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Loňské referendum bylo 
nejen neplatné, ale pře-
devším se nemělo vůbec 
konat. Viz str. 3

Ulice B. Němcové  
uzavřena. Je v opravě
Plánovaná uzavírka ulice 
Boženy Němcové začala 
v pondělí 13. května. Proběhne 
zde rekonstrukce inženýrských 
sítí, tedy kanalizace, vodovodu 
a plynovodu. V první fázi dojde 
k uzavření úseku od Rumun-
ské k ulici 8. března. Ve druhé 
etapě pak bude uzavřen úsek 
od 8. března ke křižovatce 
s ulicí Komenského. Následně 
bude prováděna oprava komu-
nikace a přilehlých chodníků, 
včetně veřejného osvětlení. 
Provoz ulicí 8. března bude za-
chován pouze s omezením na 
jeden jízdní pruh v křižovatce 
s ul. Boženy Němcové. Práce 
podle předpokladu potrvají do 
20. října 2019.

 
Omezení v Londýnské 
do října
Částečná uzavírka Londýnské 
ulice začala 24. dubna. Provoz 
zde budou řídit semafory až 
do října, kdy budou práce 
ukončeny. Omezení začíná 
za čerpací stanicí Benzina 
směrem do Růžodolu. Provoz 
městské hromadné dopravy 
zůstává beze změn. Ředitelství 
silnic a dálnic ve spolupráci  
s vlastníky sítí a městem Libe-
rec tady provádí rekonstrukci 
plynovodu, kanalizace a vodo-
vodu, vedení nízkého napětí  
a veřejného osvětlení. Nako-
nec se opravy dočká  
i povrch komunikace. 

Vydařenou sezonu mají za sebou Bílí Tygři Liberec. Liberečtí hokejisté získali Prezidentský pohár za prvenství v základní části 
extraligy a v následném play ‑off vybojovali stříbrné medaile. Foto Jan Král

Krátkézprávy

Novým šéfem baletu 
Divadla F. X. Šaldy se od 
1. srpna stává Marika 
Hanousková. Viz str. 21

Nová šéfka baletu 
Marika Hanousková 

Ani v tomto roce se 
Liberec nevyhnul 
spádové turistice.

 Viz str. 6

Redakce

V polovině března schválila rada 
města zhotovení koncepční studie 
rekonstrukce stavební úpravy měst‑
ského plaveckého bazénu na Trž‑
ním náměstí. 

Dispoziční a  provozní koncepci 
zpracovala společnost CODE a  zo‑
hlednila v  ní požadavky na obvo‑
dový plášť a na prostor vně objektu, 
a  stejně tak požadavky na vnitřní 
uspořádání objektu. Podle této 
studie by rekonstrukce městské‑

ho plaveckého bazénu město vyšla 
přibližně na 480 milionů korun. Bě‑
hem května předloží odbor majet‑

kové správy zadávací podmínky pro 
výběr projektanta pro další stupeň 
projektové dokumentace.

Během oprav bazénu by měla být 
jeho nejnovější část, 25metrový ba‑
zén, vyčleněna tak, že by fungovala 
i  během prací na hlavním objektu. 
Tím se řeší problém zajištění škol‑
ního a sportovního plavání s vyna‑
ložením relativně nízkých nákladů. 
Z boku objektu bude zřízen dočas‑
ný vchod a dětské sauny se dočasně 
přemění na šatny.  

 Pokračování na str. 2

Malý bazén zůstane v provozu
Podle poslední studie by rekonstrukce plaveckého bazénu na Tržním náměstí měla stát při-
bližně 480 milionů korun.

Jiří Němeček
náměstek primátora
„Pětadvacetimetrový ba-
zén bude odstaven hned 
v úvodu rekonstrukce, ale 
potom už bude dostupný 
po celou dobu oprav.“

Zápis do ZŠ: 
         První čísla

Referendum  
se nemělo vůbec konat
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Poděkování Tygrům

Jan Vrabec

Za skvělou reprezentaci města 
během celé sezony a  za nasazení 
ve finálových bojích poděkoval hrá‑
čům a trenérům na rozloučení s fa‑
noušky primátor Liberce Jaroslav 
Zámečník společně s  hejtmanem 
Libereckého kraje Martinem Půtou.

„Jsme hokejový národ a je skvělé, 
že díky Bílým Tygrům máme mož‑
nost chodit v  Liberci na špičkový, 
nebojme se říct nejlepší český ho‑
kej. Čísla mluví za vše: za poslední 
čtyři roky pod trenérem Filipem 
Pešánem získali Tygři tři Prezident‑

ské poháry a  třikrát se probojovali 
do finále. Když si tohle uvědomíte 
a vezmete v úvahu, že vítězství zá‑
kladní části je v  některých vyspě‑
lých hokejových zemích podobně 
cenné jako vítězství v  play ‑off, tak 
se dá s klidem říct, že Tygři v posled‑
ních letech dominují. Přejme jim, ať 
jim tahle forma vydrží, protože na 
jejich hokej je radost koukat,“ uvedl 
primátor Jaroslav Zámečník.

Přímé přenosy finálových zápasů 
mohli Liberečané na konci dubna 
sledovat na velkoplošné obrazovce 
umístěné na náměstí Dr. E. Beneše 
před radnicí.

>> Malý bazén zůstane…
Dokončení ze strany 1.

„Pětadvacetimetrový bazén 
bude kvůli překládání kabelů od‑
staven hned v úvodu rekonstrukce 
na krátkou dobu zhruba tří mě‑
síců, ale potom už bude školám 
a  sportovcům dostupný po celou 
dobu oprav,“ sdělil náměstek pri‑
mátora Jiří Němeček.

Další novou zprávou je, že 

technologie v  suterénu se nebu‑
dou kompletně rekonstruovat, 
ale jen opravovat výměnou. „Což 
by mohlo mít také pozitivní vliv 
na  cenu, protože některé části 
technologie nejsou tak zastara‑
lé (např. technologie UV lamp) 
a  mohou běžet v  budoucnosti 
dále,“ upřesnil primátor Jaroslav 
Zámečník. 

Setkání 
s občany Růžodolu
Primátor a vedení 
města s vámi bude 
diskutovat o aktuálních 
tématech ve vaší čtvrti

Čtvrtek 13. června
Od 17 hodin

Gymnázium F. X. Šaldy 

^L
Vážení Liberečané,
věřím, že jste po čtyřech zkrácených pracovních týdnech náležitě 

odpočatí. My jsme na jaře plni sil a dál se snažíme, aby se vám v na‑
šem městě lépe žilo. Denně pokračujeme v čištění silnic, chodníků, 
schodišť a veřejných prostranství, k čemuž teď přibude i sekání trávy.

Určitě jste si všimli, že začíná stavební sezona a po městě se začí‑
nají objevovat dopravní uzavírky. Tímto vás žádám o pochopení a tr‑
pělivost. Liberec se v českých poměrech řadí mezi velkoměsta a mu‑
síme se smířit s tím, že uzavírkám se nevyhneme. Na druhé straně 
nám stavební práce přinesou lepší stav silnic a chodníků a také ka‑
nalizační a vodovodní sítě. Neustále pracujeme na zlepšování koor‑
dinace uzavírek a zároveň chceme zkracovat dobu trvání dopravních 
omezení. Stavební firmy budeme motivovat k  tomu, aby stavební 
práce dokončily v  daném termínu nebo dříve, přičemž každý den 
zpoždění se jim prodraží. Věřím, že tento model bude efektivní.

V  dubnu jsme se znovu setkali s  občany, tentokrát v  Ruprechti‑
cích. Zjistili jsme, že obyvatelé lokality Slunečních lázní mají vlivem 
špatného tlaku velký problém s nedostatkem vody ve studnách. Voda 
je samozřejmě základní potřebou obyvatel, což je pro nás priorita. 
V dané lokalitě proto chceme vybudovat vodojem.

Na závěr chci poděkovat našim úspěšným sportovním týmům. 
Hokejoví Bílí Tygři, volejbalisté Dukly i fotbalisté Slovanu znovu uká‑
zali, že se právem můžeme pyšnit titulem město sportu. Hokejisté 
a volejbalisté se po úspěšných základních částech probojovali až do 
finále a dlouhodobě předvádějí to nejlepší, co lze na českém sportov‑
ním poli vidět. Gratulaci a poděkování si zaslouží i fotbalisté, kteří se 
v novém hracím systému nejvyšší fotbalové soutěže dokázali probo‑
jovat do šestičlenné skupiny o titul.

Jsem moc rád, že Liberec je městem sportu, protože sportovní zá‑
žitky a emoce patří mezi ty nejkrásnější. Sám jsem aktivním sportov‑
ním fanouškem a i to je jedním z důvodů, proč mám Liberec tak rád. 
Na naší adrese se prostě hraje špička! 

Jaroslav Zámečník,
 primátor města Liberec

Editorial

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

Jaroslavem Zámečníkem možnost navštívit jej v kanceláři  
ve druhém patře historické budovy radnice.

Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín. Pro každého má 
primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.

Aktuální termín je 25. června mezi 13. a 16. hodinou.
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Referendum se nemělo vůbec konat

Redakce

Nejvyšší správní soud zrušil 
v únoru rozhodnutí Krajského sou‑
du v Ústí nad Labem o bezvadnosti 
návrhu přípravného výboru na ko‑
nání místního referenda  – tedy 
jeden z  rozsudků, který loni v září 
odsoudil město Liberec ke konání 
místního referenda ve stejném ter‑
mínu spolu s komunálními volba‑
mi. Letos na konci dubna pak vydal 
druhý rozsudek, který zneplatňuje 
samotné vyhlášení libereckého re‑
ferenda krajským soudem.

Tématem konání říjnového 
veřejného referenda se liberecký 
magistrát zabýval ode dne podá‑
ní návrhu na  jeho konání, tedy 
od  27.  července  2018.  V  ten den 
doručil přípravný výbor na Magis‑

trát města Liberec návrh na koná‑
ní místního referenda. Magistrát 
poté, v zákonné patnáctidenní lhů‑
tě, přezkoumal všech 8 652 podpi‑
sů.

„K  uskutečnění referenda bylo 
zapotřebí, aby byl návrh podpo‑
řen 7 977  oprávněnými osobami. 
Tedy osobami s  trvalým pobytem 
v  Liberci a  způsobilostí účastnit 
se voleb do  zastupitelstva obce,“ 
popisoval tehdy k  tématu tajem‑
ník libereckého magistrátu Martin 
Čech.

Úředníci magistrátu v  souladu 
se zákonem o  místním referen‑
du pečlivě návrh posoudili a došli 
k závěru, že kromě dalších vad, kte‑
rými návrh trpěl, tak z  celkového 
počtu 8 652 odevzdaných podpisů 
bylo 3 183 chybných.

Přípravný výbor obdržel 17. srp‑
na výzvu k  odstranění nedostatků, 
ale už 27.  srpna podal žalobu na 
město Liberec s tím, že návrh nemá 
nedostatky. 11. září pak soud vydá‑
vá usnesení o bezvadnosti návrhu.

Proti tomuto rozhodnutí Kraj‑
ského soudu v  Ústí nad Labem 
podal Magistrát města Liberec ka‑
sační stížnost k Nejvyššímu správ‑

nímu soudu v  Brně, který dal za 
pravdu magistrátu a rozsudek kraj‑
ského soudu letos zrušil.

Město podalo také druhou 
kasační stížnost na rozhodnutí 
krajského soudu o  samotném vy‑
hlášení referenda, a  i  s  touto stíž‑
ností bylo město úspěšné. „Nejvyšší 
správní soud naši stížnost posoudil 
a dospěl k závěru, že zastupitelstvu 
města bylo odepřeno právo samo‑
statně rozhodnout o  případném 
konání referenda, a proto usnesení 
krajského soudu zrušil,“ uvádí ta‑
jemník Martin Čech.

Město Liberec  bude po minis‑
terstvu  spravedlnosti  požadovat 
náhradu škody, která vznikla vad‑
nými rozsudky krajského soudu. 
Náhradu město vyčíslilo na 1,8 mil. 
korun.

Referendum, které se konalo za dramatických okolností na podzim loňského roku spolu s komunálními volbami, bylo nejen ne-
platné z hlediska malého počtu účastníků, ale především se nemělo vůbec konat. Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud. Město 
Liberec chce nyní po ministerstvu spravedlnosti 1,8 mil. Kč jako náhradu škody.

Chatová osada Jachta u Máchova jezera
Levné ubytování s polopenzí v chatkách 

se sociálním zařízením.

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.

www.JachtaMachovoJezero.cz•www.CtyrlistekMachovoJezero.cz
•tel.: 604 809 688

Výluka v Lidových sadech
Redakce

V  dubnu začala v  Liberci první 
letošní větší tramvajová výluka. Dů‑
vodem je oprava tramvajových ko‑
lejí v oblouku u restaurace Forman‑
ka na konečné v Lidových sadech. 

Během výluky jezdí tramvaje na 
linkách 2 a 3 jen mezi Hanychovem 
a Fügnerovou. Ve zbylém úseku jez‑

dí náhradní autobusy. Kvůli pracím 
na kolejích zamíří autobusy od za‑
stávky Botanická zahrada ulicemi 
Fibichova, Březová alej a  Alšova 
přímo na konečnou do Lidových 
sadů. Bez obsluhy zůstala zastávka 
Riegrova u  Větrníku. 

Výluka má skončit 1. června, ná‑
sledně se práce přesunou k bývalé‑
mu vchodu do zoo.

Kompostárna a další sběrný 
dvůr bude u čističky

Redakce

Město Liberec plánuje umístit 
všechny tři provozy na městských 
pozemcích za areálem čistírny od‑
padních vod v Růžodole. 

V  kompostárně bude zpracová‑
ván bioodpad výhradně rostlinné 
složky od obyvatel Liberce. Sou‑
částí kompostárny bude i takzvaný 
RE ‑USE bazar, který bude sloužit 
k  opětovnému využití starých vý‑
robků. Lidé sem budou přinášet 
drobnější věci od knih, sportovní‑
ho vybavení až po různé zařízení 
domácností. Věci z  RE ‑USE dvora 
si pak může kdokoliv odkoupit za 
symbolické ceny. 

Velký prostor navíc nabízí mož‑
nost umístění dalšího sběrného 
dvora, jelikož v Liberci nyní funguje 
pouze jeden sběrný dvůr v Ampéro‑
vě ulici, jedno sběrné místo Kovo‑

šrotu a  několik menších sběrných 
míst.

Podle projektu má mít kom‑
postárna dostatečnou kapacitu  
2 500 tun ročně. Takové množství by 
postačilo na zapracování bioodpa‑
du sváženého z celého města a po‑
kosených travních porostů z ploch 
veřejné zeleně. V  současnosti v  Li‑
berci žádné vhodné zařízení na vy‑
užití bioodpadu není. 

Radnice bude pokračovat v dokončení projektové dokumen-
tace k výstavbě kompostárny, dalšího sběrného dvora  
a RE ‑USE bazaru.
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Gurmánský festival
plný NOVINEK

Nové gastronomické zážitky, restaurace, bistra a foodtrucky
Nová pivní zóna s živou hudbou
Nová vinařská zóna, prvotřídní vína a řízené degustace
Nová dětská zóna, dětské workshopy, zábavní atrakce a program

www.freshfestival.cz

Zdeněk POHLREICH | Roman VANĚK | Lukáš HEJLÍK

Liberec pá 24. a so 25. 5.
Vesec

Parkování a kyvadlová 
doprava ZDARMA!

Co tě na táboře čeká?
Během pěti táborových dní účastníci pod vedením 
odborného lektora společně a za pomoci moderních 
technologií postaví  a naprogramují robota Matyldu.  

Přihlaš se co nejdříve,
počet účastníků je omezen!

Chytrá dílna iQFABLAB
1. turnus: 15. – 19. 7. 2019, 8.00 – 16.00
2. turnus: 19. – 23. 8. 2019, 8.00 – 16.00

UNIKÁTNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO HOLKY A KLUKY

LÉTO S MATYLDOU

www.iQLANDIA.cz/iQFABLAB

SLAVÍME
NAROZENINY

Barokní^Liberec

Kostel 
Nalezení 
svatého Kříže 
a mariánský 
sloup

Cestování bez hranic po 
celá staletí k rozjímání.
Pojďte se s námi vydat na cestu za 
významnými svědectvími sakrálního umění 
a napínavých dějin, tam kde se stýkají 
regiony Horní Lužice, Slezska a Čech. Tudy 
vede turistická trasa Via Sacra – posvátná 
cesta k místům víry, vážnosti, uvědomění 
a vždy k vlastnímu já. Více informací 
najdete na www.via-sacra.info.

Slavnostní otevření zahrady proběhne  
1. června 2019 od 16:00 hod.

Součástí programu bude vystoupení pěveckého 
sboru Severáček a ZUŠ Liberec.
Více informací k programu na www.visitliberec.eu.
K této příležitosti bude vydána nová turistická 
vizitka i turistické razítko.

V srpnu roku 1680 vypukla v Liberci morová 
epidemie, která si vyžádala na 300 obětí. Pro tak 
velký počet zemřelých nedostačoval městský 
hřbitov u kostela sv. Antonína, a proto bylo 
vybudováno nové pohřebiště. V jeho blízkosti 
postavil M. A. Canevalle, pražský stavitel italského 
původu, v roce 1696 malý kostel. Pro půdorys 
symbolicky zvolil tvar kříže, neboť právě svatému 
Kříži byl kostel zasvěcen. Kostel je jedinou barokní 
stavbou svého druhu v Liberci.

Mariánský sloup, který se nachází v zahradě kostela 
Nalezení svatého Kříže, pochází z dílny Matyáše 
Bernarda Brauna. Údajně byl postaven jako dík za 
záchranu od morové epidemie v roce 1680. Stojí 
na třech stupních a tvoří osmihrannou, výklenky 
členěnou stavbu. V rozích stojí na sloupech 
sochy sv. Jana Nepomuckého, svatého Floriána, 
sv. Šebestiána a sv. Rocha. Nad zeměkoulí s obláčky 
se vznáší Panna Marie s gloriolou dvanácti hvězd 
a prosebně vzhlíží k nebi.
 
Kostel se zahradou je otevřen od dubna do 
října každou středu od 14 do 18 hodin a každou 
sobotu od 10 do 16 hodin.

Součástí programu bude vystoupení pěveckého sboru Severá-
ček, ZUŠ Liberec a varhanní koncert. K této příležitosti bude vydána 
nová turistická vizitka i razítko. 

Více informací k programu na www.visitliberec.eu.

Pojďte se s námi vydat na cestu za významnými svědectvími sa-
králního umění a napínavých dějin tam, kde se stýkají regiony Horní 
Lužice, Slezska a Čech. Tudy vede turistická trasa Via Sacra – posvát-
ná cesta k místům víry, vážnosti, uvědomění a vždy k vlastnímu já. 
Více informací najdete na www.via ‑sacra.info

 Slavnostní otevření 
1. června 2019 od 16 hod.



5Zpravodaj^LiberecKvěten 2019



6 Zpravodaj^Liberec Květen 2019

My všichni školou povinní
Vaření s láskou

MŠ Beruška se zapojila do soutěže „Zdravá 5“, jejímž úkolem bylo připravit pohoštění a obdarovat někoho blízkého, 
udělat mu radost a potěšení. Pro toto zadání jsme si vybrali pečené mrkvičky z listového těsta, plněné jarní vaječnou 
pomazánkou a zdobené koprovou natí. Zdravou a chutnou dobrotou jsme pohostili babičky a dědečky z denního stacio‑
náře U Antonína v Liberci. Společné dopoledne bylo pro děti přínosné a pohodová atmosféra doplněná zpěvem okouzlila 
všechny zúčastněné. Díky této aktivitě jsme postoupili do velkého finále kuchařské soutěže „Zdravá 5“, která se uskuteč‑
ní v Národním zemědělském muzeu v Praze 25. května. Foto MŠ Beruška

Inkluzivní vzdělávání 
v praxi 

Ve středu 29. května se koná 
veřejné setkání na Krajském 
úřadu Libereckého kraje na 
téma poskytování podpory 
pro žáky základních škol, kteří 
ji potřebují.
Pokud vás tato problematika 
zajímá, přijďte 29. května do 
multimediálního sálu krajské-
ho úřadu. Začátek je od 13. 00. 
Vstup je zdarma. Pořádají: 
Úřad vlády ČR – Odbor pro 
sociální začleňování a Národní 
institut pro další vzdělávání.

Pastelka zamířila do 
Nymburka

Znáš ho? Dřevěný panáček, 
jmenoval se Pinocchio, zlobivý 
byl taky dost. Pokaždé, když 
trochu zalhal, vyrostl mu o kus 
nos. 

S tímto vystoupením děti 
z Mateřské školy Pastelka jeli 
na 24. ročník celostátního fes-
tivalu mateřských škol Mate-
řinka, který se konal v sobotu 
dne 4. května ve Sportovním 
centru v Nymburce, reprezen-
tovat město Liberec.

Krátkézprávy

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

Souvisí to na jednu stranu s  od‑
klady (to ale ze zkušenosti vyrovnají 
ty loňské), ale především s  tím, že 
registry obyvatel jsou značně ne‑
přesné, evidují i děti, které se z ad‑
res trvalého bydliště již odstěhovaly 
a  jejich rodiče to nenahlásili, stej‑
ně jako třeba cizince, jimž skončil 
v ČR pobyt. I proto jsme v letošním 
roce šli tzv. na riziko a  nepřipravili 
žádnou úpravu spádové vyhlášky; 
i v loňském roce jsme ji pak upravili 
jen mírně. A první data ze škol uka‑
zují, že náš odhad byl správný a že 
školy mají dostatek místa primárně 
k  umístění spádových dětí. Zápis 

ostatně můžete on           ‑line sledovat na 
našem zápisovém portálu na adrese 
https://zapisyzs.liberec.cz. Stejně 
jako v předchozích letech se v Liber‑
ci přitom otevřou dvě alternativní 
třídy  – montessori při ZŠ 5.  května 
a waldorfská při ZŠ Kaplického.

Ani v tomto roce se samozřejmě 
Liberec nevyhnul spádové turis‑
tice, tedy účelovému přepisování 
dětí do jiných spádů. Nejvíce tento 
nešvar postihl opět ZŠ Lesní. Ještě 
v září 2018 jsme v jejím spádu evi‑
dovali 48 dětí, v  lednu 2019 již 57, 
v  březnu 2019 dokonce 63, počty 
ale dále rostly. Škola se bude mu‑
set s  tímto jevem sama vyrovnat, 
mj. navýšit původní počty dětí 
v budoucích dvou prvních třídách; 
osobně jen doufám, že se do své 

školy dostanou ty děti, které ve spá‑
du přirozeně bydlí, a  nebudou tak 
ukráceny na svých právech. 

Všechny školy mají ostatně už od 
roku 2016 k dispozici právní rozbor 
a  určitý návod, jak mohou ve věci 
spádové turistiky technicky po‑
stupovat (město není účastníkem 
správního řízení a  žádnou páku, 
jak do věci vstoupit, nemá). Ředi‑
telé tedy možnosti mají, to prvotní 
je ale spádovou turistiku tiše ne‑
akceptovat, veřejně ji pojmenovat 
jako nechtěnou, tedy vzkázat rodi‑
čům, kteří se jí dopouštějí (a školy 
nepochybně mají detailní znalost 
spádu), že s  takovými způsoby ne‑
lze z  etických důvodů souhlasit. 
Možná by to pár rodičů od jejich 
počínání preventivně odradilo.

Zápis do ZŠ: jaká jsou první čísla? 
Liberec má za sebou letošní zápis do 1. tříd, který se na všech 20 běžných základních školách 
uskutečnil 25. dubna. Na území města (bez Vratislavic) je sice 1 053 šestiletých dětí, z praxe 
ale víme, že nakonec jich do škol nastoupí o několik desítek či jednotek stovek méně.
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Setkání tvořivých dětí z mateřských škol
Vladimíra Jurigová

V sále ZUŠ Frýdlantská probě‑
hl 30. března 22. ročník Liberecké 
mateřinky. Ve svých vystoupeních 
se předvedlo 168 dětí z 16 mateř‑
ských škol Libereckého kraje.

Každé vystoupení je originální, 
scénáře a  choreografie si vytváří 
samy učitelky, někdy i  s  pomocí 
rodičů, kteří pomáhají šít kostý‑

my či vyrábět kulisy. I  letošní Li‑
berecká mateřinka byla inspirací 
pro učitelky, které na  festivalu 
vidí, co s  dětmi dělají jinde. Pro 
děti to byl velký zážitek.

Na celostátní přehlídku v Nym‑
burku byly vybrané tři školky: 
liberecké MŠ Kytička a  Pastelka 
a MŠ Sever z České Lípy.

Cílem přehlídky je podpora 
tvořivosti předškolních dětí, roz‑

voj talentů, podpora komuni‑
kačních dovedností, upevňová‑
ní sebevědomí dětí a  eliminace 
škodlivých vlivů prostředí. Děti se 
učí kooperovat s ostatními dětmi 
a učitelkami. 

Hlavním pořadatelem Liberec‑
ké mateřinky je liberecká Mateř‑
ská škola Korálek ve spolupráci 
se ZUŠ a Gymnáziem a SOŠP Je‑
ronýmova.

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy 
a sportu Libereckého kraje

Bezpochyby půjde o jednu z nej‑
větších sportovních událostí roku.
Her se zúčastní téměř 3 500 sportu‑
jících dětí z celé České republiky na 
24 sportovištích v Liberci, Jablonci 
nad Nisou nebo Bedřichově.

Během celé akce na vás čeká bo‑
hatý doprovodný program jak na 
nám. Dr. E. Beneše, kde se usku‑
teční několik hudebních koncer‑
tů skupin, jako je DJ Keny, Perutě 
nebo Poetika, a  také důležité me‑
dailové ceremoniály, tak v Jablonci 
nad Nisou na přehradě na poloost‑
rově Tajvan, kde vystoupí například 
Paulie Garand a DJ Kenny. 

Kromě hudebních vystoupení si 

Letní olympiáda dětí a mládeže už za měsíc
Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 (LODM), které se uskuteční od 23. do 28. června, hostí letos Liberecký kraj.

Zprávy  
z Větrníku

Tomáš Herder

Na období letních prázdnin jsme 
připravili spoustu zajímavých akti‑
vit nejen pro děti, ale i pro dospělé. 
Jedná se vždy o  týdenní   čtyřho‑
dinové kurzy většinou v  odpoled‑
ních hodinách, od 16 do 20 hodin. 
V  rámci nich si můžete vyzkou‑
šet například keramiku (i  točení 
na hrnčířském kruhu), cínování, 
skleněné techniky, výrobu kytiček 
různými technikami (z foamiranu, 
metodou mokrého plstění…) a dal‑
ší rukodělné činnosti.

Předposlední týden měsíce květ‑
na, od pondělí 20. do pátku 24., 
otevře náš domeček své dveře rodi‑
čům a příbuzným dětí, které DDM 
navštěvují. Budou mít možnost 
nahlédnout pod pokličku aktivit, 
které zaměstnávají děti na krouž‑
cích. Uděláte si lepší představu 
o  činnostech, vyberete si případ‑
ný další kroužek pro své dítě nebo 
i pro sebe a svou přítomností svou 
ratolest jistě potěšíte. Dveře budou 
otevřeny i  širší veřejnosti, která 
o naši činnost jeví zájem.

Hledáme nové posily do svých 
řad, např. pro kroužky kytary, zoo‑
chovatelů, cyklistiky, botaniky, 
stolního tenisu, ale i  jiných, a  ne‑
bráníme se ani zakládání nových 
kroužků. Nabízíme možnost sebe‑
realizace s  podporou a  zázemím 
největší volnočasové organizace 
v  Liberci. Nabízíme doplnění zá‑
kladního pedagogického vzdělání 
pro vedení našich kroužků. 

budete moci vyzkoušet nepřeber‑
né množství různých sportů, a  to 
stolní tenis, badminton, slack           ‑line, 
v posledních letech také oblíbený 
parkour a mnoho dalšího. Navští‑
vit můžete dva olympijské domy 
ve Sportparku Liberec a  na tech‑
nické univerzitě, kde na vás čekají 
další zajímavé sportovní i nespor‑
tovní aktivity pro malé i velké ná‑
vštěvníky. 
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www.skijested.cz

P1x
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LANOVKA BIKEPARK STEZKY GASTRO PARKING RENTAL

Provoz lanovky SKALKA 
v květnu a červnu 
od středy do neděle.
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Oděv a textil 2019

23. dubna 2019 12:26:28

Dětská kniha  
v Lidových sadech
Již 17. ročník Festivalu dět‑

ského čtenářství bude probíhat 
5.–7. června  v Lidových sadech. 
Do programu se po loňském 
úspěchu zapojí Oblastní galerie 
Liberec (výtvarné dílny) a Zoo Li‑
berec (sleva 20 % ze vstupného). 

Tématem letošního roku 
je „Pohádka  – vrátka do světa 
fantazie“. Dopolední program 
je určený školám. Odpoledne 
na návštěvníky čeká divadelní 
představení, vystoupení dětí  
z  MŠ, tematické výtvarné díl‑
ny nebo burza knih a časopisů. 
Taktéž se můžete těšit na auto‑
gramiádu a besedu se spisovate‑
lem Jiřím Žáčkem. 

Samozřejmostí je nabídka 
knih, deskových her, regionál‑
ních omalovánek apod. Dětské 
vstupné činí 10 Kč, dospělí za‑

platí 30 Kč. Více na www.veletrhdet‑
skeknihy.cz 

 5. ― 7. 6. 2019

Festival
dětského 
čtenářství

Lidové sady
Liberec

www.veletrhdetskeknihy.cz

divadlo

besedy s autory

scénické čtení

výtvarné a čtenářské dílny

prodej knih 
různých nakladatelství

autogramiády

17. 
ročník

Festival je pořádán díky finanční podpoře 
Statutárního města Liberec, Ministerstva kultury ČR 
a Libereckého kraje.
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Z města a radnice

Redakce

Vodovod ve Staré ulici se vymě‑
ňuje v  délce 1 329 metrů. Původní 
vedení je z  větší části z  roku 1901 
a část z roku 1936. Po jeho výměně 
bude též obnoven povrch komuni‑
kace.

„Součástí rekonstrukce vodo‑
vodních řadů bude i  přepojení 
všech vodovodních přípojek z  při‑

lehlých nemovitostí. V  celé délce 
rekonstrukce je stavba prováděna 
otevřeným výkopem. V  úsecích 
trasy, kde bude rekonstrukce vodo‑
vodů prováděna v  souběhu, bude 
potrubí uloženo do  společného 
výkopu. Potrubí bude ukládáno do 
pískového lože s  bočním a  krycím 
štěrkopískovým obsypem do úrov‑
ně 300 mm nad vrcholem potrubí,“ 
uvádí zpráva Severočeské vodáren‑

ské společnosti, která je investo‑
rem stavby.

„Po dokončení prací vodárenské 
společnosti nastoupí na uvedený 
úsek Staré ulice Krajská správa sil‑
nic Libereckého kraje, která prove‑
de celkovou rekonstrukci povrchu 
vozovky v  úseku od Svárova až po 
centrální křižovatku v  Machníně,“ 
dodává primátor Liberce Jaroslav 
Zámečník.

V Machníně opravují 
vodovod z roku 1901 Jom ha ‑šoa 2019

Čtrnáctý ročník Veřejného čtení 
jmen obětí holocaustu – Jom 
ha ‑šoa proběhl 2. května ve 21 
městech České republiky včetně 
Liberce. 
V Liberci se veřejné čtení konalo 
od 14.00 do 15.00 hodin před 
Krajskou vědeckou knihovnou, 
kde se také nachází židovská 
synagoga. Za město Liberec se 
čtení jmen ujal primátor Jaro-
slav Zámečník a jeho náměstek 
Ivan Langr.

Magický Himálaj  
pokračuje až do října 

Výstava Magický Himálaj po-
kračuje v pavilonu LVT až do 
října 2019. Otevírací hodiny 
jsou v květnu: čtvrtek až neděle 
od 9.00 do 17.00 hodin, v červ-
nu středa až neděle, o prázd-
ninách úterý až neděle. Orga-
nizované skupiny od 15 osob 
se mohou předem dohodnout 
na komentovaných či běžných 
prohlídkách i mimo stanovený 
čas na tel. 777 892 512. Cena 
pro jednotlivce činí v takovém 
případě 40 Kč, vedoucí skupiny 
má návštěvu zdarma.

Krátkézprávy

V Machníně začaly v dubnu práce na rekonstrukci vodovodu z roku 1901. Celkem se vymění 
1,3 kilometrů starého litinového potrubí. Stavba bude dokončena do 30. června 2019. 
 

Andrea Trojanová

Stojí před radnicí. Na nádraží. 
Taky před kavárnou v centru. A de‑
sítky lidí si na něm právě zkracují 
cestu po Liberci a  šetří svůj draho‑
cenný čas. Růžové kolo je sdílené 
kolo. To znamená, že si ho prostě 
vezmete a  jedete. Kdykoliv, kam‑
koliv. Pokud máte onen tajný kód. 
Dnes vám řekneme, jak ho získat.

Sdílených růžových kol je po Li‑
berci rozmístěná celá stovka. A kdy‑
koliv pospícháte nebo jen nechcete 
zajíždět autem do centra, přijdete 
k růžovému kolu, telefonem načtete 
QR kód a šlápnete do pedálů. Možná 
pak pojedete na úřad se Štětináčem 
nebo vyrazíte k přehradě na schůz‑
ku s Lichotníkem. Každé růžové kolo 
má totiž své jméno.

Zámky růžových kol odemyká 
mobilní aplikace Rekola. Stáhněte 
si ji do telefonu, během pár minut 
prolétněte jednorázovou úvodní 
registraci a  podle mapky si najděte 
kolo, které máte nejblíž. Po načtení 
QR kódu aplikace odhalí kombinaci, 
kterou odemknete zámek. Růžové 

kolo pak odložíte tam, kde vaše ces‑
ta končí. Buďto do stojanu, nebo na 
jiné místo, které vám poradí aplika‑
ce. Zpátky do výchozího bodu kvůli 

vrácení kola určitě nemusíte.
Vypůjčení růžového kola není za‑

darmo, ale prvních 15 minut za vás 
vždy zaplatí město Liberec. Což bo‑
hatě stačí, abyste přejeli, kam potře‑
bujete, a nestálo vás to ani korunu.

Takže až budete příště pospíchat, 
odemkněte si zámek a jeďte na kole. 
Opravdu je to tak růžové.

Známe kód zámku růžového kola
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Nezapomeňte na  
platný cestovní doklad

Oprava zdí v parčíku 
Komenského ulici

Nabízíme
» Náborový příspěvek
» Odpovídající fi nanční ohodnocení
» Perspektivní a stabilní zaměstnání
» Sociální volno
» Benefi ty v péči o zaměstnance

Více informací:
1. máje 108/48, 460 07, Liberec 3
tel: 488 578 111

www.mpliberec.cz
e-mail: mestska.policie@mp.liberec.cz

Přijmeme nové 
strážníky

Sraz účastníků s průvodcem 
je před historickou budovou 
radnice. Celková délka 
prohlídky cca 3 hodiny.

Cena vstupného:
50 Kč dospělí
25 Kč zlevněné vstupné

Kristiánov
^Liberec

Registrace do 12. června:
osobně v Městském informačním centru v Liberci,
na tel: 485101709, e-mail: info@visitliberec.eu

Pojďte s námi na 
komentovanou prohlídku 
městské čtvrti Kristiánov.
Součástí prohlídky bude 
návštěva Střední průmyslové 
školy textilní Liberec.
 
Termín: 15. června
Čas: 10:00 a 14:00

Zpátky ke 
strojům!

Veronika Vanerová,  
vedoucí oddělení dokladů  
a evidence obyvatel

Přípravy na letní sezonu 
jsou v plném proudu. Média 
sdělují, že zájezdy do zahra‑
ničních destinací jsou již nyní 
velmi přebrané, téměř vypro‑
dané, a zbývá jen málo uby‑
tovacích kapacit, kde mají 
ještě volno. 

Tyto zprávy burcují opozdilce, 
aby rychle zmobilizovali své síly 
a  nakoupili nějaký ten zájezd na 
poslední chvíli. V  tomto zmatku se 
nezřídka stane, že se zapomene na 
to nejdůležitější, na platný cestov‑
ní doklad. Pokud si totiž nestihnete 
zajistit doklad včas, může se vám zá‑
jezd prodražit až o 6 000 Kč. 

V  případě, že plánujete cestu až 
na skutečně letní měsíce, máte ještě 
stále dostatek času požádat si o stan‑

d a r d n í 
cestovní 

doklad, za 
který zaplatíte 

správní popla‑
tek jen 600 Kč 

(dítě do 15 let 100 Kč). 
Občanský průkaz je dokonce zce‑

la zdarma v případě, že měníte svůj 
stávající doklad za nový – 6  měsíců 
před koncem jeho platnosti. 

Ale pozor, občanský průkaz není 
primárně určen k  cestování do za‑
hraničí, je akceptován jen na úze‑
mí států Schengenského prostoru. 
Aktuální informace je však dobré si 
ověřit vždy, a  to na zastupitelském 
úřadě příslušného státu, do kterého 
cestujete.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Dříve zanedbaný prostor půso‑
bil poměrně neutěšeným dojmem 
a oprava obvodových zdí této lokali‑
ty logicky navázala na předešlou eta‑
pu, kdy došlo k opravě oplocení a te‑
rénním úpravám. Travnatá plocha 
také byla vybavena jednoduchým 
mobiliářem z  palet, dvěma lenoš‑
kami a stojanem na kolo, které byly 
na místo instalovány ve spolupráci 
s Parlamentem mladých.

Jelikož jsou zdi památkově chrá‑

něné, musela být zachována i jejich 
historická autenticita, kdy práce 
a  použité materiály byly schvalová‑
ny zástupci památkové péče. Došlo 
k opravě trhlin zdí, odstranění dvou 
vzrostlých dřevin, které narušovaly 
statiku zdí a v neposlední řadě dojde 
ještě k instalaci treláží k vysazení po‑
pínavých rostlin. Realizace nových 
omítek byla provedena tradiční zed‑
nickou technologií, omítka je vápe‑
nocementová s hladkou povrchovou 
úpravou s paropropustným nátěrem 
šedé barvy. Dále byly původní stříšky 
nahrazeny pálenými taškami – bob‑
rovkou. Celková cena za uvedené 
činnosti byla 574 661 Kč vč. DPH. Po 
popsaných opravách může přivítat 
nové návštěvníky, a  lépe tak sloužit 
veřejnosti.

Pokud si nestihnete zajistit pas včas, může se vám zájezd 
prodražit až o 6 000 Kč. 

Rekonstrukce obvodových zdí parčíku u Komenského ulice 
vedle parku Clam ‑Gallasů je dokončena. 

Sraz účastníků s průvodcem 
je před historickou budovou 
radnice. Celková délka 
prohlídky cca 3 hodiny.

Cena vstupného:
50 Kč dospělí
25 Kč zlevněné vstupné

Kristiánov
^Liberec

Registrace do 12. června:
osobně v Městském informačním centru v Liberci,
na tel: 485101709, e-mail: info@visitliberec.eu

Pojďte s námi na 
komentovanou prohlídku 
městské čtvrti Kristiánov.
Součástí prohlídky bude 
návštěva Střední průmyslové 
školy textilní Liberec.
 
Termín: 15. června
Čas: 10:00 a 14:00

Zpátky ke 
strojům!
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Vyzkoušejte novou mobilní aplika‑
ci „Chytře na  cestu“, která umí vhodně 
kombinovat cyklistickou, pěší i městskou 
veřejnou dopravu. 

Navigace umí nabídnout tři varianty 
trasy v  kombinaci s  využitím MHD. Pro 
cestu z bodu A do bodu B zobrazí varianty, 
které se liší rychlostí i komfortem. Můžete 
zvolit nejpříjemnější trasu, u které se nej‑
méně nadřete, často ale bývá pomalejší. 
Zlatou střední cestou je alternativní trasa, 
která poskytuje kompromis mezi rychlos‑
tí a  pohodlím. Nejrychlejší trasa obvykle 
využívá úseky s vyšší intenzitou automo‑
bilové dopravy, takže není tak komfortní, 
je ale zaručeně nejrychlejší. 

Aplikace „Chytře na cestu“ je také pro‑
pojená se systémem sdílených kol Rekola, 
takže vás nasměruje k nejbližšímu volné‑
mu růžovému kolu. Do určité míry fungu‑
je i jako interaktivní sociální síť. Uživatelé 
mohou do rozhraní mapy umisťovat varo‑
vání před překážkami, rozbitými dlažeb‑
ními kostkami atd. 

Nová mobilní  
aplikace 

Chytře na cestu

Jana Kodymová

Objekty, které jsou ve vlastnictví 
města, spravuje Oddělení správy 
sportovních objektů statutární‑
ho města Liberce. „Péče o  objekty 
spočívá především v opravách po‑
třebných pro bezproblémový pro‑
voz areálů a  pro udržení řádného 
technického stavu,“ říká vedoucí 
odboru majetkové správy Jaroslav 
Schejbal. 

Největší investiční akcí je bezpo‑
chyby generální oprava plaveckého 
bazénu, o  níž informujeme na ti‑
tulní straně Zpravodaje. 

V  rámci údržby fotbalového 
areálu U  Nisy je připravována cel‑
ková oprava ocelových konstrukcí 
zastřešení hlavní tribuny. Nutnost 
oprav vyplynula z výsledků posou‑
zení stavu spolehlivosti ocelových 
konstrukcí zastřešení hlavní tribu‑
ny v  areálu, aby se zabránilo dal‑

šímu postupu koroze a nedošlo ke 
vzniku havarijního stavu. „V  sou‑
časné době provádíme průběžný 
monitoring ocelové konstrukce 
hlavní tribuny VIP a  její opravu 
bychom chtěli řešit nejpozději do 
roku 2020. Čeká nás zpracování 
zadávací dokumentace,“ doplňuje 
Jaroslav Schejbal.

Pro sportovní areál U  Nisy je 
zpracovávána projektová doku‑
mentace nového řešení dohledové‑
ho videosystému v  rámci zajištění 
požadovaného stupně bezpečnosti 
návštěvníků stadionu (tyto poža‑
davky budou po schválení zakotve‑
ny v „Licenčním řádu LFA“ na rok 
2019/2020 jako podmínka souhla‑
su s  pořádáním fotbalových zápa‑
sů), včetně napojení na metropo‑
litní optickou síť.

Je také dokončena projektová 
příprava odrazové stěny tréninko‑
vého hřiště U Nisy jako doplňková 

stavba tréninkových ploch. Ta by 
se měla stát součástí tréninkových 
ploch hráčů kopané. Současně jsou 
navrženy posilovací a  protahovací 
prvky pro doplňková cvičení. Pro 
tento areál je dokončena projek‑
tová příprava na možné provedení 
mostní lávky tribuny jižní v areálu 
U Nisy za účelem zkapacitnění pří‑

stupových cest pro návštěvníky.
V  areálu fotbalového hřiště ve 

Vesci je před dokončením „Multi‑
funkční hřiště Doubí ‑Vesec“ s prio‑
ritou tenisu. Vzhledem k nepřízni‑
vým klimatickým podmínkám byla 
stavba přerušena a zbývá dokončit 
pokládku umělého povrchu.

Pracovníci oddělení sprá‑
vy sportovních objektů mají ve 
své kompetenci také součinnost 
v rámci plnění pachtovní a nájem‑
ní smlouvy uzavřené se společností 
Tatry Mountain Resorts (TMR) ve 
sportovním areálu Ještěd, který je 
tvořen Ski areálem Ještěd a  Sko‑
kanským areálem Ještěd. „Kolegové 
z  tohoto oddělení vyhodnocují pl‑
nění ročních plánů oprav a údržby 
ještědského areálu. Zároveň prová‑
dějí průběžnou kontrolu realizova‑
ných oprav a údržby, včetně účasti 
na kontrolních dnech,“ uzavírá ná‑
městek Jiří Němeček.

Město investuje do svých sportovních objektů
K sportovnímu vyžití funguje v Liberci řada zařízení. Jde například o městský plavecký bazén, skatepark, fotbalový stadion  
U Nisy a fotbalový stadion ve Vesci.
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Jaroslav Urban, vedoucí oddělení 
státního stavebního dozoru

Na závěr připomínáme, že infor‑
mace v článcích vycházejí z našich 
dosavadních zkušeností denno‑
denní praxe, které jsou ošlehány 
větry námitek účastníků řízení, vý‑
sledků odvolacích řízení či kontrol 
nadřízeného orgánu a také výstupů 
řešení stížností občanů na nás, ale 
i výsledků šetření ombudsmana či 
rozsudků správních soudů v oblas‑
ti stavebního práva. Proto či správ‑
něji i  přes to také připomínáme, 
že jsme daleci toho tvrdit, že naše 
závěry zde uváděné, jsou ty jedině 
správné a neomylné. 

I k tomuto poznání nám pomá‑
há každodenní praxe se stále se 
opakujícími kauzami, ale se stále 
odlišnými okolnostmi. Proto opět 
připomínáme naše komentáře 

a  souvislosti k  článkům na našem 
odborovém webu www.liberec.cz/
osu, kde jsme již na základě aktuál‑
ních náhledů a zjištění provedli ně‑
které drobné korekce – aktualizace. 
V tom hodláme i nadále pokračovat 

a informace korigovat či aktualizo‑
vat, a to nejen v souvislosti s našimi 
zjištěními, ale i ve spolupráci s širo‑
kou odbornou i  laickou veřejností. 
Pokud kdokoli dospěje k názoru, že 
něco děláme (tvrdíme) špatně, bu‑

deme rádi, když nás na to upozorní 
telefonicky či optimálně e ‑mailem 
(kontakty pracovníků odboru jsou 
též dostupné na uvedeném webu 
odboru stavební úřad), stejně tak 
oceníme informaci o tom, že někde 
to dělají jinak (možná lépe). 

Úplným závěrem bychom chtě‑
li ještě poděkovat vedení města, 
že nám tuto informační sérii ve 
Zpravodaji umožnilo, stejně tak 
jako „retro“ informační nástěnku 
u podatelny stavebního úřadu. Jak 
zjišťujeme z každodenních setkání 
s  občany (různých profesí i  spole‑
čenských statutů jako např. řeme‑
slníci, projektanti, právníci, stav‑
byvedoucí a  všeobecně stavebníci 
či vlastníci domů), obvykle kvitují 
námi uveřejněné informace jako 
potřebné a  užitečné a  hlavně ni‑
kde jinde v této formě nedostupné 
a neznámé. 

IX. Opakování je matka moudrosti
V nejlepším se má přestat, a proto nyní ukončujeme informačně popularizační sérii článků o stavebním zákonu a mýtech a po-
věrách o něm, které se neuvěřitelně zakořenily v povědomí lidí, ačkoli způsobují čím dál větší potíže v běžném životě. 

Stavební úřad informuje

Ivana Roncová, vedoucí oddělení 
majetkové evidence a dispozic

Každý občan ČR a  států EU 
může požádat o  odkoupení po‑
zemku ve vlastnictví statutárního 
města. Prodeje pozemků se řídí 
„Zásadami postupu při prodeji 
pozemků ve vlastnictví a   spolu‑
vlastnictví statutárního města“ 
schválených zastupitelstvem měs‑
ta 26. 3. 2015 a dle „Interního před‑
pisu ke stanovení cen pozemků ve 
vlastnictví a  spoluvlastnictví sta‑
tutárního města Liberec“ schvále‑
ných 26. 1. 2012. 

Žádost o  odkup pozemku 
a  všechny dokumenty jsou zve‑
řejněny na webových stránkách 

města www.liberec.cz (Občan/
Úřad/Odbory magistrátu/Odbor 
majetkové správy) v dokumentech 
odboru – prodej nemovitostí. 

Velká část žádostí o  odkup po‑
zemku se týká sjednocení vlast‑
nictví nebo narovnání stavu na 
katastru nemovitostí, tedy odkupu 
menších částí pozemků a pozem‑
ků pod budovami. Dále je zájem 
o  zahrádky nebo stavební parce‑
ly. Upozorňujeme, že v  současné 
době není zpracovaný seznam po‑
zemků, které jsou k prodeji. 

Zájemci si sami najdou pro sebe 
vhodný pozemek ve vlastnictví 

města a  podají žádost o  jeho od‑
kup. Doporučujeme, v případě, že 
na pozemku chcete stavět, ověření 
této možnosti na odboru hlavní‑
ho architekta, oddělení územního 
plánování.

Prvním krokem zájemce je po‑
dat žádost o odkoupení pozemku. 
Žádost je možné předat na poda‑
telně v  historické radnici, může 
být podána též elektronicky na  
e ‑mail posta@magistrat.liberec.
cz, zaslána datovou zprávou nebo 
poštovní zásilkou. 

Oddělení majetkové evidence 
a  dispozic připraví průvodní list 

požadovaného pozemku, pořídí 
zákres v  mapě a  přímo na místě 
pořídí fotodokumentaci pozem‑
ku. Takto zpracované dále předává 
k  projednání v  Pracovní skupině 
pro koordinaci majetkoprávních 
operací, která se měsíčně vyjadřu‑
je ke všem majetkoprávním opera‑
cím. Průvodní list pozemku je dopl‑
něn o vyjádření odborů z pracovní 
skupiny a záměr prodeje pozemku 
je předložen k  jednání a  schvále‑
ní radě a  zastupitelstvu města…  

Kompletní návod najdete na 
níže uvedené internetové adrese.

Jak si koupit pozemek ve vlastnictví města
Časté dotazy na odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, se týkají toho, jak mají občané postupo-
vat a jak by probíhalo řízení, kdyby si chtěli odkoupit pozemek ve vlastnictví statutárního města Liberec.

https://1url.cz/@pozemek_od_mesta
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Životní prostředí

Odbor ekologie  
a veřejného prostoru

Jako každý rok i letos se statu‑
tární město Liberec zapojilo do 
celorepublikové úklidové akce 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. 
Událost tradičně láká množství 
lidí se zájmem o  životní pro‑
středí a  ani letošní rok nebyl 
výjimkou. Úklid v  rámci města 
probíhal po celý duben a  čísla 
hovoří jasně. Zapojilo se více než 
1 500 lidí, z toho dvě třetiny dětí, 
což je absolutní rekord od roku 
2015, kdy se tato akce v  Liberci 
začala pořádat. 

Dobrovolníci z téměř 40 orga‑
nizací uklidili na 26 tun odpad‑
ků, prošli území o  velikosti 50 
hektarů, sesbírali na 800 pytlů 
odpadů, přes 150 kusů pneuma‑
tik nebo desítek injekčních stří‑
kaček. Mezi nalezenými věcmi 
se objevily i různé kuriozity jako 
berle, gramofonové desky nebo 
stokorunová bankovka. Z jiného 

pohledu se lze podívat na počet 
najetých kilometrů při svozu na‑
sbíraného odpadu, který se za‑
stavil na čísle 633.

Ačkoliv se zdá, že čísla nale‑
zeného odpadu jsou vysoká, za 
uplynulé roky pořádání těchto 
úklidových akcí je patrné, že 
množství černých skládek po‑
stupně z ulic města mizí. Odpad 
se stěhuje především ke kontej‑
nerovým stanovištím na velkých 
sídlištích. Pozornost si však za‑
sluhují stále pneumatiky, u kte‑
rých sice existuje zpětný odběr, 
avšak nezanedbatelné množství 
pneumatik se stále objevuje ve 
volné přírodě.

Výrazné problémy způsobuje 
v současnosti lehký a menší od‑
pad v podobě PET lahví, plecho‑
vek a  sáčků. Samostatnou ka‑
pitolou jsou vlhčené ubrousky, 
kterých v přírodě velmi přibývá. 
V neposlední řadě je pozitivním 
úkazem dvojnásobná účast za‑
pojených lidí proti minulému 

roku, kterým není lhostejný stav 
životního prostředí v okolí jejich 
domovů. V některých případech 
se však objevilo několik skupin 
dobrovolníků, kteří sice uklízeli 
některé plochy, avšak bez vědo‑
mí odboru ekologie a veřejného 
prostoru, který ve spolupráci se 
svozovou společností FCC Libe‑
rec zajišťoval odvoz sesbíraného 
odpadu. Odpad byl následně 
i  několik týdnů neodvezen, než 
na něj upozornili další obyvate‑
lé nebo byl nalezen pracovníky 
odboru. 

Do dalšího ročníku žádá‑
me všechny dobrovolníky, aby 
se předem na odboru ekologie 
a  veřejného prostoru přihlásili 
se svou skupinou a  vzájemně 
koordinovali odvoz odpadu. 

Všem zapojeným jednotlivým 
osobám i celým organizacím pa‑
tří velký dík! Výčet všech zapoje‑
ných organizací nebo fotogalerii 
z  akcí je možné zhlédnout na 
webových stránkách města.

Dobrovolníci uklidili 26 tun odpadu

Odbor ekologie  
a veřejného prostoru

Práce odsouzených ve veřejném 
prostoru bude pokračovat i  v  le‑
tošním roce. Uplynulé roky, kdy se 
postupné zapojování odsouzených 
z  místní Vazební věznice Liberec 
osvědčilo, ukázaly, že tato práce není 
výhodná jen pro město samotné, ale 
také pro zapojené osoby ve výkonu 
trestu. 

Za dobu vzájemné spolupráce se 
odsouzení podíleli na řadě údržbo‑
vých prací na veřejné zeleni. Z  vět‑
ších akcí lze jmenovat například 
velké čištění areálu Libereckých 
výstavních trhů či úpravu prostoru 
v parku v Ruské ulici. Za dobu spolu‑
práce se odsouzeným podařilo z ve‑
řejného prostoru odstranit mnoho 
desítek tun odpadu a stavební sutě.

Sezona 2019 byla zahájena vyčiš‑
těním prostoru v lesoparku na Přík‑
rém vrchu, kde se ručně vyřezalo 
velké množství náletových dřevin, 
vysbíralo se množství odpadků nebo 
stavební sutě. Místo takříkajíc pro‑
kouklo a může znovu sloužit napří‑
klad pro procházky či další aktivity. 

Odsouzení jsou zpravidla dopro‑
vázeni odbornými zaměstnanci, 
přičemž práce slouží nejen jako ur‑
čité zpestření, ale také jako nástroj 
budoucího zapojení do  běžného 
života. Vězni nejsou za odvedenou 
práci nikterak honorováni, práce 
vykonávají nad rámec svého pra‑
covního zařazení a  ve svém volnu. 
Zapojení odsouzených do prací ve 
veřejném prostoru je navíc obecně 
pozitivně vnímáno obyvateli města.

 

Spolupráce  
s věznicí pokračuje
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Recyklojízda v Liberci

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Na cestě má 25 zastávek v českých 
a  moravských městech. Na setkání 
s Recyklojízdou v Liberci se lidé mo‑
hou těšit v  pondělí 17.  června  2019 
od 10.30 hod. před OC Plaza.

„Celou akci děláme především 
proto, že chceme jít mezi lidi, mlu‑
vit s nimi o tom, že i když se někomu 
mohou zdát baterky malé, do koše 
rozhodně nepatří. Je potřeba je od‑
nášet na sběrná místa, odkud putují 
na recyklaci. Chráníme tím životní 
prostředí,“ říká Eva Gallatová, která 
je členkou týmu Recyklojízdy a zá‑
roveň zastupuje neziskovou společ‑
nost ECOBAT. Ta v České republice 
již 17 let zajišťuje zpětný odběr a re‑
cyklaci přenosných baterií. 

Cesta Recyklojízdy začíná v  se‑
verovýchodní části republiky v Čes‑
kém Těšíně a končí o 10 dní později 
v Ostrově u Karlových Varů na dru‑
hém konci republiky na úpatí Kruš‑
ných hor. 

Vzkaz od Recyklojízdy: 
Přineste nám baterky

Při své zastávce v našem městě 
bude mít Recyklojízda krátké se‑
tkání s  obyvateli, školáky a  se zá‑

stupci městského úřadu. Pro pří‑
chozí budou zdarma připraveny 
krabičky Ecocheese na skladování 
a  třídění baterií v  domácnostech. 
Tým Recyklojízdy už nám dnes 
vzkazuje: „Největší radost nám 
uděláte, když nám přinesete pou‑
žité baterie. Na kolech je sice ne‑
odvezeme, ale rádi se pro ně po 
Recyklojízdě vrátíme.“ 

Recyklojízda je otevřený projekt, 
a pokud si vedle sběru baterií chce‑

te užít i společné zážitky, můžete se 
k  týmu Recyklojízdy připojit a  část 
nebo celou cestu s  nimi zdolat na 
kole či elektrokole. Bližší informace 
o trase jsou k dispozici na webu re‑
cyklojizda.ecobat.cz.

Jen polovina baterií  
končí na recyklaci

Zatím jen necelá polovina ba‑
terií, které jsou v  Česku dány do 
oběhu, končí na recyklaci. Mělo by 

jich být mnohem víc, protože ka‑
ždá baterie, která skončí ve směs‑
ném odpadu, škodí přírodě. A to je 
hlavní cíl Recyklojízdy  – přesvěd‑
čit lidi, aby použité baterie ode‑
vzdávali na recyklaci. Když hodíte 
baterii do popelnice na směsný 
odpad, skončí na skládce nebo ve 
spalovně. V obou případech se z ní 
uvolňují škodlivé látky, včetně těž‑
kých kovů, které znečisťují ovzduší, 
půdu, podzemní a povrchové vody. 
Když ale absolvujete pár kroků na‑
víc k nejbližšímu sběrnému místu, 
pak nejenže přírodu neznečisťuje‑
te, ale navíc ji šetříte, protože díky 
recyklaci z použitých baterií získá‑
váme druhotné suroviny, zejména 
kovy, které mohou sloužit k výrobě 
nových produktů. 

Sběrných míst je v  ČR už přes 
20  tisíc. Asi nejznámější jsou čer‑
vené venkovní kontejnery na tří‑
dění drobných elektrospotřebičů 
a  baterií. Na popularitě získává 
odevzdávání baterií v  obchodech. 
Kdykoli tedy půjdete nakoupit do 
supermarketu, můžete zde ode‑
vzdat i baterie. A pokud ještě neví‑
te, kde máte nejbližší sběrné místo, 
určitě ho najdete na vyhledavači 
mapa.ecobat.cz.

Město Liberec se stane šestnáctou zastávkou týmu Recyklojízda, který v červnu projede Českou republiku od východu na 
západ, aby podpořil třídění a recyklaci baterií. A jak jinak než na kolech na baterky. Tříčlenný tým si dal za cíl na elektrokolech 
zdolat přes 800 kilometrů.

Pokud jste sportovně zdatní, můžete s týmem Recyklojízdy 
zdolat další úsek jejich trasy. V tom případě přijďte na setkání 
s vlastním kolem. Více o projektu na recyklojizda.ecobat.cz 

a Facebooku RECYKLOJÍZDA.

Tříděním baterií chráníte přírodu!
V Česku je přes 20 tisíc sběrných míst, kde můžete odevzdat použité 

baterie (červené venkovní kontejnery, obchody, úřady, školy nebo firmy). 
Vyhledat je můžete na mapa.ecobat.cz.

Projíždí republiku od východu na západ 
a na kolech podporují třídění a recyklaci baterií.

Přijďte si pro krabičku ECOCHEESE 
na třídění baterií ve vaší domácnosti. 

Zveme vás na setkání s nadšenci projektu

RECYKLOJÍZDA

Recyklojízdu organizuje ECOBAT s.r.o.

17. června 2019 v 10:30-11:00 hod

před OC Plaza, Liberec
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www.forumliberec.cz

...ať to zvládnete
Žijete aktivně a právě plánujete  
výlet do přírody? Nebo dokonce 
chystáte velký výšlap? 
 
Tak nebo tak na kvalitní výbavě 
opravdu záleží. U nás najdete  
vše od prvotřídního sportovního 
oblečení, až po kvalitní vybavení  
a skvělou inspiraci.

DÁL, VÝŠ,
RYCHLEJI?

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

V předchozích měsících se nám 
podařilo v  nejrůznějších částech 
města zařídit střechu nad hlavou 
už 21 lidem (resp. uzavřít 21 ná‑
jemních smluv) bez řádného do‑
mova, na druhou stranu jsme mu‑
seli hned tři smlouvy vypovědět.

Ve všech případech pro chybějící 
finanční kompetenci, kterou klien‑ 
ti nebyli schopni nabývat ani za 
pomoci intenzivní sociální práce, 
neřešenou dluhovou historii (např. 
na elektřině či plynu) aj. S  velkou 
opatrností zatím musím projekt 
hodnotit jako vysoce úspěšný, 
přestože na detailnější vyhodno‑
cení je ještě příliš brzy. Cílem Hou‑
sing First je totiž trvalé úspěšné 

zabydlení klientů (= ukončení 
bezdomovectví), které musíme po‑
čítat na roky, nikoli měsíce. Stejné 
projekty ve světě přitom dokážou 
z  bezdomovectví vyvést nejméně 
osm lidí z deseti. 

Housing First jsme losováním 
pěti bytů zahájili v listopadu 2017, 
klienti se do nich ale nastěhovali až 
v prvních měsících roku 2018. Jaká 
je vlastně jejich struktura? Celkem 
jde o 10 mužů, 15 žen a 30 dětí, a to 
ve 14 rodinách, zbytek tvoří indi‑
viduální klienti. Dva muži přišli 
z  azylového domu, tři ženy z  azy‑
lového domu pro matky s  dětmi, 
jeden klient z domu na půli cesty, 
dvě rodiny z ubytovny, stejně jako 
dva individuální klienti. 

Od příbuzných (skryté bezdo‑
movectví) do projektu nastoupili 
čtyři klienti, z  režimu akutní krize 

(požár domu, ztráta bydlení, roz‑
chod s partnerem aj.) pak další čty‑
ři klienti.

Klienti Housing First dostávají 
smlouvu pouze na rok, ale s mož‑
ností prodloužení, pokud plní 
všechny podmínky. K  nim mimo 
jiné patří intenzivní spolupráce se 
sociální službou či akceptace tzv. 
zvláštního příjemce dávky (tj. pe‑
níze za nájem jdou přímo na účet 
města), pokud klient takové dávky 
na bydlení pobírá. Automatickou 
součástí smlouvy je notářská do‑
ložka okamžité vykonatelnosti, 
která městu umožňuje vést rych‑
lejší průběh výpovědi z  nájmu 
a  faktické opuštění bytu. Sociální 
práci vykonávají jak pracovníci 
sociálních služeb (neziskový sek‑
tor), tak terénní pracovníci odboru 
školství a sociálních věcí.

Housing First po roce
Projekt zabydlování klientů v akutní bytové nouzi Housing First (Nejdřív bydlet), který Liberec 
zahájil po Brnu jako druhé město v ČR, má za sebou první rok své reálné existence.

Práce za rohem!
Moderní a jednoduchá 

aplikace, která propojuje 
zaměstnance 

a zaměstnavatele. 

Přes milion aktivních 
uživatelů a první měsíc 
inzerce pro � rmy zdarma. 

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

Názory zastupitelů

Problémy s řešením rekonstrukcí bazénů: Stále s otazníky

Josef Šedlbauer, 
Změna pro Liberec

V  Liberci v  posled‑
ních letech proběhla 
dvě místní referenda. Obě byla prosa‑
zena prostřednictvím občanské petice 
s devíti tisíci podpisů. Konala se k velké 
nechuti většiny politických stran i úřed‑
nického vedení radnice, což bylo vidět 
na jejich průběhu. Používání místního 
referenda má ale pro město řadu výhod 
a  je důležitým demokratickým nástro‑
jem. Jaké argumenty v debatě o referen‑
du zaznívají?

Lidé se pořádně nevyznají 
v tom, o čem mají hlasovat

Za léta působení v  zastupitelstvu si 
nevybavuji žádnou záležitost, kterou by, 
za předpokladu důkladné vysvětlovací 
a  argumentační kampaně, rozhodovali 
zastupitelé kvalifikovaněji než občané 
v referendu. Lidí ve městě je hodně, tak‑
že na ně nejde uplatnit lobbing (např. 
otázka regulace hazardu), a lépe repre‑

zentují různé zájmy (např. zda předat 
na desítky let Ještědský areál soukromé 
společnosti nebo jestli vybudovat na 
místě Lesního amfiteátru parkoviště). 
Samozřejmě není praktické pořádat re‑
ferendum ke všemu, ale u významných 
otázek výhody převažují.

Je to drahé
Uspořádat referendum v Liberci vy‑

jde kolem dvou milionů korun. To je 
pakatel ve srovnání třeba jen s  tím, že 
se referendem v roce 2013 podařilo za‑

stavit prodej Technických služeb a dnes 
město netratí boty a  kalhoty na náku‑
pu služeb od soukromých dodavatelů 
s faktickým monopolem. 

Nejsme ve Švýcarsku
Ale potřebujeme být, aspoň trochu! 

Referendum je prostě nástroj a  k  jeho 
používání je potřeba praxe. Na místní 
úrovni je k  tomu nejlepší příležitost, 
případné škody z rozhodnutí nejsou ka‑
tastrofické a je na ně dobře vidět, takže 
mohou vést k poučení. Občané s touto 

zkušeností už nikdy nebudou tak snad‑
no manipulovatelní v  případném celo‑
státním referendu, které se dříve či poz‑
ději v nějaké vypjaté situaci objeví, a kde 
hrozí podstatně větší rizika nevratných 
škod. Brexit nechť nám je výstrahou. 

Jak na to?
Požadavkem na platnost místního 

referenda je účast alespoň 35 % opráv‑
něných voličů. Zkušenosti ukazují, že 
toho se dá ve velkých městech dosáh‑
nout jen při souběhu s parlamentními 
nebo prezidentskými volbami. K  vy‑
hlášení stačí rozhodnutí zastupitelstva. 
Aby se předešlo tahanicím o otázkách, 
jednoduché pravidlo může být třeba ta‑
kové, že každý zastupitel může podpo‑
řit jednu otázku a do referenda budou 
zařazeny otázky, které získají alespoň 
pět podpisů zastupitelů. Zastupitelstvo 
může vyčlenit na argumentaci pro‑
stor ve Zpravodaji, na městském webu 
a  v  organizovaných debatách. Kultivo‑
vané referendum prostě k dobrému ří‑
zení města patří. 

Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený lidem

Dobrou zprávou 
je, že se podařilo najít 
způsob, jak oddělit provoz nové pří‑
stavby 25m bazénu od ostatních pro‑
vozů. Díky tomu bude možné zacho‑
vání alespoň částečného provozu i po 
dobu rekonstrukce alespoň pro spor‑
tovní oddíly a školní plavání.

Méně příznivé je:
1. Současná varianta rekonstrukce 
městského bazénu je předběžně počí‑
tána kolem 400 mil. Kč.
2. Koalice opět rozhodla, že nebude 
opravovat bazén na Františkově, i když 
na podporu rekonstrukce vznikla peti‑
ce a občané za ni orodovali i na zastu‑

pitelstvu.
3. Místo toho se plánuje výstavba další‑
ho bazénu u arény.
Ad. 1) Když exprimátor Batthyány při‑
pravil první studii na rekonstrukci ba‑
zénu, mluvilo se o 320 mil. Kč, včetně 
přístavby dalšího 25m bazénu a  no‑
vého zázemí. Pak cena bez zdůvod‑
nění vyskočila na 780 mil. Nyní jsme 
na částce o  cca 80 mil. vyšší, než byla 
původní částka, jenže bez jakéhokoliv 
rozšíření současného stavu. Nechce se 
nám věřit, že není reálné opravit bazén 
na nižší náklady, když vlastně nic jiné‑
ho, lepšího, nevznikne.
Ad. 2) Je jasné, že jeden 25m bazén 
nezvládne zajistit plavání pro oddíly 
a  výuku školního plavání po čas re‑
konstrukce. Na výuku ale nejsou třeba 

parametry závodního bazénu, a  tak 
by „Švermovka“ tento problém velmi 
efektivně řešila. Využití by měla i  po 
ukončení rekonstrukce velkého bazé‑
nu jak pro školní výuku, tak pro plavání 
lidí z okolních sídlišť.

Proti rekonstrukci prý mluví vy‑
soké náklady. Jenže všechny varianty 
zpracované městem požadují výmě‑
nu bazénové vany. Zároveň má město 
posudek, že vana je ve vyhovujícím 
stavu. Navíc i samotná likvidace bazé‑
nu a přestavba objektu pro jiné využití 
by stála nemalé peníze, ani ty neby‑
ly při výpočtech zohledněny. Proto 
jsme požádali o  přepočítání rozpočtů 
a zohlednění nákladů na rekonstrukci 
prostor, pokud město bazén nebude 
opravovat. Dost možná se dostaneme 

na úplně jiná čísla a  obnova bazénu 
může dávat smysl.
Ad. 3) Paradoxní také je, že ve stejnou 
chvíli, kdy je odmítána rekonstrukce 
bazénu na Františkově, se stále zcela 
otevřeně hovoří o vybudování nového 
bazénu u  Arény, aniž by bylo zřejmé, 
z čeho se výstavba a provoz zaplatí.

Jednáme proto o:
1. Zajištění oponentního posouzení 
současného technického stavu měst‑
ského bazénu a  odhadu nákladů na 
řešení havarijních stavů. Po prohlídce 
zázemí si nemyslíme, že by stavební 
stav byl tak kritický, jak je uváděno.
2. Dále o  přípravě rekonstrukce bazé‑
nu na Františkově tak, aby byl připra‑
vený v případě uzavření velkého bazé‑
nu kvůli celkové rekonstrukci.

Místní referendum je výborný nástroj, který lidem umožňuje spolurozhodovat o jejich obci. Zároveň je to nejlepší protilék před 
zneužitím celostátního referenda. 

V roce 2013 se referendum týkalo prodeje Technických služeb a pozemků letiště v Osta-
šově. U obou otázek velká většina hlasujících prodeje odmítla. Referendum nebylo platné 
kvůli nedostatečné účasti, zastupitelstvo nerespektovalo návrh přípravného výboru 
a referendum proběhlo bez souběhu s volbami. Po vyhlášení výsledků přesto tehdejší 
vedení města plánované prodeje zastavilo. 
Referendum v roce 2018 se týkalo pěti otázek a bylo vyhlášeno po sporech až soudem. 
Ani toto referendum nebylo platné kvůli nedostatečné účasti. Největší podporu získaly 
otázky na regulaci hazardu a na revitalizaci Lesního amfiteátru. Do zastupitelstva jsem 
připravil návrhy na referendum k zákazu hracích automatů a k pronájmu sportovního 
areálu Ještěd, zastupitelstvo je však nevyhlásilo.

Referendum? Ano! 

Liberecká referenda
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Jako za starých časů

 Zkrotit rozpočet je jako chytat kobru bez rukavic 

Ondřej Petrovský, 
Změna pro Liberec 

Před lety město 
prodalo kvalitní poze‑
mek na hrázi jezírka u  zoo se slevou, 
za 158 000 korun, Kalendáři Liberecka 
(KL), který má vazby na zdejší ODS. 
V kupní smlouvě byla podmínka, že zde 
KL nejpozději do roku 2010 vybuduje 
informační centrum. Podmínku ovšem 
nedodržel a  nyní chce tento pozemek 
směnit za jiný úžasný kout v Lidových 
sadech (naproti PKO a zoo), kde by prý 
již nějaký infostánek vystavěl. 

Nehledě na to, že pro infocentrum 
je prostoru dost třeba ve vstupu do 
zoo či do objektu Lidových sadů, kde 
je krom jiného i  stálá služba. Domní‑
vám se, že zastavět takovéto unikátní 
nástupní místo do Jizerských hor, je 
nesmysl. Naopak, město by ho mělo 
upravit a  trochu lépe udržovat, je to 
přece i  jeho vizitka. Město však hodlá 
udělat stejnou chybu jako v  minulos‑
ti a  lukrativní městský pozemek zase 
prodat (směnit) Kalendáři Liberecka 

za pozemek, který se podnikateli již 
nehodí. 

Argumentace vedení města, že po‑
zemek na hrázi potřebujeme vykoupit 
kvůli její opravě a můžeme být rádi, že 
o  tom majitel vůbec jedná, a  musíme 

akceptovat, že si vybral zrovna tento 
pozemek, je lichý. Město se ani nepo‑
kusilo požádat majitele o souhlas s re‑
konstrukcí hráze. 

To jsme tu měli před MS 2009, kdy si 
podnikatelé také určovali, jaké pozem‑

ky chtějí, a město na to snad pokaždé 
kývlo. Tím jsme přišli o cenné pozemky 
mimo jiné i v centru města na Papíro‑
vém náměstí a  dnes jen koukáme, co 
tam developer plánuje. Mrzí mě nejen 
to, že se do Liberce vrací praxe, kdy se 
jde vybraným podnikatelům zcela na 
ruku na úkor veřejnosti, ale že tyto ma‑
nýry už vstupují i do Jizerek.

  A  příběh má ještě další smutný 
bod. Původní kupní smlouva počítala 
s tím, že pokud do konce roku 2010 na 
pozemku hráze u  jezírka infocentrum 
nevznikne, převede Kalendář Liberec‑
ka pozemky zpět na město za původ‑
ní kupní cenu 158 000 Kč. Nechápu 
tedy onu drzost si diktovat, za co chce 
nyní pozemky směňovat. Město v roce 
2015 zaslalo výzvu, aby byly pozemky 
odkoupeny zpět. Výzvu si podnikatel 
převzal, ale pak se již, krom telefonátu, 
nic nedělo. V současné době, s novým 
vedením města, přišla tato nehoráz‑
ná směna a  plně chápu, že Kalendář 
Liberecka neměl odvahu to předložit 
minulému vedení města. Ale zastupitel 
za ODS se za KL nyní bije, seč může…

Petr Židek, ODS

Problémem nicmé‑
ně je, že s rozpočtem to 
není tak snadné, a uko‑
čírovat to, co předchozí vlády rozjely, 
to není na jeden rok, ale spíše na jedno 
volební období. Je to doslova jako chytat 
rozzuřenou kobru holýma rukama… 

Byly to předchozí roky, v  nichž 
rozpočet sestavoval tehdejší ekono‑
mický náměstek Jan Korytář, který 
nasměroval městský rozpočet od 
investic do projídání za úředníky, 
malé projekty a vlastně bůh ví za co. 
Kritizovali jsme to tehdy a  ani dnes 
nejsme spokojeni, když musíme při‑
jmout rozpočet, který není o  tolik 
jiný. Každý jistě ale pochopí, že ně‑
které věci se nedají změnit z hodiny 

na hodinu, dokonce ani v řádu dnů, 
týdnů či měsíců. 

Když jsme před několika lety varovali 
před zadlužením města, které by neby‑
lo určeno na investice, ale čistě na svou 
vlastní správu, rozuměj na více úřed‑
níků a  „měkkých projektů“, nebylo to 
nic platné. Namísto zásadního snížení 
městského dluhu, za kterým je ve městě 
mnoho staveb pro jeho obyvatele a nové 
infrastruktury, včetně té pro MHD, byly 
peníze našetřené na splátku dluhopisu 
nesmyslně rozpuštěny do běžných vý‑
dajů. Těch bratru 500 milionů korun je 
již ztraceno. Stejně jako se do nenávrat‑
na propadly peníze, které město díky 
výtečné ekonomické kondici získalo po‑
měrně nečekaně navíc. A  nešlo o  malé 
peníze – o 200 milionů korun ročně! Do‑
kázal by někdo říci, co městu za tu téměř 

miliardu korun zůstalo? A  jen tak mi‑
mochodem – bylo by zajímavé položit si 
také otázku, zda by se Liberci v současné 
době tak dobře dařilo, pokud by tomu 
všemu nepředcházely již zmiňované in‑
vestice. Možná tehdy pořízené na dluh, 
ale s jasným plánem jeho splácení…

Co Liberci naopak zůstalo, je velké 
množství úředníků a dalších provozních 
výdajů, se kterými si bude muset měs‑
to v  dalších letech poradit. Bezesporu 
bude muset projít personální dietou 
a analýzou budou muset projít také další 
výdaje, které na pravidelné bázi z měst‑
ského rozpočtu odcházejí, na městě 
a jeho rozvoji či správě nicméně zásad‑
ně vidět nejsou. 

Liberec promarnil několik posled‑
ních let ekonomického vzrůstu, namísto 
rozvoje a investic se dočkal jen vyčištění 

městské pokladny. Nelze čekat, že tak 
dobrý hospodářský vývoj bude pokračo‑
vat. Spíš dříve než později se začne zpo‑
malovat, až se postupně může zhoup‑
nout do recese. Před současnou koalicí 
tak stojí zásadní úkol: připravit na tento 
vývoj také městskou pokladnu. Zkrotit 
výdaje, především ty, které rozpočet za‑
těžují pravidelně, a soustředit se na in‑
vestice, které budou podporou v  době, 
kdy se městu dařit nebude. 

Jak jsem psal na začátku  – rozpočet 
města na rok 2019 vyvolal diskusi. A  je 
to velmi dobře. Neměli bychom s ní ale 
přestat pouhým konstatováním, že roz‑
počet není podle našeho gusta. Měli 
bychom to brát spíše za začátek vážné 
diskuse o  tom, kam a  jak se musí roz‑
počet vyvíjet v následujících letech, aby 
vydržel i horší ekonomické časy. 

Vedení města Liberce Starostové pro Liberec, ANO, ODS Liberec udělalo první krok k naprosto neuvěřitelné směně pozemků 
na okraji Jizerských hor. Oč jde?

Velkou diskusi vyvolal rozpočet Liberce na tento rok. Není dokonalý, není ideální a dovedli bychom si představit mnohé změny. 
A věříme, že se je podaří prosadit v dalších letech.
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Taiwan II

Projekt Princezna Julie musí pokračovat!

Jiří Němeček,  
ANO 2011

Zajímavá je pro 
nás, pro Evropany, 
také poctivost, se kte‑
rou se setkáte na každém kroku. Praha 
je známá svými taxikáři, i  když i  zde 
se situace částečně zlepšila. Taiwan‑
ský taxikář vám nejen oznámí korekt‑
ní cenu, ale v případě, že se rozhodne 
cestujícímu něco slevit, je jedno, jste       ‑li 
domorodec, nebo cizinec. A  ještě jed‑
na zajímavá historka o taxikářích. Taxi 
nás dovezlo k  hotelu přímo k  pultíku, 
u  kterého měl službu hotelový zříze‑
nec pomáhající hostům s vystoupením 
a  svižným přemístěním zavazadel do 
hotelové lobby, to vše provázené přá‑
telským povídáním. Když taxikář odjel, 
podal mi zmíněný zřízenec kus papírku 
s několika čísly a písmeny. Zeptal jsem 
se ho, co to je, a odpověď zněla: „Pozná‑
vací značka (SPZ) vašeho taxi.“ Podivil 
jsem se nad užitečností této informa‑
ce. Ale následovalo rychlé vysvětlení. 
„Kdybyste v  taxi něco zapomněl, jak 

byste dohledal taxikáře, který i  nevě‑
domky vozí ve svém autě vámi zapo‑
menutou věc?“ Nic podobného jsem 
v Evropě, natož v Čechách, nezažil.

Hluboce zakořeněný smysl pro 
ohled k  druhým a  související disciplí‑
na přináší Taiwancům řadu výhod. 
Přestože je jich víc než dvakrát tolik, 

co nás Čechů, a  hlavní město Taipei 
má 6 milionů obyvatel, nepocítili jsme 
v  MHD, které jsme hojně užívali, ně‑
jaký stres nebo tlačenici. Typický chu‑
máč cestujících snažících se v chumlu 
lidí nastupujících do vozu ještě v době, 
kdy ostatní vystupují, na Taiwanu neu‑
vidíte. Částečně za to mohou bílé pru‑

hy namalované na chodníku nebo na 
podlaze nástupišť metra, vymezující 
prostor, kde se řadí čekající cestující. 
Ano, rozuměli jste správně, skutečně se 
řadí jeden za druhým, a to i v případě, 
že pojedou spolu a patří k sobě. A fron‑
ty na autobusových zastávkách jsou 
mnohdy pořádně dlouhé.

Zcela jiná kapitola taiwanského ži‑
vota je stravování. Skoro by se chtělo 
říci, že vůbec doma nevaří. Je to zřej‑
mě dáno jejich nekonečným pobytem 
v  práci, ale také nabídkou neuvěřitel‑
ného množství bister, obchůdků, kavá‑
ren, a  především pouličních minipro‑
dejen. Mnohdy jeden vedle druhého 
stojí pultíky pouličních prodejců na 
chodnících, v prolukách a pod podlou‑
bími. A všichni nabízejí něco k snědku, 
kávu a čaj a něco k pití. No a, světe div 
se, všichni se touto prací uživí. A tak po‑
tkáváte proudy spěchajících Taiwanců, 
kteří si nesou plastovou krabičku s ně‑
kterou z místních specialit. 

Příště si povíme, pokud bude příle‑
žitost, něco o  taiwanské životní nená‑
ročnosti.

Minule jsem vám vyprávěl o tom, jak lidé na Taiwanu žijí a čím se jejich život od našeho života liší. Dnes k minulým poznatkům 
přidáme ještě pár dalších zajímavostí.

V dubnu se liberecká veřejnost mohla seznámit s otevřeným dopisem skupiny pracovníků ve zdravotnických a poradenských 
profesích k projektu prevence šikany Princezna Julie.

Ivan Langr, SLK

Z  následného jednání se signatáři 
dopisu vyplynula oboustranná ocho‑
ta na projektu spolupracovat, ovšem 
jen za podmínky úplné změny jeho 
názvu. Spojení Princezna Julie totiž 
prý může u  některých dětí působit 
jako výzva k  nápodobě Juliiny sebe‑
vraždy. Netroufám si z  odborného 
hlediska s  tímto názorem polemizo‑
vat a  respektuji ho. Z  čistě lidského 
pohledu se však s přejmenováním ne‑
mohu ztotožnit. S klidným svědomím 
prohlašuji, že název Princezna Julie 
v žádném případě nevolá po glorifika‑
ci sebevraždy 13leté školačky. Je spo‑
jením čistě obrazným, do  nějž se na 
jedné straně promítá láskyplný otcov‑
ský vztah k vlastním dcerám, na straně 
druhé je nositelem reálného příběhu, 

strašlivého neštěstí, jehož jsme se stali 
oněmlými svědky. Nahrazení sousloví 
Princezna Julie čímkoli jiným bych se 
tedy sám dopustil necitlivé devalvace 
samotné tragédie i závažnosti tématu 
šikany jako takového. 

Cítím podporu silné komunity 

rodičů, kteří sami nebo skrze své po‑
tomky mají svou vlastní exaktní zku‑
šenost se šikanou.

Jsem přesvědčen, že současné ná‑
stroje primární prevence šikany ve 
školství nefungují; ani sami pedago‑
gové nejsou dostatečně školeni, aby 

uměli rozpoznat už latentní stádia 
šikany, natož je účinně řešit. Šikana 
jako fenomén se v  českých školách 
normalizuje, stává se běžnou, sama 
o  sobě vyzývá k  následování. A  po‑
dle dat ČŠI a OECD její intenzita sílí. 
I  proto projekt Princezna Julie musí 
pokračovat, soustředit se mj. i  na 
inovace v primární prevenci vč. veřej‑
ných diskusí a nezbytné společenské 
detabuizaci šikany. A posilovat odva‑
hu škol šikanu neskrývat, ale statečně 
se s ní vyrovnávat.

Na začátku mého usilování v kam‑
pani proti šikaně stál tragický příběh 
mladé dívky. Ten způsobil, že od dub‑
na 2015 už liberecké školy nemohou 
být a  nejsou stejné. Juliinu smrt těž‑
ko můžeme ignorovat. Musíme však 
udělat maximum, aby se podobný čin 
už neopakoval.

a buďme rozhodní a na příběhu 13leté Julie demonstrujme, že každé jednání, ať 
už se ho dopouštějí děti, či dospělí, musí mít jasné etické mantinely, které jsou nepře-
kročitelné,

a buďme důslední a s příběhem 13leté Julie trvejme na tom, že je nezbytně nutné 
naučit se co nejefektivněji řešit příčiny zla zvaného šikana. A také ji bez bázně pojme-
novat, i když k ní dochází v křehkém školském prostředí,

abuďme trpěliví a na příběhu 13leté Julie dětem vysvětlujme, že sebepoškozující či 
dokonce sebezničující jednání oběti nikdy nemůže být správným řešením,

anebuďme lhostejní k druhým a na příběhu 13leté Julie ukažme, že máme srdce 
na správném místě. A projevme po čtyřech letech aspoň trochu lítosti její zoufalé matce. 

Se symbolickou oporou rodičů veřejnost vyzývám:
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Přípravy letošního již 
6. ročníku Tulifestu 
jsou v plném proudu. 
Tulifest 2019 tradičně zve do sou-
těžní přehlídky začínající hudebníky 
(ať sólisty, nebo hudební skupiny). 
Nezáleží na tom, kolik je vám let, 
zda máte nějaký handicap, nebo jste 
zdraví, zda jen zpíváte, nebo se do-
provázíte na hudební nástroj (ať již 
klasický, nebo jakkoliv nezvyklý)… 
Chceme vám poskytnout možnost 
vystoupit na veřejnosti na velkém 
pódiu a nechat posoudit svůj výkon 
porotou, která je tvořena profesio-
nálními zpěváky a lidmi z hudební 
branže. 
Akce proběhne na Soukenném 
náměstí v Liberci v pátek 
28. 6. 2019 v době od 14.00 do 
19.00. Připraven je bohatý dopro-
vodný program, občerstvení a dílnič-
ky pro děti.
Pro vítěze jsou připraveny ceny v po-
době natočení singlu v profesio- 
nálním studiu Brainstorm, vystou-
pení na festivalech Benátská! 2020, 
Létofest 2019 a na Týdnu s Tulipa-
nem 2019. 
Tulifest pořádá Sdružení Tulipan, 
z.s., které provozuje chráněné dílny, 
kde zaměstnává osoby se zdravot-
ním znevýhodněním (především 
s duševním onemocněním). V rámci 
našich aktivit pouze nezaměstnává-
me, ale nabízíme také poradenství, 
vzdělávání, terapeutické aktivity  
a realizujeme kulturní akce, jejichž 
cílem je inkluze mezi zdravou  
a handicapovanou populací. 

Tulifest 2019

AD: Zahradnické práce na sídlištích
Štěpánka Kašparová, Liberec

Dostal se mi do rukou Zpravodaj, 
kde se popisují zahradnické prá‑
ce na sídlišti Broumovská. Možná 
slovo „zahradnické“ je nadnesené, 
protože v  mnoha případech bych 
počínání pracovníků TSML považo‑
vala spíše za plenění, nikoli citlivým 
počínáním k  té troše zeleně, která 
na sídlištích obecně je.

 Pokud je nějaké zelené místo na 
území města Liberce, tak se může‑
me vsadit, že do pár let tam budou 
developerské projekty městem po‑
svěcené. A  to je špatně. Urvat za 
4 roky ze svého mandátu, co se dá, 
je skutečně krátkozraké.

Plaza, Lidové sady, Perštýn… 
kdykoliv vidím pokácený kus země, 
kam by se vešel barák, tak je téměř 
jistě už nějaký připravený a schvá‑
lený projekt.

 Bydlím na sídlišti Broumovská 
19 let a za celou dobu jsem nevidě‑
la jediného zahradníka, že by něco 
vysadil, vymyslel, vyprojektoval, 
a vybudovat zelenou odpočinkovou 
zónu. Vždy dvakrát do roka se při‑
hrne parta. Poseká, pořeže a zmizí.

V životě tady nikdo nic nezasadil 
na popud města a to, že tady obyva‑
telé v dobré víře před 30 lety vysadili 
stromy a keře, je jediný počin, co se 
tu od postavení paneláků udělal. 
Zaplať pánbů i  za nálety, za oby‑
vatele, kteří urputně něco udržují 
a starají se, jinak by tu nebylo nic.

Píše se v  článku, že se zlatnice 
a šeříky se nechaly. Opak je pravdou. 
Na rohu vedle chodníku byl fialový 
šeřík, byl, a  je pryč, ani jediný vý‑
honek nezbyl. Ono to obrazí, jsem 
slyšela. Kdy, za pár let? A jestli vůbec.

Prý to vykácení bylo na popud 
obyvatel, pár jsem se jich ptala, do‑

konce těch, co měli keře pod svými 
okny, tvrdí, že si nic neobjednali, že 
byli překvapení při příchodu z prá‑
ce, že je vše pryč.

Vždy se jen něco kácí a kritizuje, 
že si tady obyvatelé nasázeli, jak je 
to kdysi napadalo, ale město zatím 
nepřišlo s  žádnou koncepcí! Když 
se seče tráva, poseče se plošně vše, 
dokonce i  v  době, kdy bylo sucho, 
a nebylo vlastně co sekat, aspoň ta 
trocha vláhy mohla zůstat, mj. vy‑
sadila jsem růže a už dvakrát mi je 
pracovníci TSML posekali se slovy: 
„No jo, paní, my na to nevidíme.“

 Při vší úctě, toto je špatná práce. 
My tu žijeme a většině není jedno, 
kde žije a jak její okolí vypadá.

Povolejte, prosím, zkušené za‑
hradníky a  zahradní architekty, na 
to se jistě peníze najdou, když se 
našly na spousty jiných, možná ne 
tak důležitých projektů.

Lucie Sládková, vedoucí odboru 
ekologie a veřejného prostoru

Vážená paní Kašparová,
dovolte, abychom se pokusili 

proběhlé činnosti na sídlišti Brou-
movská shrnout a  zodpovědět vaše 
dotazy.

Zadání pro technické služby zahr-
novalo plošné vyřezání náletových, 
suchých a  neperspektivních dřevin. 
Vzhledem k  probíhající kůrovcové 
kalamitě nebylo ani toto sídliště vý-
jimkou a značná část dřevin byla od-
straněna právě kvůli tomu. Termín 
náletová dřevina je širokým pojmem, 
ale v případě městské údržby se jed-
ná převážně o odstraňování podmě-
rečných dřevin především rodu Acer, 
které se v  intravilánu města staly 
takřka invazivní rostlinou. Tyto jsou 
odstraňovány zejména z  keřových 
skupin a podrostu vzrostlých dřevin.

Není pravda, že v lokalitě, ve kte-
ré bydlíte, nebylo po řadu let nic 
vysazeno. Prakticky každý rok zde 
byly realizovány výsadby k  částečné 
kompenzaci ekologické újmy vznik-
lé předchozím kácením. I  nadále 

je s  tímto sídlištěm počítáno jako 
rezervní lokalitou pro další výsad-
by. Při zadávání pěstebních zásahů 
jsme vysloveně po našem smluv-
ním partnerovi TSML požadovali, 
aby byly z těchto zásahů vynechány 
časně kvetoucí keře, jako jsou právě 
šeříky a zlatice. Pokud byl odstraněn 
šeřík u  vašeho vchodu, stalo se tak 
nedopatřením; tento keř byl zřejmě 
součástí zapojené skupiny keřů, tak-
že jej pracovníci TSML mohli pře-
hlédnout.

Dokončení úprav vzrostlé zeleně 
bylo požadováno obyvateli z  vaše-
ho domu, jejichž jménem jednal 
i  předseda SVJ Sametová 729–736. 
Jak sama víte, byly na základě va-
šeho telefonátu pozastaveny veške-
ré práce kolem domu. Žádné další 
zmlazovací řezy keřů již proběhnout 
neměly. Za pár dní se však na nás 
obrátil předseda vašeho společenství 
a z pověření celého domu Sametová 
č. p. 729–736 bylo zadání na úpravu 
zeleně znovu otevřeno. Na základě 
těchto skutečností byly odstraněny 
keřové skupiny, jež vzbudily vlnu ne-
vole ze strany místních obyvatel. Sa-

mospráva nejčastěji jedná se zástup-
ci stavebních bytových družstev či 
s předsedy jednotlivých společenství. 
Zaměstnanci městské samosprávy 
jen těžko mohou tušit, jaké poměry 
vládnou v konkrétním domě, a proto 
máme důvěru v jednání se zástupci 
společenství, protože vystupují jmé-
nem všech obyvatel domu. 

Odezva na zahradnické práce na 
sídlišti Broumovská je kladná a žádné 
negativní reakce, vyjma vašeho byto-
vého domu, jsme neobdrželi. Činnosti 
probíhaly od ulice Broumovská přes 
ulice Soukenická, Vlnařská a  Same-
tová včetně obvodových pozemků po-
dél komunikace. Naopak, významné 
množství zásahů proběhlo až po pros-
bě obyvatel přímo na místě, kdy se tak 
četnost zásahů na veřejné zeleni na 
žádosti občanů naopak navýšila. Na 
samotný závěr musíme opět zopako-
vat, tak jak jsme již napsali i v člán-
ku, na který reagujete, že pracovníci 
odboru ekologie a veřejného prostoru 
usilují, aby četnost prací spojených 
s  údržbou zeleně byla v  rámci celé-
ho města vyšší, ale musíme vycházet 
z daného rozpočtu odboru.

Přišlo do redakce
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Naivní divadlo Liberec vystoupilo s velikým ohlasem v Micro Theatre Amber v Shenzhenu se 
svým slavným představením O beránkovi, který spadl z nebe, oceněném na řadě domácích 
i zahraničních festivalů. Ve dnech 10.–22. dubna zde za mimořádně příznivého ohlasu od dětí  
i dospělých odehrálo šest představení a připravilo dva workshopy.

Stanislav Doubrava,  
ředitel Naivního divadla Liberec

Micro Theatre Amber, v  jehož 
čele stojí ředitelka Cindy Ren, je 
výjimečná skupina organizující ex‑
kluzivní kulturní program pro nej‑
menší děti s  názvem Great Minds 
Start Little (Velký duch se rodí 
v dětství). Jednou z  řady jejich ak‑
tivit je kromě výtvarného rozvoje 
dětí i setkávání s komorně laděným 
loutkovým divadlem, importova‑
ným především z Evropy. Je to zjev‑
ná snaha o protiváhu na kulturním 
trhu, neboť v Číně loutkovému di‑
vadlu dominantně vládnou velké, 
komerčně zaměřené produkce.

Hostování předcházela téměř 
dvouletá příprava, při které došlo, 
kvůli přerušované rekonstrukci 
prostor divadla, k  několika změ‑

nám termínů. Nakonec se vše 
podařilo a  představení očekával 
v  Amber Theatre zbrusu nový ko‑
morní sál, jako stvořený pro jeho 
malou studiovou inscenaci, urče‑
nou v Naivním divadle pro 64 dět‑
ských diváků.

Shenzhen je nové dvanáctimi‑
lionové město vystavěné ve stej‑
nojmenném zálivu. Jeho historie 
není dlouhá, trvá něco málo přes 

40 let, přesto je v Číně považováno 
za město s  nejdynamičtějším roz‑
vojem, zejména v posledních dva‑
ceti letech (jako jeden z důkazů je 
kromě skvělého metra, mezinárod‑
ního letiště atd. uváděn i čtvrtý nej‑
vyšší mrakodrap na světě PAFC). 
V  Shenzhenu žijí matka a  sestra 
současného prezidenta Si Ťin‑
‑pchinga, on sám zde býval před 
nejvyšší funkcí šéfem regionu.

Kultura, historie, společnost
Naivní divadlo Liberec v Shenzhenu

Od 1. 6. bude krajská 
knihovna uzavřena
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci oznamuje, že hlavní 
budova knihovny bude z dů-
vodu rekonstrukce vnitřních 
prostor v letních měsících pro 
veřejnost kompletně uzavře-
na, a to v termínu od 1. června 
do 31. srpna 2019. 
V průběhu letních měsíců 
budou v knihovně realizovány 
úpravy, které ovlivní a zkvalitní 
nejenom ochranu knihovních 
fondů, ale také způsoby jejich 
prezentace a zpřístupnění. 
Cílem je zvýšení dostupnosti 
vybraných dokumentů – pro-
bíhá restaurování, digitalizace 
fondů – a celkové zvýšení 
komfortu uživatelů v prosto-
rách pro veřejnost. Podrobněj-
ší informace jsou umístěny na 
webu knihovny a Libereckého 
kraje.
Po dobu úprav poskytne 
knihovna svým uživatelům 
dočasně prodloužení výpůjční 
lhůty pro vracení dokumentů. 
Objednávky ze skladů a půjčo-
ven v hlavní budově nebude 
možné během uzavření vy-
řizovat, výdej rezervací bude 
však po domluvě umožněn 
na vybrané pobočce. Všem 
čtenářům bude prodloužena 
platnost registrace o 3 měsíce. 
Od 1. května knihovna dočas-
ně navyšuje limity maximální-
ho počtu vypůjčených doku-
mentů a vyzývá své čtenáře, 
aby si na léto včas vypůjčili 
dostatečný počet titulů.
Během letních měsíců mohou 
čtenáři využívat služeb měst-
ských poboček knihovny. Ty 
budou během uzavření hlavní 
budovy zásobovány větším 
množstvím žádaných knih 
a denního tisku.

Krátkézprávy
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Jakub Kabeš 

Po devíti letech ve funkci uměleckého 
šéfa baletu Divadla F. X. Šaldy v  Liber‑
ci končí své působení na vlastní žádost 
choreografka a  režisérka Alena Pešková. 
S  divadlem bude i  nadále aktivně spo‑
lupracovat a  podzimní premiéra baletu 
(Sluha dvou pánů) bude v její režii.

Novým šéfem baletu se od 1. srpna stá‑
vá Marika Hanousková. Na místo byl vy‑
psán konkurz, odborná komise v  čele se 
Zdeňkem Prokešem – předsedou Taneční‑
ho sdružení ČR, Pavlem Knollem – vedou‑
cím uměleckého souboru Laterny magiky, 
a Liborem Vaculíkem – choreografem, lib‑
retistou, režisérem a pedagogem, vybírala 
ze tří uchazečů.

Marika Hanousková je choreografka, 
režisérka a  členka libereckého baletní‑
ho souboru, ve kterém aktivně působí již 
od roku 2008. Úspěšně zde uvedla něko‑
lik svých inscenací  – horor Jekyll a  Hyde 
a drama Dům Bernardy Alby.

Divadlo F. X. Šaldy

 Marika Hanousková novým 
uměleckým šéfem baletu V Šaldově divadle začne v červ‑

nu rekonstrukce. Historickou bu‑
dovu Divadla F. X. Šaldy Liberec 
čeká modernizace rozvodů topení 
a  vzduchotechniky. Provedou se 
prostupy konstrukcemi, opravy 
podlah a maleb v rozsahu nezbyt‑
ném pro uložení nových rozvodů.

Rekonstrukce je plánovaná do 
konce října, Šaldovo divadlo bude 
po tuto dobu uzavřeno. Poslední 
možnost navštívit představení 
v  historické budově mají diváci  
31. 5. a 1. 6. při premiérách muzi-
kálu Divotvorný hrnec. Operní, či‑
noherní a baletní soubory divadla 
v době uzavření nebudou zahálet, 
o to víc je čeká hostování na zájez‑
dech. Naplánována je i řada open 
air představení.

V  Malém divadle se hraje bez 
omezení po celý červen i  začát‑
kem nové sezony. Po skončení re‑
konstrukce se diváci mohou těšit 
opět na program na obou scénách. 
První premiéra po znovuotevření 
Šaldova divadla proběhne 15.  11. 
a  půjde o  tanečně zpracovanou 
komedii Sluha dvou pánů.

Rekonstrukce 
v divadle

Počátky lékárenství v  Liber‑
ci jsou úzce svázány s  rodem 
Kittelů, vyhlášených léčitelů 
a lékárníků ze Šumburka (dnes 
Krásná). První liberecká lékár‑
na U Zlaté koruny byla založe‑
na v 50. letech 17. století a pod 
vedením slavného rodu Kittelů 
zažila zlatý věk na přelomu 18. 
a 19. století.

Lékárna U Orla (Adler ‑Apotheke) byla 
založena roku 1873 jako v pořadí třetí li‑
berecká lékárna Josefem Leopoldem Kit‑ 
telem z  Doks. Lidově byla zvaná česká 
lékárna a  využívala strategické polohy 
mezi centrem města a nově postaveným 
nádražím. Od roku 1917 ji vedl Nathan 
Sternklar, který ji roku 1929 přemístil do 
nově postaveného pětipodlažního domu 

na  Soukenném náměstí  
č. 4. Lékárna se  nacháze‑
la v  přízemí a  nad ní byly 
obytné prostory, jak je tomu 
dodnes. V roce 1939 lékárna 
podlehla jako židovský ma‑
jetek německému konfiská‑
tu. V roce 1965 byla lékárna 
kompletně přebudována, 
a  to jak vnitřní vybavení, 

tak elektroinstalace a rozvody.
Od roku 1987 vedl lékárnu PharmDr. 

Ivo Mareček, který v  roce 1994 obnovil 
tradiční značku Lékárny U Orla a v roce 
1999 provedl rekonstrukci do současné 
podoby. Od roku 2017 je vedoucím lé‑
kárníkem jeho syn PharmDr. Aleš Mare‑
ček, který pokračuje v rodinné lékárnic‑
ké tradici.

Z historie tradiční liberecké lékárny 
V dlouhé historii Lékárny U Orla se odráží složitý vývoj našeho města. 
Připomeňme si nejvýznamnější milníky tohoto zdravotnického zařízení, 
které neodmyslitelně patří k centru Liberce.
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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.

ÚTERÝ

14. 05.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne  
s harmonikou

STŘEDA

15. 05.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Rodinné kruhy 
 beseda s koučkou Evou Tesařovou 

ČTVRTEK

16. 05.
09.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Máj, lásky čas
tvoření se Zuzanou Hubeňákovou 

ÚTERÝ

28. 05.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne  
s harmonikou

ÚTERÝ

28. 05.
16.00 hod.
Restaurace  
Budvarka

Hospodský kvíz 
Nutné se předem přihlásit. 

Startovné 30 Kč

PÁTEK

07. 06.
10.00 hod.

Home Credit  
Aréna

X. ročník turnaje ve stolním tenise 
pro seniory o pohár ředitele DPMLJ

PONDĚLÍ

10. 06.
18.00 hod.
Koloseum 

Představení ke Světovému dni 
proti násilí na seniorech 

 Opera? Opera!

ÚTERÝ

11. 06.
09.00 hod.

Frýdlant
Turnaj v pétanque seniorů tří měst

ÚTERÝ

11. 06.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne  
s harmonikou

Klub šikovných rukou - každé liché pondělí od 10.30 hod.
Herní odpoledne - každý čtvrtek od 13.00 hod.
Relaxační cvičení - každý pátek od 08.00, 09.00 a 10.00 hod. Ručník s sebou!
Cvičení na židlích - každý pátek od 11.00 hod.
Otevřené hodiny jógy - každý pátek od 13.00 hod.
Zájemci o bezplatné vzdělávací kurzy počítačů a tabletů (pro začátečníky 
i pokročilé) a trénování paměti se mohou přihlásit v CKS.

V letošním roce je možné se ještě 
přihlásit na autobusové zájezdy: 

1) Nejen na démonický Velký 
Blaník  – 15.  6.  2019. Čapí hnízdo 
u  Olbramovic, Jankov  – památník 
nejkrvavější bitvy (1645) třicetileté 
války na území ČR, Louňovice pod 
Blaníkem  – zámeček, výjezd do 
sedla mezi Malý a Velký Blaník, roz‑
hledna Blaník.

2) Nejen za J. A. Komenským do 
Leszna – 22. 6. 2019. Leszno, polské 
město  – Palác Sulkowskich, syna‑
goga, dům H. Tinta, bývalá mikve, 
Rynek, radnice, kostel sv. Mikuláše, 
dům Leo Becka, bývalé gymnázium 
Č. bratří, pomník J. A. Komenského, 
špitál sv. Jiří, kostel sv. Kříže, kostel 
sv. Jana Křtitele, kostel sv. Antonína, 
a dalších 20 památek.

3) Krkonoše turisticky  – 
20.  7.  2019. Z  Jánských Lázní do 
Velké Úpy  – s  možností 2 turistic‑
kých tras 10 a 17 km.

4) Střední Posázaví – 31. 8. 2019. 
Rataje nad Sázavou (výhled, ná‑

městí, prohlídka Dřevorubeckého 
muzea), hrad Pirkštejn, Klášter Sá‑
zava (národní kulturní památka), 
Ostředek (prohlídka rodné světnič‑
ky básníka Svatopluka Čecha). 

Všechny zájezdy odjíždí z  ulice 
Na Rybníčku v Liberci.

Podrobné informace o  našich 
akcích můžete získat ve spolkové 
místnosti v Oblačné ul. 450/1, Libe‑
rec 1 (v budově bývalých jeslí, nyní 
centrum Drak) každou středu od 
14.00 do 16.00.                                                                      

Zájezdy s Libereckou vlastivědou
Liberecká vlastivěda každý víkend organizuje vycházky  
a výlety. V nabídce má také kulturní vycházky a kulturní večery. 

Unikátní koncept 
péče o klienty 
s Alzheimerovou chorobou

Respekt a úcta
Individuální přístup pro 
maximální kvalitu života 
našich klientů.

Odborná péče
Unikátní koncept péče 
přizpůsobený diagnóze a  
specifickým potřebám klienta.

Zkušenosti
Máme již 22 let zkušeností s odbornou péčí  
o nemocné Alzheimerovou chorobou ve  
13 centrech po celé České republice.

Otevíráme již v červnu a přijímáme nové klienty.
Volejte sociální pracovnici: +420 775 893 814.
U nemocnice 2696, Česká Lípa

Více na www.alzheimercentrum.cz

Nabízíme

pracovní příležitosti

+420 774 774 088

Nově i v České Lípě
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Bez názvu-8   1 2. 4. 2019   10:13:13

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

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 4. DO 30. 4. 2019
131, 130, 129/19 náušnice, mobilní telefon, peněženka – Jakub Kriegel 30. 4. 

127, 126, 125/19 karta – Miroslav Zachariáš, 2× batoh (obuv), doklady – Veaceslav Condorachi 29. 4. 

124/19
nálezy DPMLJ: batoh – Slavíček Jiří, čepice, brýle, bunda, mobilní telefon, oblečení, 

taška, boty
25. 4. 

123/19 klíče 24. 4. 

122, 121/19 nůž, klíč, peněženka – Martin Štěpánek 23. 4. 

120, 119, 118/19 klíče, klíč od vozidla, peněženka – Korsakov Ale×andr 23. 4. 

117/19

nálezy DPMLJ: peněženka – Staněk Matyáš, čepice, taštička, dioptrické brýle, 

peněženka, hůl, karta – Jitka Lebedová, doklady – Marie Grulichová, mobilní telefon, 

igelitová taška (dětské oblečení), vak

23. 4. 

115/19 mobilní telefon 18. 4. 

114/19 nálezy ČD: peněženka – Strijov Victor, mobil, doklady – Starostenko Serhii, bunda 17. 4. 

113/19 peněženka – Hejčová Žaneta 16. 4. 

111/19 klíče 12. 4. 

110, 108/19 nálezy ČD: klíče + klíče od vozidla, peněženka – Havlová Jana, mobilní telefon 11. 4. 

109/19
nálezy DPMLJ: deštník, karta – Damian Lyžník, mobilní telefon, peněženka – Janou-

šek Lukáš, bunda, peněženka – Sophie Lepová, 2× skateboard
11. 4. 

106/19 mobilní telefon 10. 4. 

105/19 klíče, rukavice 9. 4. 

104, 102/19 doklady – Hryhoriak Nataliia, klíče 8. 4. 

101, 100/19 klíč od vozidla, průkaz – David Burghard 5. 4. 

98/19 jízdní kolo 4. 4. 

97/19
nálezy DPMLJ: pantofle, batoh (sport. obl.), čepice, kšiltovka, mobilní telefon, peně-

ženka – Amelie Mervartová, dokument – Štěpán Karel, pouzdro – Alžběta Kudíková
4. 4. 

96, 95/19 peněženka – Martin Kout, sněhová fréza 2. 4. 

94, 92/19 mobilní telefon, klíče 1. 4. 

Městské informační centrum Liberec připravilo čtyři nová razítka na letní sezonu:
mariánský sloup, radnici, Divadlo F. X. Šaldy a Hotel a televizní vysílač Ještěd. 
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čtvrtek 30. května od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO
Distribuci Libereckého zpravoda-

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

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
ZPRAVODAJE LIBEREC 
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Šárka Burešová

Na francouzské Riviéře se 
na konci dubna zúčastnili 
soutěže světového tanečního 
okruhu WDSF International 
Open. Ve standardních tan‑
cích v kategorii juniorů tančil 
pár finále soutěže, kde obsa‑
dil bronzovou příčku. 

Soutěžili i  v  latinskoame‑
rických tancích, kde obsadili 
5. místo. „Jan Vlček s  Petrou 
Příplatovou se zúčastnili sra‑
zu sportovně talentované 
mládeže, který je určen pro 

Úspěch libereckých tanečníků
Z francouzské Nice se s medailí vrátil liberecký taneční pár Jan Vlček a Petra Příplatová. 

Výhra v Linci
Liberecká stolně tenisová mlá-
dež zažívá senzační období. 
Báječný výsledek přilétl z ra-
kety Moniky Pařízkové, která 
ovládla mezinárodní turnaj 
v rakouském Linci.
Místo pomlázky a barevných 
vajíček vzali liberečtí ping-
‑pongáři do rukou pálky a na 
Velikonoce vyrazili na Austrian 
Youth Open 2019. A letos šlo 
o zatraceně úspěšnou sváteč-
ní nadílku. Mezi kadetkami 
nenašla Monika přemožitelku 
a jako jediná z českých zástup-
ců na turnaji zvítězila v singlu. 
Navrch pak přidala bronz ze 
soutěže družstev, kde star-
tovala s Kateřinou Pisárovou 
(KST Rakovník).
Navázala tak na dalšího 
libereckého hráče Michala 
Blinku, který zde dokázal loni 
získat mezi dorostenci bronz 
a stále dělá klubu s tygrem ve 
znaku radost.

Krátkézprávy

členy národního reprezentační‑
ho týmu České republiky. Setkání 
těchto nejlepších tanečních párů 
proběhlo v  Hradci nad Moravicí, 
odtamtud se náš pár opět přesunul 
do Liberce, kde se připravují na dal‑
ší mezinárodní soutěžení,“ doplnila 
Šárka Burešová.

Jan Vlček a  Petra Příplatová se 
před francouzskými závody zúčast‑
nili také  mezinárodní taneční sou‑
těže, která se konala v polské Lodži.  
V  kategorii Junioři II se pár probo‑
joval do finále standardních tanců 
a  nakonec obsadil krásné 5. místo 
z  10 soutěžících. V  latinskoameric‑
kých tancích se umístili na semifiná‑
lovém 7. místě z 15 párů.


