo B ve složení M. Bendová,  
F. Patrman, A. Stasová, J. Wiesero-
vá. Družstvo C nakonec skončilo 
na 10. místě (F. Laky, A. Šebánek 
a M. Tichá).

Nejlepší liberecký závodník 
a reprezentant ČR Pavel Věchet od-
létá na mistrovství světa do Sofie. 
Posledním závodem v  letošním 
roce bude mistrovství ČR žactva, 
které se uskuteční v Olomouci.

Pro zájemce o  tento sport jsou 
stále volná místa v  přípravkách 
a  sportovních kroužcích oddílu. 
Více info na www.trampoliny.cz.

Skoky o medaile
O víkendu 5. a 6. listopadu proběhly v Trampolínovém centru 
Orionka v Liberci dva závody.


