
Zpravodaj^Liberec
Obří loutka v ulicích
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Které ulice jsou z důvodů 
oprav uzavřeny a kdy budou 
práce ukončeny, se dozvíte  
v našem přehledu. Viz str. 3

Vznikne kancelář 
architekta města
Rada města na návrh pri-
mátora Jaroslava Zámečníka 
schválila zřízení kanceláře 
architekta města. Kancelář 
architekta převezme samo-
správnou a koncepční činnost 
a zajistí koordinaci rozvojových 
projektů. Bude také vykonávat 
některé činnosti, které byly 
doposud zadávány externě.
Účelem organizační změny je 
zřídit odbor kanceláře archi-
tekta města (AM) ve struktuře 
Magistrátu města Liberec 
a stanovit postup opatření tak, 
aby došlo k plné účinnosti od 
1. července 2019. 
Současný odbor hlavního 
architekta bude přejmenován 
na odbor územního pláno-
vání. Nově zřízený odbor AM 
bude obsazen 6 odbornými 
pracovníky: architekt urbanista 
(vedoucí odboru), odborný 
administrativní pracovník, dva 
architekti, krajinný architekt 
a dopravní specialista.

 
Problémy v ulicích 
nám nahlaste
Víte o výmolu na silnici, roz-
bitém chodníku, nefunkčním 
veřejném osvětlení nebo třeba 
chybějící dopravní značce? 
Jakoukoli závadu můžete 
oznámit magistrátu prostřed-
nictvím mapové aplikace 
Marushka.
Jak město nahlášené problémy 
řeší, se dočtete na straně 12.

Při zahájení loutkářského festivalu Mateřinka se vydá do ulic Liberce sedm metrů vysoká a dvě tuny vážící loutka Rytíře, aby se 
na náměstí dr. E. Beneše proměnila v Anděla. Více o festivalu čtěte na straně 20. Foto Petr Píša

Krátkézprávy

Systém údržby městské 
zeleně se musí přizpůsobit 
klimatickým změnám. 
 Viz str. 13

Městská zeleň  
a klimatické změny

Končí diskuze, kdo má 
kolik platit doprav-
nímu podniku za její 

provoz. Viz str. 9

Redakce

Vedení města nyní s projektanty 
řeší nové dopravní napojení kraj-
ské nemocnice na přilehlé ulice. 
A  není to lehký úkol. Vozidel totiž 
přibude a  Šaldovo náměstí je už 
teď na hranici únosnosti.

„Uvažuje se proto o  zřízení díl-
čích jednosměrek, které mimo jiné 
umožní zavedení spoje městské 
hromadné dopravy přímo k  ne-
mocnici, po čemž lidé dlouho vola-

jí. Klíčová bude také výstavba nové 
silnice v  Pastýřské ulici, která Šal-
dovu náměstí uleví,“ řekl náměstek 
primátora Jiří Šolc.

Nový pavilon se stane srdcem 
celé nemocnice. Bude v  něm cen-
trální urgentní příjem, který dosud 
nemocnici chybí. Vznikne tady 
špičkové kardiocentrum a  labora-
toře, přestěhuje se sem i transfuzní 
a radiologické oddělení, JIP a ARO 
a  přibudou nové operační sály 
a pokoje se 120 lůžky.

K nemocnici pojede autobus
Už v příštím roce se začne v areálu liberecké nemocnice stavět Centrum urgentní medicíny, 
jehož součástí bude i parkovací dům. Plánuje se změna dopravy a nová linka MHD.

Jiří Šolc
náměstek primátora
„Uvažuje se o zřízení  
dílčích jednosměrek, 
které mimo jiné umožní 
zavedení spoje městské 
hromadné dopravy přímo 
k nemocnici.“

Dohoda na platbách  
za linku do Jablonce

Aktuální přehled  
uzavírek ve městě
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Milí Liberečané.
Naše práce pro vás, občany, pokračuje v intenzivním tempu, i když 

venku to spíše vypadá na dovolenkovou náladu. Finišujeme s otevře-
ním Lesního koupaliště, pustili jsme se do plánovaných stavebních 
úprav na školních budovách v majetku města, zdárně pokračujeme 
ve dvou nejvýznamnějších rekonstrukcích letošního roku, a  těmi 
jsou budovy ZŠ 5. května a  ZŠ nám. Míru. Dvacítka libereckých zá-
kladních škol má za sebou letošní zápisy do 1. tříd, kam nastoupí 961 
dětí.

Vylepšujeme komunikace ve správě města a  věřím, že dopravní 
uzavírky, které omezují provoz ve městě, přinesou finální efekt, tedy 
vylepšení stavu městských silnic a chodníků. Zatím jde o ulici Volgo-
gradskou, Jiráskovu, Tržní náměstí, ulici Ruskou, Boženy Němcové, 
Herbenovu, Klostermannovu, Londýnskou a  Hokešovu. Znovu dě-
kuji za shovívavost. Zahájili jsme také práce na vybudování systému 
odvádění vody v rekreačně sportovním areálu Vesec. 

Liberecký magistrát získal v  květnu 2019 první  místo v  rámci 
Libereckého kraje a druhé  místo v rámci republiky v soutěži Přívětivý 
úřad. Zásadní podíl na tom má fungující aplikace pro chytré telefony 
Marushka Photo, která umožňuje hlášení poruch a závad na majetku 
města. V aplikaci je k dnešku téměř 1 200 hlášení. Zásluhu na obdrže-
ní titulu Přívětivý úřad má všech 497 zaměstnanců magistrátu. 

Zabýváme se rovněž Libercem bez bariér. Proto pracujeme na mo-
dernizaci podchodu k aréně v Jeronýmově ulici a stejně tak u Glo-
busu v Ostašově zrekultivujeme prostor skládky na rekreační park. 
Pokračujeme v setkávání s občany města v jednotlivých čtvrtích. Za 
námi jsou Radčice, Kateřinky a Růžodol. 

Zvu vás na pravidelné Dny otevřených dveří do primátorské kan-
celáře. Rád se s vámi v nejbližším termínu setkám v úterý 25. června. 
Přijďte, ať už jde o váš problém, anebo si třeba přijďte jen tak pro-
hlédnout moji pracovnu a posedět si v primátorském křesle. Těším 
se na viděnou.

Jaroslav Zámečník,
 primátor města Liberec

Slovo primátora

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. 
Aktuální termín je 25. června mezi 13. a 16. hodinou. 

Další termíny pokračují od září: 3. 9. , 8. 10. , 29. 10. a 26. 11. 

Celkem 148 lůžek poskytuje nový domov pro seniory ve Vra-
tislavicích nad Nisou. Seniorům a pacientům s Alzheimerovou 
chorobou či jinou formou demence nabízí nepřetržitou péči.

Nový domov  
pro seniory

Jan Král

První klienty tady uvítali už v led-
nu. V moderním domově najde za-
městnání postupně až 90 lidí. Nový, 
pětipodlažní domov vyrostl ve Vra-
tislavicích v  malebném prostředí 
blízko přírodě, zároveň je však vel-
mi dobře dostupný a  z  Jablonce je 
například možné dojet tramvají pří-
mo před SeniorCentrum.

Domov disponuje jednolůž-
kovými a  dvoulůžkovými pokoji 
s  vlastním sociálním zařízením 
a  polohovatelnými lůžky. Koneč-
ná podoba pokoje vždy závisí na 
konkrétním přání klienta. Prostře-
dí celého domova je přizpůsobeno 

tak, aby klientům připomínal zná-
má prostředí. Ve společné jídelně 
je například celoplošná fototapeta 
Šaldova divadla, chodby pak zdo-
bí přírodní motivy z okolí Liberce. 
Součástí zařízení je i  venkovní te-
rasa, která slouží seniorům k odpo-
činku. Na zahradu přímo navazuje 
Vratislavický park.

Vratislavice nové zařízení vítají, 
protože stejně jako ostatní obce 
v  České republice bojují s  nedo-
statkem míst v  pobytových zaří-
zeních pro seniory. SeneCura se 
stane také významným zaměstna-
vatelem a postupně zde najde prá-
ci přes 90 lidí – pečovatelů, sester, 
kuchařů a pomocného personálu. 

Redakce

Výjimku na zadání zakázky na-
přímo udělili včera liberečtí radní 
pro realizaci úpravy povrchu vzle-
tové a  přistávací dráhy na liberec-
kém letišti. Tyto práce zhotoví za 
dohodnutou cenu půl milionu ko-
run s  DPH Aeroklub Liberec, z.s. 

Aktuální nevyhovující stav vzletové 
a  přistávací dráhy vykazuje takové 
nerovnosti, že je nelze dostatečně 
vyspravit běžně prováděnou údrž-
bou, a  to již ani za částku, kterou 
město každoročně Aeroklubu na 
opravu dráhy vyplácí. Nutné sa-
nační práce a hrubé terénní úpravy 
budou provedeny do 30. listopadu. 

Opraví přistávací dráhu
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Závěrečný účet města za rok 2018
Ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban předložil radním závěrečný účet města za rok 2018. Město hospodařilo 
dobře, je v plusu 58 milionů korun.
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Aktuální uzavírky v Liberci
Volgogradská. Do 06/2019 
V loňském roce byl zrekonstruován vodovod 
a část nové kanalizace. Letos práce navazují, 
jde o uložení části nové splaškové kanalizace 
od Čerchovského směrem k ul. Na Bojišti. 
Jiráskova. Do 31. 8. 2019
Rekonstrukce plynovodu, stavba nové regu-
lační stanice plynu, následná oprava komu-
nikace, chodníků a veřejného osvětlení.
Tržní náměstí a okolí. Do 31. 7. 2019
Rekonstrukce plynovodu a vodovodu 
a následné opravy povrchu komunikace.
Tržní náměstí, Ruská, Pastýřská. 
07–11/2019 
Oprava zatrubnění Jizerského potoka v délce 
289 metrů – v rámci přípravy parkoviště 
P+R v Pastýřské ulici.
Herbenova. 05–09/2019
Rekonstrukce plynovodu, oprava povrchu 
komunikace a odvodnění, úpravy v Jero-
nýmově ulici (úpravy chodníků, parkovací 
pruh, doplnění přechodů).
Klostermannova. 05–10/2019
Rekonstrukce plynovodu, kanalizace 
a vodovodu, oprava komunikace přilehlých 
chodníků a veřejného osvětlení.
Londýnská, Hokešova, U Jeslí, 
Příkrá. 04–10/2019
Od 15. dubna částečná uzavírka z důvodu 
rekonstrukce plynovodu, kanalizace, vodo-

vodu, vedení nízkého napětí a veřejného 
osvětlení, oprava povrchu komunikace 
Londýnské ulice – ve spolupráci s ŘSD.
B. Němcové. 05–10/2019
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, 
kanalizace a následná oprava komunikace 
a chodníků, včetně veřejného osvětlení.
Větrná. 06–10/2019 
Rekonstrukce vodovodu a plynovodu, nový 
povrch komunikace a chodníků.
Vítězná, II. etapa.
Provizorní oprava povrchu po loňské rekon-
strukci sítí z důvodu odložení a přepracování 
celkové rekonstrukce Vítězné.
Dr. Horákové – úsek U Potůčku – 
Mostecká. 06–09/2019
Práce na kanalizaci a vodovodu probí-
hají od srpna 2018 (zpožděno z důvodu 
výskytu skalního podloží v nové trase), od 
července bude navazovat oprava povrchu 
komunikace, chodníků, veřejného osvětlení 
a semaforů po rekonstrukci IS v úseku od 
ulice U Potůčku až po ulici Mosteckou.
U Domoviny. 06–10/2019
Dokončení rekonstrukce kanalizace a vodo-
vodu z roku 2018, následná oprava komuni-
kace a veřejného osvětlení.
Irkutská. 07–10/2019
Rekonstrukce vodovodu a následná oprava 
komunikace. 

Střecha tribuny 
s prosvětlením

Redakce

Fotbalový stadion U  Nisy 
čeká letos oprava a  úprava 
střechy jižní tribuny. Rad-
nice vypíše výběrové řízení 
a  práce by měly začít v  srp-
nu. 

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky je 5,89 mi-
lionů korun bez DPH. Hlav-
ním důvodem rekonstrukce 
je zabránit dalšímu postupu 
koroze ocelových nosných 
konstrukcí, aby nedošlo ke 
vzniku havarijního stavu 
a  zajistila se bezpečnost di-
váků. Zároveň část střešní 
krytiny nahradí prosvětlo-
vací tabule, aby se na trávník 
dostalo více světla. Realiza-
ce zakázky bude prováděna 
v  součinnosti s  nájemcem 
areálu.Omezený provoz  

stavebního archivu
Posledních 14 dní v červnu bude 
stavební archiv otevřen pro  
veřejnost pouze tři dny: 18. 6. 
a 24. 6. (8–15 hod.) a 25. 6. 

Redakce

Závěrečný účet podrobně popi-
suje hospodaření města v roce 2018. 
Zachycuje veškeré příjmy a  výdaje 
města podle rozpočtové skladby, čer-
pání a  splácení úvěrů, hospodaření 
fondů města a všechny další souvise-
jící finanční transakce, které se v da-
ném roce uskutečnily. V roce 2018 se 
podařilo městu toto naplnit. 

Město vykázalo kladný přeby-
tek ve výši 57 979 408,07 Kč. Celko-
vé příjmy města v  roce 2018 činily 
2 346 283 676 Kč. Meziročně se zvý-
šily o  4,2 %, tedy o  94 297 455 Kč. 
Daňové příjmy ve výši 1 761 389 898 
Kč tvořily 75 % celkových příjmů. 
Nedaňové příjmy ve výši 289 299 176 

Kč, byly v  porovnání s  rokem 2017 
o 62 450 726 Kč nižší.

Kapitálové příjmy ve výši 
21 657 199 Kč byly oproti roku 2017 
výrazně nižší, a to o 45,6 % např. z dů-
vodu uspořádání finančních vztahů 
vůči společnosti Sportovní areál Li-
berec v  roce 2017 a s  tím spojených 
příjmů oproti roku 2017. Přijaté dota-
ce ve výši 255 303 988 Kč byly výrazně 
vyšší než v roce 2017, a to o 48 %. Vliv 
na toto zvýšení měly zejména přijaté 
investiční dotace (na městem 
realizované projekty u  něko-
lika ZŠ a MŠ).  

Celkové výdaje činily 2 471 344 181 
Kč a byly o 385 811 166 Kč vyšší než 
v roce 2017. Z toho běžné výdaje tvo-
řily 85,3 % a kapitálové výdaje 14,7 %.

„Rok 2018 byl pro město příznivý. 
Příjmy, zejména daňové, byly v sou-
ladu s prosperující ekonomikou vyš-
ší, nárůst zaznamenaly i přijaté do-
tace, které měly dopad i  do vyšších 
výdajů, neboť město realizovalo více 
projektů. Kapitálové příjmy města 
byly však, podobně jako v předcho-

zích letech, nízké,“ popisuje 
náměstek primátora Zby-
něk Karban. V  roce 2018 

bylo realizováno 
refinanco-

vání 

dluhu, kdy původní komunální 
dluhopisy už byly zcela nahrazeny 
směnečným programem České spo-
řitelny. Hodnoty likvidity byly v roce 
2018 na dobré úrovni, což v  praxi 
znamená, že město bylo schopno 
bez problémů dostát svým splat-
ným závazkům. „I přesto je potřeba 
uvést, že finanční situace města není 
zejména z  pohledu zadluženosti 
dobrá a  úrokové zatížení je vysoké, 
165 020 226 Kč,“ doplňuje náměstek 
Zbyněk Karban.

K 1. lednu 2018 byl Českým statis-
tickým úřadem stanoven počet oby-
vatel Liberce 103 979, bez městského 
obvodu Vratislavice 95 229. Zadluže-
nost na jednoho obyvatele města je 
tak 18 419 Kč. 
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SLAVÍME            NAROZENINYSLAVÍME            NAROZENINY
Slavíme 5. narozeniny a rádi 

bychom udělali radost i vám!

STAŇ SE TVÁŘÍ
iQLANDIE

www.iQLANDIA.cz
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My všichni školou povinní

Nové hřiště pro  
MŠ Čtyřlístek 

Před pobočkou McDonald‘s 
u OC Nisa vyrostlo úplně nové 
dětské hřiště. Co se stalo s tím 
původním? Budou si na něm 
hrát děti ze školky Čtyřlístek 
v Ruprechticích. 

„Děti už se na hřiště moc těší.
Navštěvovat odloučené praco-
viště budou i děti ze školky na 
Horské ulici,“ uvedla ředitelka 
školky Čtyřlístek Jaroslava 
Kalinová. 
Není vyloučeno, že Liberec se 
stane vzorovým projektem pro 
podobnou spolupráci restau-
rací McDonald‘s se školkami 
v celé zemi.

MŠ Beruška druhá v ČR

V květnu se děti z MŠ Beruška 
zúčastnily celostátního kuchař-
ského finále Zdravá 5. A byly 
velmi úspěšné – získaly v této 
kuchařské soutěži 2. místo!

Krátkézprávy

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy 
a sportu Libereckého kraje

Aplikace pod názvem ODM 2019 
obsahuje celý program her, ať už 
sportovních utkání, či doprovod-
ných akcí. K  dispozici v  ní budou 
aktuální výsledky ze všech sporto-
višť i průběžné pořadí jednotlivých 
krajů. Každý si může vytvořit svůj 
vlastní harmonogram tak, že si do 
kalendáře zaznamená nejen spor-
tovní klání, která chce vidět, ale 
i koncerty nebo další akce v rámci 
doprovodného programu. 

„Aplikace je pro všechny  – pro 
sportovce i veřejnost. Jejím úkolem 
je, aby všichni její uživatelé měli 
u sebe veškeré informace,“ vysvět-
luje člen přípravného týmu ODM 
2019 Miroslav Šourek. Každý tak 
ve svém mobilu najde podrobnosti 

o  jízdních řádech speciálních 
olympijských autobusů, kon-
taktní telefony na dispečink, 
navigaci a  sportovci i denní 
jídelníček. Aplikace ODM 
2019 umí také odpovědět na 
často kladené dotazy o  ztrá-
tách a nálezech, první pomoci 
nebo na jiné praktické otázky.

Liberecký kraj svěřil vývoj 
mobilní aplikace letošnímu 
maturantovi SPŠSE a VOŠ Fili-
pu Čackému. „Byl to náročný 
úkol, ale o mobilní aplikace se 
zajímám dlouhodobě a  měl 
jsem možnost spolupracovat 
s  firmou Skeleton Software, 
kde jsem dlouhodobě na pra-
xi, tak jsem do toho šel. Na-
konec se aplikace stala i mou 
maturitní prací,“ říká Filip 
Čacký. 

Na Olympiádu dětí a mládeže s mobilem
Liberecký kraj vsadil na digitální technologie a připravil mobilní aplikaci s informacemi o Letní 
olympiádě dětí a mládeže (ODM 2019). 

Základní školy čekají další výzvy 
Ivan Langr, náměstek primátora 
pro kulturu, školství, sociální věci 
a cestovní ruch

Především se rozroste počet 
členů školských rad ze tří na šest, 
pro ředitele také připravujeme tzv. 
ředitelskou akademii, která by je 
měla v podobě různých workshopů 
a seminářů provázet po celé jejich 
šestileté funkční období. Cílem je 
na jedné straně více rozhýbat 
komunitní profil škol, na 
straně druhé dát ředitelům 
odpovídající prostor k dal-
šímu profesnímu růstu.

Školské rady ze zákona 
tvoří vždy zástupce rodi-
čů, pedagogů a  nomi-
nanta zřizovatele, tedy 
statutárního města 
Liberec. Až dosud 
se poslední pozi-
ce obsazovala dle 

politického klíče. V  šestičlenných 
radách by pak dle mého návrhu za-
sedali dva rodiče, dva pedagogové, 
politický nominant a  konečně tzv. 
místní zástupce, tedy představitel 
osadního výboru či lokálního spol-
ku. 

Smyslem tohoto zastoupení 
rozhodně není zintenzivnit tlak na 
ředitele, ale zvětšit prostor školské 

rady při kreaci koncepčních 
materiálů, jako jsou škol-

ní vzdělávací program či 
strategie školy (jak jim 

také ukládá zákon), 
a  také školy více 

profilovat směrem 
do místní komu-
nity, do spádové 
oblasti, aby se 
více podílely na 

životě v  místě 
a čase i mimo 
vlastní vý-

chovně-vzdělávací aktivity. To se-
pětí považuji za mimořádně důle-
žité a prospěšné. Budu také školám 
doporučovat, aby se školské rady 
scházely častěji než dvakrát za rok, 
jak vyžaduje školský zákon. Ideální 
počet bych viděl například ve čty-
řech pracovních setkáních ročně.

Ředitelská akademie vznikala 
jako vize v  hlavách týmu rezortu 
školství poslední tři roky. Její pod-
statou by měla být nabídka povin-
ných kontinuálních vzdělávacích 
modulů, které ředitelům umožní po 
celou dobu šestiletého funkčního 
období další progresi v různých ob-
lastech řízení školy. Ano, máme zá-
jem na tom, aby se ředitelé ve svých 
funkcích dále rozvíjeli, byli v  pří-
mém kontaktu s  nejnovější legisla-
tivou i požadavky doby. Přičemž ze 
své zkušenosti vím, že mnozí tak 
činí už dávno, takže akademie pro 
ně nebudou žádnou překážkou.
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Nová přírodní zahrada 
v MŠ Kytička

Dana Charyparová,  
ředitelka MŠ Kytička

V  Mateřské škole Kytička se 
nyní mohou děti setkat s  celou 
řadou zajímavých prvků: didak-
tická stěna, počítadlo, míčová 
stěna, palisádový záhon, hma-
tový chodník a další.

Zahrada by měla umožnit 
dětem poznávat přirozené sou-
vislosti v  přírodě a  podporovat 
v dětech touhu se ptát, nacházet 
odpovědi, jít do hloubky problé-
mů. 

Realizací přírodní zahrady 
chce tým Kytičky zatraktivnit 
prostředí kolem mateřské školy, 
aby děti získaly povědomí o pro-

pojenosti mezi lidskou činností 
a  procesy v  přírodě. Chtějí tak 
přispět k rozvoji environmentál-
ní výchovy přímo v praxi a umož-
nit dětem poznat nepoznané, 
a  vytvořit tím základy etických 
a  estetických hodnot. Pracov-
níci mateřské školy věří, že plně 
využijí potenciál nové přírodní 
zahrady pro vzdělávání dětí v en-
vironmentální oblasti a  vytvoří 
základy pro odpovědný postoj 
dětí k životnímu prostředí.

Město Liberec získalo finance 
na realizaci  projektu vedeného 
v  rámci Operačního programu 
Životní prostředí z  prostředků 
Státního  fondu životního pro-
středí ČR. 

Zprávy 
z Větrníku

Tomáš Herder

 Spolupráce Zoo Liberec s naším 
DDM nabyla konkrétnější podoby, 
když kroužek radiového orientač-
ního běhu při DDM Větrník dostal 
ojedinělou šanci uskutečnit jeden 
trénink v  areálu zoo. V  plačtivém 
počasí konce dubna bylo postaveno 
5 kontrol se startem a cílem u vcho-
du. Po ukončení tréninku proběhla 
komentovaná prohlídka s procház-
kou po celé zoo i za mírného deště 
s  poutavým výkladem, který nám 
dal zapomenout, že už je po uzaví-
rací hodině. 

Bylo příjemné zhlédnout i někte-
rá další zvířata z  míst při běžných 
prohlídkách nepřístupných, jako 
například pavilon žiraf z druhé stra-
ny, a také pozorovat velbloudy a os-
líky z bezprostřední blízkosti.

V  sobotu 18.  května proběh-
la tradiční akce pro celou rodi-
nu  „Malá a  velká ťapka v  pohád-
kovém lese“. Na  účastníky čekala 
5kilometrová trasa jarním lesem, 
známé i  nové  úkoly se spoustou 
pohádkových bytostí.  Téměř 900 
účastníků bylo spokojeno, a  to 
i  díky krásnému počasí.  Pro velký 

zájem jsme umožnili i  návštěvu 
chovatelen našeho DDM. Děkuje-
me touto cestou účastníkům za je-
jich podporu a malým i velkým po-
mocníkům, bez jejichž pomoci by 
se akce nekonala.

Naši modeláři byli velmi úspěšní 
v  Jindřichově Hradci na celostátní 
soutěži Papírová růže, která se ko-
nala ve dnech 24. a 25. května. Nej-
lépe si vedl z našich dětí Lukáš Bůl-
finek, který se stal 2. vicemistrem 
ČR v kategorii lodních modelů. Kro-

mě toho jsme přivezli medaile za  
6 prvních a 7 druhých míst.

Stále je možnost se přihlásit na 
naše tábory, které ještě nejsou úpl-
ně obsazeny. Kromě toho již chystá-
me nabídku našich aktivit na příští 
školní rok. 

S prvním předběžným nástřelem 
přehledu našich kroužků se budete 
moci seznámit již 25. června na na-
šich stránkách. Od 19.  srpna by se 
měly kroužky aktualizovat do téměř 
finální podoby. A to nejdůležitější – 
přihlašování bude spuštěno v úterý 
3. září.

Nová přírodní zahrada je ve své členitosti a rozmanitosti 
oázou pro odpočinek, pozorování, smyslové vnímání 
a intenzivní prožívání života v přírodě. 
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Protože je hlavní budova liberecké knihovny z důvodu oprav do 
31. srpna uzavřena, její pobočky Králův Háj, Vesec a Ruprechtice 
jsou po celé léto k dispozici v rozšířené otvírací době.

www.forumliberec.czwww.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.

...ať to zvládnete

DÁL, VÝŠ,
RYCHLEJI?

Podtitul události 

30. května 2019 
19:00–22:00 

Místo/název 

www.example.com 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor 

fermentum, enim integer ad 
vestibulum volutpat. Nisl 

rhoncus turpis est, vel elit, 
congue wisi enim nunc 

ultricies sit, magna tincidunt. 
Maecenas aliquam maecenas 
ligula nostra, accumsan taciti. 

Sociis mauris in integer, a 
dolor netus non dui aliquet, 
sagittis felis sodales, dolor 
sociis mauris, vel eu libero 

cras. Faucibus at. Arcu 
habitasse elementum est, 
ipsum purus pede porttitor 
class, ut adipiscing, aliquet 

sed auctor, imperdiet arcu per 
diam dapibus libero duis. Enim 

eros in vel, volutpat nec 

pellentesque leo, temporibus 
scelerisque nec. Ac dolor ac 
adipiscing amet bibendum 

nullam, lacus molestie ut libero 
nec, diam et, pharetra sodales, 
feugiat ullamcorper id tempor 

id vitae. Mauris pretium 
aliquet, lectus tincidunt. 

Porttitor mollis imperdiet libero 
senectus pulvinar.  

Etiam molestie mauris ligula 
laoreet, vehicula eleifend. 

Repellat orci erat et, sem cum, 
ultricies sollicitudin amet 

eleifend dolor nullam erat, 
malesuada est leo ac. Varius 

natoque turpis elementum est. 
Duis montes, tellus lobortis 

lacus amet arcu et. In vitae vel, 
wisi at, id praesent bibendum 
libero faucibus porta egestas, 

Příměstské tábory 
         se Čmelákem

Badatelská expedice

I letos mohou vaše děti strávit s našimi zkušenými lektory týden plný 
objevování v lese, v mokřadech, ve skalách, u řeky a na louce. 

  
Program: Po - Pá 7:30 – 16:30 hodin 

Místo konání: blízké i vzdálené okolí Liberce 
Turnusy: 

I. příměstský tábor: 15. 7. – 19. 7. 

II. příměstský tábor: 26. 8. – 30. 8. 

Věková kategorie: 6 – 13 let 

Cena: 2 000 Kč (program, svačiny, oběd, pití, cestovné) 

Přihlášky a další info: ekovychova@cmelak.cz 
tel: Markéta Kubečková: 774 490 511 

Akce je podpořena Fondem vzdělávání Statutárního města Liberec. 

3. ročník

Krajská vědecká 
knihovna v Liberci

Knihovna nabízí nadále 
čtenářům E-zdroje a  E-
-služby, které jsou v provo-
zu v plném rozsahu. Nabíd-
ku naleznete na webových 
stránkách v sekci E-knihov-
na. 

Dále byla rozšířena provozní doba 
na vybraných pobočkách (Vesec, Krá-
lův Háj a Ruprechtice), které jsou také 
po dobu uzavírky zásobeny větším po-
čtem knih a časopisů. 

Městská pobočka Králův Háj sídlí 
v  suterénu budovy Poradny pro ro-
dinu, manželství a  mezilidské vztahy 
ve Vojtěšské ulici v  Liberci. Čtenář tu 
najde literaturu napříč všemi žánry. 
Kvalitní detektivky, ženskou četbu, 

humoristické, sci-fi i  dob-
rodružné romány. Dále pak 
klasickou literaturu i zajíma-
vé populárně naučné knížky, 
a to hlavně životopisy a vlas-
tivědnou literaturu. Pobočka 

odebírá 13 titulů časopisů (např. Květy, 
Xantypu, Vlastu, Reflex a jiné).

V minulém roce byla pobočka kom-
pletně vybavena novým knihovnic-
kým nábytkem. Letní provozní doba 
pobočky Králův Háj je v  pondělí a  ve 
čtvrtek: 9.30–12.00, 13.00–17.00 hod. 
Ostatní dny je zavřeno.

Veškeré informace o  letní uzavír-
ce a  službách knihovny naleznete na 
webových stránkách knihovny v člán-
ku léto. www.kvkli.cz/leto



9Zpravodaj^LiberecČerven 2019

Z města a radnice

Redakce

Problém nastal na začátku letoš-
ního roku, kdy jablonecká radnice 
rozporovala náklady na provoz tra-
tě.

Podle nové dohody se budou zú-
častněné strany podílet na strate-
gické podpoře linky č. 11 zahrnující 
projekty na podporu linky a elimina-
ci rizika úbytku cestujících na lince  
č. 11 vlivem podpory konkurenč-
ních projektů.

Podíly smluvních stran na roč-
ních nákladech hrazených za do-
pravní službu ve prospěch Do-
pravního podniku měst Liberec 
a Jablonec nad Nisou budou rozdě-
leny podle následujícího klíče: Li-
berecký kraj jako garant regionální 
dopravy bude hradit 33 % nákladů, 
město Liberec 50 % a Jablonec nad 
Nisou 17 %.

„Provoz tramvaje bude nadále 
zajištěn společností Dopravní pod-
nik měst Liberce a  Jablonce nad 

Nisou. Liberec v  současné době 
garantuje dopravnímu podniku 
úhradu celé prokazatelné ztráty 
v  odhadované výši 86 milionů ko-
run. Budeme se také podílet na 
rekonstrukci a  prodloužení tram-
vajové tratě do centra Jablonce nad 
Nisou. Chceme zachovat komfort 
pro cestující, kteří dnes vedle vlaku 
nebo autobusu budou moci i nadá-
le cestovat mezi městy tramvají,“ 
dodal primátor Liberce Jaroslav Zá-
mečník.

Města a kraj se dohodly na  
platbách za linku do Jablonce

Na období letních prázdnin připravil odbor majetkové správy mnoho stavebních zakázek, kte-
rými bude zajištěno pro děti a učitele přívětivější prostředí škol a školek i dalších objektů. 

Opatrně ve veseckém 
areálu

V pondělí 3. června začaly 
stavební práce v rámci odvod-
nění části sportovního areálu 
ve Vesci. Na několika místech 
v prostoru oválu jsou zabezpe-
čené otevřené výkopy. V prů-
běhu prací dojde k částečnému 
omezení provozu na komunika-
ci u trafostanice.
Dbejte proto zvýšené opatrnos-
ti, v areálu se pohybuje těžká 
stavební technika.
 

Sběrný dvůr  
má otevřeno déle 
Jako reakci na fronty aut ve 
sběrném dvoře v Ampérově 
ulici přistupil provozovatel  
k částečnému navýšení otví-
racích hodin. Doba, po kterou 
sběrný dvůr zůstane otevřen, je 
nyní delší ve čtvrtek o tři hodi-
ny, v pátek o dvě hodiny  
a v sobotu je otevřeno o hodi-
nu dříve.

PO, ÚT, PÁ 7.00–17.00 
ST 7.00–20.00 
ČT 7.00–18.00 
SO 8.00–15. 00. 

Krátkézprávy

Liberec s Jabloncem nad Nisou a Libereckým krajem podepíšou memorandum o zajištění 
tramvajové linky mezi Libercem a Jabloncem. Končí tím tak diskuze, kdo má kolik platit libe-
reckému dopravnímu podniku za její provoz. 

Redakce

Základní školu Vrchlického čeká, 
po loňské kompletní rekonstrukci 
výměníku, poslední etapa moder-
nizace sociálního zázemí. Po pro-
vedení prací budou žáci využívat 
nové toalety, šatny a sprchy u tělo-
cvičny a v zázemí WC a umýváren 
pro děti v pavilonu družiny.

Vedlejší škola Sokolovská se 
dočká plánované úpravy vnitř-
ních prostor. Ve druhém nad-
zemním podlaží vznikne nová 
přírodopisná učebna, v  suterénu 
budou rekonstruovány dlouho 
nepoužívané prostory sociálního 
zázemí a  vznikne zde bezbarié-
rové WC. Do budoucna je totiž 

počítáno s  vybudováním výtahu. 
Žákům budou rozšířeny prostory 
šaten a dojde k oddělení provozu 
gymnázia a  školy. Úpravami pro-
jde i  venkovní prostor, bude po-
stavena bezbariérová rampa a na 
vnitřním dvoře vyroste venkovní 
učebna.

Na Základní škole Na Výběžku 
projde kompletní opravou fasáda 
původního objektu školy (viz ná-
sledující strana).

Na ZŠ Česká jsou již nyní dokon-
čovány práce na výměně okenních 
výplní.

Velké divadlo F. X. Šaldy projde 
náročnou modernizací vzducho-
techniky a topení. V Naivním diva-
dle budou opraveny prostory sálu 

a osazeny nové sedačky.
V  mateřských školách budou 

řešeny především běžné opravy. 
Výjimkami jsou školka v Klášterní 
ulici, kde budou vyměněna okna, 
ve školce Stromovka v  Machníně 
probíhá odstraňování následků 
havárie vody. Mateřská školka 
Klubíčko se dočká nového vedení 
kanalizace, které vykazuje značné 
deformace a  nefunguje spolehli-
vě.

Řada výše uvedených akcí je plá-
nována v  období letních prázdnin 
i  déle. Tyto akce však přímo neo-
hrozí chod škol a  školek. Všichni 
uživatelé, kterých se to místně týká, 
se mohou těšit na nové věci a lepší 
prostředí.

O prázdninách se rozjedou opravy

^Liberec
Nejaktuálnější zprávy z města a radnice
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Osadní výbor – možnost, jak ovlivnit své okolí

Nabízíme
» Náborový příspěvek
» Odpovídající � nanční ohodnocení
» Perspektivní a stabilní zaměstnání
» Sociální volno
» Bene� 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

ř

Jiří Mejsnar

Město zřídilo osadní výbory, aby 
vytvořilo mezičlánek mezi občanem 
a  vedením města. V  tuto chvíli je 
zřízeno osm osadních výborů: Ro-
chlice, Horní Hanychov, Pilínkov, Ve-
sec, Kateřinky, Rudolfov, Janův Důl 
a společný osadní výbor Machnína, 
Karlova a Bedřichovky.

Osadní výbory nemají nic společ-
ného s  předrevolučními národními 
či uličními výbory, jsou to poradní 
a  iniciační orgány zastupitelstva 
města. Výbor je oprávněn předklá-
dat vedení města návrhy týkající se 
rozvoje části obce a  rozpočtu obce, 
vyjadřovat se k  návrhům předklá-
daným vedení města a vyjadřovat se 
k  připomínkám a  podnětům před-
kládaným občany orgánům obce. 

Pro vedení města jsou osadní vý-
bory velmi důležité, protože mají 
detailní znalost místních podmínek, 
včetně potřeb obyvatel jednotlivých 
čtvrtí. Znají se mezi sebou, a potká-
vají se a  mluví spolu. Bohužel ale 
většina podnětů od místních oby-
vatel už na radnici nedoputuje a za-
padnou.

V letošním roce probíhá řada se-
tkání s  osadními výbory. Například 
veřejné debaty s  občany Rochlice, 
Machnína, Kateřinek, Horního Ha-
nychova. Zástupci osadních výborů 
mají vždy otevřené dveře na radnici.

Aktuálně řeší odbor správy veřej-

ného majetku projekt rekonstrukce 
chodníku v  Machníně. Nebo kana-
lizaci v ulici Volgogradská s osadním 
výborem Janův Důl.

Odbor ekologie a  veřejného pro-
storu řeší průběžně se zástupci 
osadního výboru Rochlice podně-

ty Rochlice týkající se nepořádku, 
údržby zeleně nebo závad na hřiš-
tích. V  Machníně se aktuálně doře-
šilo přemístění kontejnerových stání 
ke spokojenosti všech.

Problémy jsou v  každé lokalitě 
různé, ale jedno osadní výbory spo-
juje: chtějí se aktivně podílet na vy-
lepšování jejich okolí a rádi by obno-
vili dobré sousedské vztahy.

Se zástupci osadních výborů 
bychom chtěli hlavně diskutovat 
o investičních akcích, ale i běžných 
provozních záležitostech. Dále po-
třebujeme pomoc se zlepšením in-
formování obyvatel čtvrtí, chtěli by-
chom podporovat jejich sousedské 
setkávací akce a dát jim důležitý hlas 
při výběru projektů v  rámci připra-
vovaného participativního rozpočtu.

Aktuálně projevili zájem o zřízení 
osadního výboru občané Růžodolu. 
Svolali jsme veřejné jednání ve čtvrti 
a přes prázdniny provedeme nezbyt-
né administrativní úkony tak, aby po 
prázdninách mohl osadní výbor na-
plno fungovat.

Čtvrtí je 35 a osadních výborů jen 
osm. Vytvořte osadní výbor a zapojte 
se do dění v našem městě.

Město Liberec není složeno jen z 35 katastrálních čtvrtí. Má také vyčleněna území, kde jsou do rozhodování zapojeni občané 
prostřednictvím osadních výborů. 

Redakce

Kromě omítky budou na vněj-
ším plášti školy provedeny sou-
visející stavební úpravy, jako 
například nátěr oken, úprava 
zpevněných ploch na úrovni teré-
nu nebo také elektrické vyhřívání 
okapních žlabů a svodů. 

Budova školy byla postavena 
na přelomu 19. a  20. století. Při 
realizaci přístavby nového pavilo-
nu před 20 lety prošla částečnou 
rekonstrukcí včetně výměny oken 
a celkové opravy neoklasicistní fa-
sády s nátěrem.

Nejvhodnější nabídku na opra-
vu omítky podala společnost L & P 
stavební, s.r.o., s  nabídkovou ce-
nou 3 871 967 Kč bez DPH.

Škola s novou fasádou
Nové omítky se dočká stará budova Základní školy Na Výběžku v Harcově.
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Hřiště v Ruprechticích září novotou

Odbor ekologie a veřejného prostoru

V roce 2016 byly s ohledem na stá-
le se zvyšující nároky na bezpečnost 
dětí a aktualizaci příslušných norem 
odstraněny některé i 40 let staré her-
ní prvky. Povětšinou se jednalo o ko-
vové prolézačky a šplhadla.

Od obyvatel sídliště přišlo na ma-
gistrát mnoho požadavků občanů 
volajících po obnově hřiště, a proto 
jej zařadil odbor ekologie a veřejné-
ho prostoru (EP) do plánu obnovy. 

V  rámci revitalizace se provedla 
demontáž i  zbylých herních prvků 
(kolotoče, skluzavky a  pískoviště) 
a  proběhla likvidace rozpadajících 
se betonových ploch. Nově byly na 
dětské hřiště dodány a  instalová-
ny nové prvky typu šplhací sestava, 
prolézačka s nerezovou skluzavkou, 
závěsná houpačka a pružinové hou-
padlo a další. 

Vůbec poprvé v  Liberci byla po-
kusně instalována stínící plachta, 

kterou budou moci rodiče dětí ovlá-
dat, a  regulovat tak zastínění pís-
koviště. V případě, že se toto řešení 
osvědčí, má odbor EP v úmyslu in-
stalovat stínící plachty i na další nově 
budovaná dětská hřiště.

V  rámci obnovy přibyly nové 
chodníčky z  žulových odseků a  sa-
mozřejmě došlo i k založení nových 
trávníků. V neposlední řadě byly vy-
sazeny nové stromy a keře, o něž se 
bude zhotovitel tři roky starat.

Dětské hřiště mezi ulicemi Kmochova a Ostravská v Ruprechticích bylo vybudováno po stav-
bě panelových domů v 80. letech. Nyní prošlo obnovou. 

Liberečtí radní na desáté schůzi 
21. května odsouhlasili návrh per-
sonálního rozvoje městské policie, 
jehož cílem je budovat moderní 
a  efektivní organizaci, která bude 
sloužit veřejnosti a  svým dílem 
přispěje ke zvýšení bezpečí obča-
nů i návštěvníků města Liberec. 

Městská policie se významnou 
měrou podílí na udržování veřej-
ného pořádku a v systému bezpeč-
nostních složek České republiky 
má dnes stabilní a  nezastupitel-
nou roli. Strážníci se v Liberci ob-
jevili poprvé v  roce 1992. Jejich 
počet je v současné době výrazně 
nižší, než je obecná potřeba a zku-
šenost z měst obdobné velikosti. 

Dnes na Městské policii Li-
berec pracuje 73 strážníků a  10 
technicko-hospodářských pra-
covníků. Radou projednaný ma-
teriál navyšuje počet strážníků 
o  23 tabulkových míst s  tím, aby 
se v roce 2021 počet strážníků blí-
žil k číslovce 100. 

Strážníků je málo, 
jejich počet se  

má přiblížit stovce

Redakce

Soutěž mapuje stav přívětivosti 
a otevřenosti městských úřadů vůči 
občanům a  jejich potřebám, kde 
základní hodnoticí kategorií je po-
skytování nadstandardních služeb 
či běžných služeb v  nadstandard-
ní kvalitě. Magistrát města Liberec 
v  letošním ročníku získal skvělé 
1. místo v rámci Libereckého kraje 
a  úžasné celkové 2.  místo v  rámci 
republiky. Cenu obdržel poprvé 
v roce 2016, následně v roce 2017, 
v  loňském roce bral dvakrát první 
místo v rámci ČR i kraje.

„Toto ocenění by magistrát nikdy 
nedostal bez každodenní dobré 
práce našich úředníků a  zaměst-
nanců, za to jim patří velký dík 
ode mě i  od  vedení města,“ uvedl 
tajemník libereckého magistrátu 
Martin Čech.

Jedna z  libereckých nadstan-

dardních služeb byla zveřejněna 
v  publikaci Příklady dobré praxe 
2019, kde se zveřejňuje 20  nejlep-
ších nadstandardních služeb. Jde 
o  zavedení aplikace pro chytré 
telefony Marushka Photo, která 
umožňuje hlášení poruch a  závad 
na majetku města.

Lidé mohou prostřednictvím 

mobilní aplikace odesílat postře-
hy k problémům ve veřejném pro-
storu a  ty se okamžitě přepošlou 
k  zodpovědným úředníkům. „Ti 
je   v  tu chvíli vyhodnotí a  bez od-
kladů zadají k řešení. Systém navíc 
umožňuje online kontrolu došlých 
podnětů na  mapě. Každý se tak 
může kdykoli podívat, co se s  na-

hlášenými požadavky zrovna děje,“ 
vysvětluje náměstek primátora pro 
technickou správu a  informační 
technologie Jiří Šolc.

Od zavedení aplikace 4.  úno-
ra  2019  bylo do poloviny května 
nasbíráno celkem 1 016  podnětů. 
„33 procent se týká komunikací, 
31  procent odpadů, zbytek je ze-
leň, osvětlení, dopravní značení 
a ostatní závady. Otevřených závad 
je pouhých 5  procent. Ostatní je 
vyřešeno nebo v  archivu,“ vyjme-
novává David Novotný, vedoucí 
odboru správy veřejného majetku.

„V  letošním roce připravujeme 
řadu dalších zlepšení v  transpa-
rentnějším a  dostupnějším úřa-
du pro občany, například mobilní 
aplikaci informující o  uzavírkách, 
čištění města nebo nově také mož-
nost  zasílání novinek z webu měs-
ta e-mailem,“ doplňuje primátor 
města Liberce Jaroslav Zámečník.

Liberec mezi úřady stále na čelních pozicích
Liberecký magistrát posvětil hattrick, kterého dosáhl v loňském roce v soutěži Přívětivý úřad vyhlašované Ministerstvem  
vnitra. V květnu přivezli zástupci města a magistrátu další ocenění.
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Pavel Chmelík

Do května lidé magistrátu poslali 
přes tisíc různých připomínek a pod-
nětů k  nedostatkům ve veřejném 
prostoru. Tato hlášení jsou ihned 
přeposílána úředníkům k  vyhodno-
cení a hlavně k řešení. 

Po odeslání připomínky stačí po-
čkat, až bude stav věcí napraven, což 
nemusí trvat dlouho. Ostatně, pře-
svědčili jsme se o tom sami.

Občané například poslali stížnost 
na propadlý chodník na Masarykově 
třídě. Oprava byla vyřešena záhy fir-
mou, která zde původně prováděla 
výkopové práce. 

Nepříliš dobře zůstal opraven také 
chodník a  kousek silnice v  Horské 
ulici po havárii horkovodu, i  na to 
lidé přes Maruska Photo upozorni-
li. Stejně jako v předchozím případě 
byla zjednána zanedlouho náprava.

Řeší se samozřejmě také stížnosti 
na nepořádek jako v  případě Frý-
dlantské ulice u  kina Varšava, kde 
zjednal nápravu odbor správy veřej-
ného majetku. Společnost FCC zase 
zareagovala na upozornění o odlože-
ném odpadu u kontejnerového stání 
v Táborské ulici v Dolním Hanychově 
a místo neprodleně uklidila… 

Výše uvedené příklady jsou jen 
zlomkem všech podnětů, které ma-
gistrát řeší. Proto pokud máte zájem 
o  to, aby Liberec vypadal lépe, mů-
žete se třeba na procházce bavit tím, 
že pár podobných záležitostí k řešení 
pošlete přes mobil také. 

Aplikaci Marushka Photo si lze 
stáhnout běžným způsobem na App 
Store, Google Play nebo Microsoft 
Store. Slouží k ukládání obrázků s do-
plněnými souřadnicemi a  krátkou 
poznámkou do  společné databáze. 
Přehled nahlášených požadavků se 
zobrazuje na mapovém portálu měs-
ta www.liberec.cz/mapy/, požadavky 
je možné hlásit i přes internet.

Vaše přípomínky řešíme 
Od letošního února může každý majitel chytrého mobilu okamžitě reagovat na to, co se mu 
v Liberci nelíbí. Stačí rozbitý chodník nebo zanedbané zákoutí vyfotit a poslat fotku přes 
mobilní aplikaci Marushka Photo.

Původní a současný stav chodníku na Masarykově třídě. Oprava byla pro-
vedena na základě upozornění prostřednictvím aplikace Marushka Photo.

Stejně tak lidé upozornili na nevydlážděný chodník v Horské ulici. Situace 
před opravou a po ní.

Setkání představitelů Prahy, 
Brna, Ostravy, Plzně a  Liberce 
inicioval 1. náměstek pražské-
ho primátora a  radní pro oblast 
územního rozvoje a  územního 
plánu Petr Hlaváček.

Neformální pracovní akce se 
soustředila na výměnu zkuše-
ností a pozváni na ni byli přede-
vším primátoři a náměstci s ges-
cí pro územní rozvoj, legislativní 
oddělení měst a odborná správa 
měst, a  to v  podobě institucí, 
které ve velkých městech suplují 
činnost městského architekta. Za 
město Liberec se setkání zúčast-
nili primátor Jaroslav Zámečník 
a poradce pro architekturu a ur-
banismus Jiří Janďourek.

Hlavním bodem jednání byla 
rekodifikace stavebního práva 
a specifické potřeby velkých měst 
v  oblasti stavebních předpisů. 
„Projednávání věcného záměru 
rekodifikace stavebního práva 
Ministerstvem pro místní rozvoj 
se zatím účastnila jen Praha, kte-
rá má na rozdíl od jiných českých 
měst zároveň status kraje. Stano-
viska, názory a  potřeby dalších 
měst však zatím nezazněly. Rádi 
jsme jim proto dali prostor,“ vy-
světluje Petr Hlaváček, náměstek 
primátora hl. m. Prahy.

„Liberec řeší problém nedo-
statečné kapacity a  rychlosti vý-
stavby bytových i  infrastruktur-
ních projektů. Mezi hlavní příčiny 
v Liberci patří průtahy v procesu 
přípravy nového územního plá-
nu a průtahy ve stavebních říze-
ní související s  komplikovanými 
právními úpravami. Tzv. rekodi-
fikace je nutná, aby se stavební 
řízení zjednodušilo a  zrychlilo,“ 
uvedl primátor Liberce Jaroslav 
Zámečník.

Spolupráce větších měst ne-
zůstane u  této ojedinělé akce 
a v budoucnu se zaměří na dal-
ší otázky, které hrají zásadní roli 
při správě měst. Bude to zejmé-
na dostupnost bydlení, územní 
plánování jako takové či další 
nástroje správy města a regionu 
obecně. Politicky velmi aktuál-
ním se stává téma udržitelného 
rozvoje, centrálního stavebního 
úřadu nebo městského develo-
pera.

Setkání pěti 
největších měst
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Životní prostředí

Školy dostanou boxy 
na třídění odpadů

V rámci třídění odpadů je dů-
ležitá osvětová činnost a u nej-
menších obyvatel města to 
platí dvojnásob. Odbor ekolo-
gie a veřejného prostoru proto 
oslovil představitele mateř-
ských a základních škol s na-
bídkou hromadného umístění 
boxů na sběr papíru a plastu 
na chodby a do tříd. 
Do konce školního roku bude 
do prvních 16 školských 
zařízení ve městě dodáno více 
než 200 kusů boxů na třídění 
odpadů. 

Jde o první fázi projektu. Školy 
obdrží třídicí boxy i se sadou 
plastových pytlů pro sběr 
papíru a plastu. Pokud bude 
třídění ve vybraných školách 
úspěšné a zájem projeví také 
ostatní, hodlá v této aktivitě 
pokračovat jak město, tak také 
společnost EKO-KOM, a.s., 
která poskytla toto vybavení 
zdarma. 

Krátkézprávy

Lucie Sládková, vedoucí odboru  
ekologie a veřejného prostoru

Zeleň je nepostradatelná při 
ochlazování města za horkých 
dnů, kdy se teploty pohybují kolem 
30 °C. Zeleň nejenže poskytuje stín, 
ale také odpařuje vodu, zchlazuje 
vzduch a zlepšuje mikroklima.

Město se potýká na svých po-
zemcích hned s  několika negativ-
ními jevy, které jsou zapříčiněny 
dlouhodobým suchem. V  první 
řadě mírné zimy a suchá léta osla-
bila především mělce kořenící 
smrky, které se nacházejí na  expo-
novaných stanovištích. To má za 
následek, že se nyní potýkáme s ků-
rovcovou kalamitou. Ta se původ-
ně začala šířit v  lesních porostech, 
ale správci zeleně zjišťují její rozší-
ření i na plochách veřejné zeleně. 

Se suchem se potýkají i  stromy 
listnaté, a to převážně mladí jedinci. 
Tyto dřeviny nemají ještě dostateč-
ně vyvinutý kořenový systém, který 
by se dostal k hlouběji uložené vodě 
v  půdě a  často i  přes zálivku usy-
chají. Přímo život ohrožující je pro 
stromy betonová džungle v  centru 
města, kde kořenové mísy obklo-
puje beton či dlažba. Zde je nad 
terénem za tropických letních tep-
lot cca 60 °C, což je pro zeleň velmi 
limitující, až likvidační. K problému 
nepřispívá ani malý kořenový pro-
stor, který rychle vysychá.

Odbor ekologie a  veřejného 
prostoru proto nakoupil tzv. tree- 
gatory (zavlažovací vaky), které 
v  letní sezoně budeme umisťovat 
k vytipovaným dřevinám. Tyto vaky 
dodávají na rozdíl od jednorázové 
zálivky vodu plynule několik hodin 
a  minimalizují tak odtok vody po 
povrchu. Mezi výhody patří, že je 
lze opakovaně použít na různých 
místech, či možnost přidání hnojiv. 
Systém se používá ve městech celé-
ho světa. Například ve Stockholmu 
tak zalévají 800 stromů. Liberec má 
zakoupenou rovnou stovku těchto 

vaků. Prosíme proto občany, pokud 
někde tyto zavlažovací vaky uvidí, 
aby je neodnášeli a nepoškozovali.

 Dalším velkým tématem v údrž-
bě městských pozemků je sekání 
trvalých travních porostů.

Za přetrvávajících nevhodných 
klimatických podmínek, kdy byl 
v  dubnu patrný nedostatek deš-
ťových srážek byla seč na pozem-
cích města dvakrát pozastavena, 
protože přírůstek trávy byl z  kraje 
vegetačního období minimální. Po 
květnovém dešti tráva povyskočila 
naopak natolik, že v některých čás-
tech města narostla až po kolena, 
což má za následek zase vyšší výskyt 
klíšťat a po vykvetení trav se mohou 
ozývat alergici. Toho všeho jsme si 
samozřejmě vědomi a  snažíme se 
proto najít určitý kompromis.

Sekačky se proto opět naplno 
rozjely, ale s tím rozdílem, že tráva 
není sekána příliš nízko u  země, 
aby se neporušovaly kořínky a půda 
rychle nevysychala. Současně se 
oproti minulým letům vybrané plo-
chy mulčují.

Pro eliminaci úbytku hmyzu, 
o  kterém se také nyní dost disku-
tuje, město přemýšlí o  zavedení 
liniového či mozaikovitého sekání 
trávy, kde by se zachovaly nepose-
čené pruhy či plochy pro potřebný 
vývoj hmyzu. V  praxi to znamená, 

že ne všechny travnaté plochy by 
měly být posekány najednou, ale 
část vzrostlé trávy by měla být po-
nechána právě pro vývoj hmyzích 
druhů. Tuto techniku budeme chtít 
vyzkoušet na vybraných plochách 
a následně by se tento systém mohl 
rozšířit na více pozemků v majetku 
města. Mohou se zapojit i  soukro-
mí majitelé pozemků, kteří by tak 
pomohli zajistit další vhodné loka-
lity pro vývoj rozmanitých hmyzích 
druhů ve městě.

Rádi bychom také do budoucna 
nahradili intenzivně sekané trávní-
ky v  některých vybraných částech 
města nízkonákladovými květnatý-
mi loukami (někdy nazývané jako 
motýlí), které se nejenom lépe při-
způsobí nepříznivému klimatu, ale 
také nebudou zatěžovat tolik rozpo-
čet města, protože se budou sekat 
pouze 2× do roka. V současné době 
již druhým rokem zkoušíme výsev 
letničkových záhonů, které lahodí 
nejenom oku, ale jsou velkým láka-
dlem pro hmyz. Bohužel tento druh 
výsevů se např. od květnatých luk 
musí každoročně opakovat. Nicmé-
ně efekt je nenahraditelný, o čemž 
se obyvatelé budou moci přesvědčit 
opět jako v  loňském roce na ploše 
podél Jablonecké ulice a také na ně-
kolika záhonech v zahradě zámec-
kého parku.

Městská zeleň a klimatické změny
Ačkoli v květnu v Liberci několik dní pršelo, tak z dlouhodobého hlediska má celkový úbytek 
srážek a sucho negativní dopad na městskou zeleň.
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Nové kontejnery na textil

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Nové bílé kontejnery nechal 
rozmístit odbor ekologie a  veřej-
ného prostoru ve spolupráci se 
společností Dimatex CS. 

Obnošené šatstvo tvoří ne-
zanedbatelné procento objemu 
komunálního odpadu, přičemž 
je zajímavou komoditou pro za-

jištění potřeb charitativních or-
ganizací, které pomáhají lidem 
v nejrůznějších podobách nouze. 
Mimo tuto podporu je však vhod-
né textil dále recyklovat. Z textilu, 
který není vhodný pro charitativ-
ní účely, je možné zpracovávat 
nejrůznější textilie. Široké využití 
najdou například v automobilo-
vém průmyslu nebo ve staveb-

nictví. Roční vytříděné množství 
textilních materiálů přesahuje 
hranici 200  tun. Bohužel stále 
hodně textilií končí nesprávně ve 
směsném komunálním odpadu. 
Pokud bude kdokoliv chtít přispět 
k navýšení množství vytříděného 
textilu, může využít některý ze 
100  kusů kontejnerů, které jsou 
nyní ve městě rozmístěny. Textil 
by měl být řádně zabalený v taš-
kách nebo igelitových pytlích. 

Do  kontejnerů patří: textil 
a boty, ošacení, hračky, ložní prád-
lo a bytový textil. Naopak do kon-
tejnerů nepatří: koberce, matra-
ce, molitan, netextilní materiály, 
znečištěný a  mokrý textil. Výčet 
všech kontejnerů na tříděný od-
pad najdete na mapovém portálu 
Marushka pod záložkou odpado-
vé hospodářství.

V ulicích Liberce se během května objevily další kontejnery na sběr nepotřebného textilu a obuvi. Přibylo jich 29. 

Jedinečná 

příležitost! Prodej rekreačního 
areálu Vesna 
v Nové Vsi nad Nisou 
v srdci Jizerských hor

Prodej proběhne formou elektronické aukce 
na www.aukce.dpp.cz od 31. 7. 2019 do 1. 8. 2019. 
Uzávěrka přihlášek je do 22. 7. 2019. 
Pro více informací kontaktujte e-aukce@dpp.cz

Rekreační areál s rozsáhlými pozemky 
na skvělém místě, vhodném na zimní 
sporty i letní rekreaci, prodává Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. 
Vynikající potenciál pro rozvoj ubytovacích 
i wellness služeb.
Vyvolávací cena: 4 860 000 Kč

Aloisina výšina
Svojsíkova
Sokolovská
Lužická
Generála Svobody
Borový vrch
Čapkova
Soukenická
Hanácká
Jeřmanická

Táborská
Polní
Rychtářská
Kropáčkova
Na Bohdalci
Křížkovského
Zhořelecká
Slunečná
Orlí
Duhová

Vojtěšská
Borový vrch
Hálkova
Elišky Krásnohorské
Neklanova
Krejčího
Rubínova
Pionýrů
Nádvorní 

Nově umístěné kontejnery na nepotřebný textil:



15Zpravodaj^LiberecČerven 2019

Nový projekt rezortu školství a sociálních věcí Centrum bydlení Liberec by měl pomoci ještě 
více rozhýbat bytovou politiku města. 
Ivan Langr, náměstek primátora 

Zejména se jedná o  samotný 
vstup, kde dochází k vlastnímu pří-
jmu žádostí o  byty a  základnímu 
poradenství o  městském bytovém 
fondu a  jeho možnostech. V přípa-
dě, že projekt za 11 milionů korun 
získá z OP Zaměstnanost podporu, 
účinně se propojí s existujícími pro-
jekty Kontaktní sociální práce a Asi-
stenti prevence kriminality.

Mezi hlavní problémy byto-
vé politiky na území statutárního 
města Liberec patří především vše-
obecný nedostatek městských bytů 
(zhruba 1 200 bytů, obsazenost  
90 %), absence jednotného kontakt-
ního místa, náročný proces zpra-

cování žádostí a  přidělování bytů, 
bariérovost tzv. sociálního bydlení 
na komerčním trhu s bydlením (vy-
soké kauce a  nájmy, diskriminace 
některých skupin obyvatel), nedo-
statečné kapacity odborné podpory, 
chybějící systematická spolupráce 
obecního a  soukromého sektoru 
apod. Samostatnou kapitolou jsou 
klienti v akutní bytové nouzi a ohro-
žení ztrátou bydlení, jichž dohro-
mady na území města odhadujeme 
až 4 000. Z nich takřka 500 vč. dětí je 
v akutní bytové nouzi, tedy na ulici, 
ve skrytém bezdomovectví, na uby-
tovnách či v azylových zařízeních.

Projekt Centrum bydlení Libe-
rec (dále jen CBL) by měl v příštích 
třech letech především vytvořit 

jednotné kontaktní místo pro zpře-
hlednění příjmu žádostí či pora-
denství, koordinovat spolupráci se 
soukromým sektorem (tzv. sociální 
realitka), zvýšit aktivitu města v by-
tové politice. 

Zvláštní kapitolou je prevence 
ztráty bydlení, která souvisí se za-
dlužováním. CBL by v  této oblas-
ti měl doplnit již běžící projekty 
a  spolupracovat s  našimi terénní-
mi pracovníky (výměna informací 
a  včasné intervence = podchycení 
zadlužení) i  s  asistenty prevence 
kriminality (mediace problémů 
v  sousedském soužití v  některých 
oblastech apod.). Pokud se podaří 
uspět se žádostí, spustíme CBL od 
1. října. 

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

Projekt prevence šikany na zá-
kladních školách Princezna Julie má 
za sebou dvě úspěšné květnové ak-
tivity. Tou první bylo divadelní před-
stavení hereckého Studia Divadla F. 
X. Šaldy O vílách a Králi draků, dru-
hou pak debata vyslanců žákovských 
parlamentů ZŠ s ikonou libereckého 
rapu Pauliem Garandem.

Divadelní představení O  vílách 
a  Králi draků je druhým autorským 

počinem členky činohry DFXŠ Jany 
Hejret Vojtkové. Primárně je inspi-
rováno osudem školačky Julie Mo-
ravcové, ale tuto linii velmi silně 
překračuje – přináší totiž pohled do 
mezilidských vztahů, negativně zatí-
žených předsudky, schematismem, 
násilím, šikanou, netolerancí apod. 
a  snaží se z  nich nalézt cestu pro-
střednictvím pohádkového příběhu, 
resp. pohádkového střetu světa Fan-
tazie a života na Zemi. 

Hru doprovází řada obrazových 
a zvukových efektů a také originální 
hudba Lucie Malingerové. Předsta-
vení mělo v Malém divadle vyproda-
nou premiéru 19. května a divákům 
se předvede ještě 23.  června; další 
reprízy navážou 29. září a 20. října.

Debata se známým raperem 
Pauliem Garandem se uskutečnila 
31. května v Krajské vědecké knihov-
ně, účastnilo se jí zhruba 150 žáků 
z libereckých základních škol. Raper, 
jehož klipy mají na síti YouTube mno-
hamilionová zhlédnutí, školákům vy-
právěl o své cestě k úspěchu, o svém 
mládí na ZŠ Sokolovská i o důležitos-

ti přátelství a odvahy postavit se špat-
ným věcem. Cílem setkání bylo děti 
identifikovat s  pozitivním vzorem 
a představit jim šikanu ze zcela jiné 
perspektivy, než se jim běžně dostá-
vá ve škole. Lakonicky lze Garandovo 
vystoupení shrnout do tohoto posel-
ství: „Nebuďte lhostejní, nebojte se 
ozvat, buďte odvážní. Zlo a násilí ni-
kdy nepřineslo a nepřinese nic dob-
rého. Buďte dobří lidé.“ Do debaty se 
žáci (i  doprovázející učitelé) zapojili 
buď přímo, nebo prostřednictvím 
několika desítek anonymních dota-
zů. Pořad skvěle moderoval Antonín 
Ferdan.

Nový projekt víc rozhýbe bytovou politiku 

Úspěšné divadlo i debata s raperem 
Na náměstí dorazí  
Jiří Lábus

e e   ervn r
n enn n

n e r n
r n r ve n e

ere
17. ročník veřejné sbírky 
„Pozvedněte slabé!“ byl zahá-
jen již v květnu. Od pondělí 
17. 6. stojí na Soukenném 
náměstí stan Nadace Euronisa 
s pokladnou, kam mohou lidé 
přispět zakoupením přívěšku 
s žetonem do nákupního ko-
šíku za 30 Kč. Ve středu 19. 6. 
v 10.30 dorazí dlouholetý 
patron Jiří Lábus. 

Žáky ZŠ Ještědská konající sbír-
ku v květnu vystřídali studenti 
z SPŠSE a VOŠ Liberec. Stan 
na náměstí bude do čtvrtka 
27. 6. Výtěžek sbírky v Liberci 
poputuje Hospici sv. Zdislavy 
a Majáku, o.p.s., na program 
podporující sociálně znevý-
hodněné žáky. 
Přispět lze také na číslo účtu 
705 705 705 / 2700 nebo zaslá-
ním dárcovské SMS ve tvaru: 
DMS EURONISA 30 (ekvivalent 
je místo 30 napsat 60 nebo 
90) na číslo 87777. Příspěvek 
se tak navýší dvoj- až trojná-
sobně. Novinkou je možnost 
zaslání dárcovské SMS v po-
době trvalého příkazu, a to ve 
formátu: DMS TRV EURONISA 
30 (60 či 90), kdy každý měsíc 
dorazí uvedená částka na účet 
sbírky.

Krátkézprávy

Sociální oblast
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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

 Hodně drahá kampaň aneb Místo Lesáku Bahňák… 

Josef Šedlbauer, 
Změna pro Liberec

Kdo jiný má větší prá-
vo mluvit o budoucnosti 
než ti, kteří v  ní budou žít? Pánové po 
padesátce ve významných pozicích? Ti 
už to nějak doklepou. Oni ne.

Víme už jistě, že klimatické změny 
probíhají, že jejich hlavním zdrojem je 
lidská činnost. Víme, jak se projevují i jak 
se velmi pravděpodobně budou projevo-
vat v budoucnosti. Víme to tak jistě, jak 
jen můžeme v  přírodních vědách něco 
vědět. Máme k dispozici data za desítky 
let ze všech koutů světa. Všechna zjištění 
jsou mnohokrát ověřována. Věda má jas-
no. Stejná věda, na které stojí celá naše 
technická civilizace a  které každý den 
bez váhání svěřujeme svoje životy.

Víme také, že nezbývá moc času 

a  prostoru k  manévrování. Je nás osm 
miliard, za posledních 50 let vzrostl po-
čet lidí na Zemi na dvojnásobek. Za stej-
nou dobu ubylo 60 % divokých zvířat. 
V  oceánech bude za pár let víc plastů 
než ryb. Není třeba být vědec, aby člověk 
chápal, že tohle je rychlá cesta ke konci. 

V Čechách je ještě možné jít se psem 
na procházku a  říkat si, že je všechno 
v  pořádku, a  varovat před těmi, co nás 
chtějí omezit ve svobodě konzumovat. 
Ani u nás ale už nejde přehlédnout dlou-
hodobé sucho, rozpadající se lesy nebo 
třeba to, že za pouhých 30 let zmizely ve 
střední Evropě tři čtvrtiny hmyzu. Včetně 
opylovačů, motýlů a druhů, které slouží 
jako potrava pro ptáky a obojživelníky.

Klimatická změna není jediná pří-
čina problémů. Přelidnění a  související 
migrace, nešetrné nakládání s  půdou, 
toxické látky ze zemědělství, z  dopravy 

a z průmyslu a řada dalších dílčích důvo-
dů. Změna klimatu tohle všechno sečetla 
a podtrhla, protože se týká celé planety 
a všeho života. 

Co s  tím má společného Liberec? 
Město je nezastupitelné v  tom, jak se 
změnám přizpůsobit a zachovat rozum-
né podmínky pro fungování společnos-
ti. Klíčovým nástrojem je územní plán, 
který udrží město v  hranicích městské 
zástavby, určí dostatek prostoru pro ze-
leň a  umožní změnu centrálních částí 
a obytných čtvrtí na místa především pro 
chůzi a veřejnou dopravu. Město rozho-
duje, jestli dešťovou vodu necháme od-
tékat pryč, nebo ji zadržíme a necháme 
zasakovat. I  drobnější rozhodnutí hrají 
roli. Přestat používat jednorázové plasty 
na akcích spolufinancovaných městem, 
obejít se bez pesticidů v  technických 
službách a  v  městských lesích, omezit 

solení v zimě. Přejít na obnovitelné zdro-
je energie. Celý program pro město, které 
chce mít šanci.

Vyhlásit stav klimatické nouze má 
smysl už jen proto, že každé důležité roz-
hodnutí potřebuje svůj symbol. Praktický 
význam je třeba v tom, že investiční prio-
rity města budou vyhodnocovány i podle 
toho, jak účinně sníží uhlíkovou stopu. 
Taková data pro rozhodování potřebuje-
me, abychom se neřídili jen dojmy a ne-
nechali se opít rohlíkem. Třeba že stačí 
na dalších parkovištích dát zatravňovací 
dlažbu a všechno bude skvělé.

Město Liberec ani jeho obyvatelé ne-
pohnou globálními problémy. Svět se ale 
skládá z mnoha takových měst a z  ještě 
víc jejich obyvatel a každý má svou váhu 
a odpovědnost. Rozhodně pro sebe a pro 
naše děti toho můžeme ve městě udělat 
hodně. 

Petr Židek, ODS

Lesák je opravený 
špatně  – protože vana 
je děravá jak cedník 
a neudrží vodu. Nemá vodu, před čímž 
jsme varovali, a proto jsme v původním 
projektu měli mimo jiné vrt pro zajiště-
ní vody. Místo vody je ve vaně bahno. 
Nutná je tak další náprava. Což bude 
stát nemalé peníze. Navíc nakonec stále 
není jisté, že vody bude dost a že se Les-
ní koupaliště nestane koupalištěm jen 
příležitostným. To ukáže až vydatnost 
vrtu. A to ani nemluvím o nutnosti kon-
troly kvality vody, na což jsme také upo-
zorňovali, ale byli jsme „opravováni“, že 
to nutné není. Je. A  jak bude v  letních 
měsících dopadat, je velmi nejisté. 

My to ale nevzdáváme, jen říkáme, 
že se stává to, co jsme kdysi říkali, na co 
jsme upozorňovali. Že pokud chceme 
Lesní koupaliště, musíme do něj inves-
tovat finanční prostředky a zajistit sku-
tečnou funkčnost, nikoli Potěmkinovu 
předvolební vějičku z  pera a  marketin-

gového plánu Jana Korytáře. 
Správu Lesního koupaliště převez-

mou Městské lesy Liberec. To dává svůj 
smysl, navíc to umožní efektivnější 
(a  levnější) provoz. Vanu opravujeme 
tak, jak bylo potřeba již před tím, než se 
s ní a v ní chlubil v plavkách Jan Korytář. 

Aby netekla teď a aby vydržela další roky. 
Děláme vrt, abychom do areálu dostali 
vodu. Protože dovážet ji opravdu ne-
chceme (protože je to drahé, protože je 
to neekologické, protože je to vrcholně 
nesmyslné). Věříme, že ve vrtu bude vody 
dost. A že bude možné udržet vodu v po-
žadované kvalitě, kterou vyžadují normy 
a  legislativa. A  doupravíme také okolí, 
aby odpovídalo očekávání návštěvníků. 

Jinými slovy – postupně naplňujeme 
projekt, jak jsme jej kdysi navrhli, dis-
kutovali a  jak dával smysl. Mohl být již 
realizovaný dávno. Navíc peníze nyní 
nejdou z  dotací, ale z  rozpočtu města. 
Zatímco dříve to mohlo být naopak. Jen-
že to by nepřineslo politické body po-
pulistovi Janu Korytářovi. A  tak si musí 
obyvatelé Liberce počkat. 

Rodiče a studenti vyzvali Liberec k vyhlášení stavu klimatické nouze a ke změnám, které povedou k udržitelnému životu ve 
městě. Chtějí naději. 

Když jsme před několika lety varovali před šlendriánsky připraveným projektem rekonstrukce Lesního koupaliště z kuchyně 
Změny pro Liberec Jana Korytáře, byli jsme opakovaně napadáni. Mimo jiné s tím, že oni připravili projekt výrazně levnější než 
my kdysi. Skutečnost? 

Klimatická nouze je realita. Nezbývá než se s ní naučit žít
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Měl by Liberec 
vyhlásit stav 

klimatické nouze?
Jiří Šolc, SLK

Město Liberec se 
tzv. klimatické změ-
ně staví přiměřeně, 
zodpovědně a bez populistických vý-
křiků. 

Připravujeme změnu roky nemě-
něné praxe při sekání zelených ploch 
s akcentem na nižší frekvenci a větší 
podíl mulčování, tedy ponechává-
ní rozmělněné posekané trávy coby 
hnojiva na místě. 

Do rozpočtového výhledu 2020–
2023 prosazujeme položku „opatření 
proti negativním dopadům sucha“, 
pod kterou rozumíme budování re-
tenčních ploch a nádrží pro dešťovou 
vodu, budování propustných namísto 
zpevněných (například parkovacích) 
ploch a  výsadby zeleně. Navádíme 
stavební investory do zelených střech 
na projektech, kde to má smysl… 
(např. Nový Perštýn). 

Město Liberec také dlouhodobě 
podporuje systém MHD jako udrži-
telné městské dopravy, kdy naše ve-
dení města učinilo jízdné ještě o kus 
atraktivnější. Tam, kde je to efektivní, 
podporujeme systém vytápění CZT, 
kdy většina tepla pochází ze spálené-
ho domovního odpadu, které by jinak 
přišlo vniveč do atmosféry. 

Zároveň město Liberec chce rea-
lizovat nový vodojem pitné vody pro 
oblast Horské a  okolí. Je toho hodně 
a pokračovat by se dalo nad rámec vy-
mezeného příspěvku. 

K  otázce, zda-li město Liberec vy-
hlásí něco jako mimořádný stav či 
stav klimatické nouze, musím říci, 
že se na to nechystáme a nerozumím 
tomu, proč to např. jednotlivé části 
Prahy dělají. Přijde mi to jako popu-
listický výkřik alarmistů, který nemá 
žádnou oporu v  zákonech České re-
publiky. Bylo by to takové plácnutí do 
vody bez reálného výsledku.

Jaromír Baxa,
Liberec otevřený lidem

Prvních pár let toto 
opatření mělo smysl, 
nešlo pustit výstavbu domů někam, kde 
by mohla být navržena zeleň, silnice 
nebo výrobní hala. Dnes je ale situace 
jiná. V  návrhu územního plánu zbývá 
několik problematických lokalit a  ná-
vrhů, jinde už není důvod něco měnit. 
Přesto zastupitelstvo odmítá žádosti 
občanů i  v  těch případech, kdy jsou 
v souladu s novým návrhem územního 
plánu a proti změně nejsou žádné pro-
testy.

Nový územní plán navíc bude schvá-
len až někdy v roce 2022 a my máme za 
to, že změny územního plánu nemají 
být vyhrazeny jen velkým firmám nebo 
městu. 

Navrhli jsme proto schvalovat ta-

kové změny, které splňují následující 
podmínky: (1) Návrhy jsou v souladu se 
dvěma posledními verzemi návrhu no-
vého územního plánu. (2) Zástavba je 
v rámci stávajícího zastavěného území. 
(3) Proti návrhu nejsou žádné zásadní 
námitky. Díky tomu by navržené změny 
nijak nezkomplikovaly a neprotáhly pří-
pravu nového územního plánu.

Pomohli bychom zejména těm, kteří 
mají pozemek nyní vedený jako zahrád-
ku, ale v novém územním plánu půjde 
o  plochu pro bydlení. Nebo jim ve vý-
stavbě brání některé z ochranných pá-
sem, která ale mají být v novém územ-
ním plánu zrušena. Nebo těm, kterým 
výstavbu znemožňují zbytečně tvrdá 
pravidla současného územního plánu, 
která již v  novém územním plánu ne-
budou.

Náš návrh zastupitelé bohužel ne-
odsouhlasili ani napodruhé. Paradoxně 

nejvíce proti návrhu vystupovali ti, kteří 
při každé příležitosti mluví o „nutnosti 
pomoci těm, kterým stávající územní 
plán neumožňuje stavět“. A důvod? Prý 
by žádostí bylo moc a  zpomalila by se 
příprava nového územního plánu. Ob-
stojí takový argument vůči těm, kterým 
město blokuje změnu územního plá-
nu třeba již deset let? Po zvážení všech 
okolností a prověření několika typových 
případů si to nemyslíme. Zvlášť když 
vedení města samo připravuje takové 
změny stávajícího územního plánu, 
kvůli kterým se nový návrh územního 
plánu bude muset přepracovávat a zno-
vu projednávat.

Kvůli koaličním hlasům budou obča-
né města tahat za kratší konec provazu 
i nadále. 

Takže budeme jednat dále a věříme, 
že ve výsledku budou zastupitelé vůči 
občanům o něco vstřícnější než dosud. 

Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený lidem

Už při schvalová-
ní rozpočtu města se 
ukázalo, že na spoustu připravených 
a potřebných projektů současná koali-
ce Starostů, ANO a  ODS peníze nedá. 
Ale jinde je, kupodivu, bez problémů 
najde. A pokud ne z daňových příjmů, 
tak klidně i na úkor dluhu. 

A  tak se zrušila realizace chodní-
ků v  Ostašově, připravených dětských 
hřišť na sídlištích, Lesní koupaliště zů-
stane i bez drobného zázemí v podobě 
dřevěného přístřešku, na polovinu se 
zkrátil příspěvek pro kino Varšava… 
A přesto město má naplánovaný scho-
dek jen pro tento rok ve výši 380 mil. 
Kč. Kde se vzal? Bohužel hlavně v pro-
vozních výdajích, neboť, i přes kritizo-
vání vysokého množství úředníků na 
magistrátu za minulého vedení, letošní 
rozpočet počítá ještě s dalšími 30 mil. 
na platy navíc.

Jenže to není vše. Postupně se při 
rozpočtových změnách začínají vyno-
řovat nové a  nové věci a  projekty, na 
které koalice peníze kupodivu vždy 
najde.

A tak si navýšila finance na propa-
gaci o 1,2 mil. Kč, dalších 1,5 milionu 
se našly na podporu seriálu o  viet-
namské drogové mafii a  2,4 milionu 
na památník obětem první světové 
války.

Naši radní dokonce byli ochotni dát 
16,5 mil. na spolufinancování rekon-
strukce podchodu pod železnicí u aré-
ny, který ani není v  majetku města. 
Nebyl ani mezi investičními priorita-
mi a na rozdíl od mnohého městského 
majetku ani není v  havarijním stavu. 
A že to měl být opravdu krásný tunel. 
Vyšší, šířka pět metrů ne na dva kočár-
ky, ale spíše na dvě auta. Co na tom, že 
navazují chodníky široké sotva metr 
padesát. Zastupitelstvo tuhle částku 
naštěstí neschválilo a  o  výši spolupo-
dílu města se bude ještě jednat.

Investiční priority nového ve-
dení města mají společnou jednu 
věc: projekty, na které peníze jdou, 
nepřipravuje město, ale někdo jiný. 
Dokonce i  největší připravený pro-
jekt, parkovací dům a  autobusový 
terminál, město raději předalo k rea- 
lizaci Libereckému kraji a  omezí se 
jen na poskytnutí finančního pří-
spěvku.

Jako by se vedení města obávalo 
samo cokoliv začít. Pořád sice mluví 
o tom, jak se v dalších letech proin-
vestuje snad 2,5 miliardy, zatím ale 
nejsou vypsány ani veřejné zakáz-
ky na projektové práce. Jak je chtějí 
stihnout, netušíme. Hotové a připra-
vené projekty zatím zbytečně stojí 
a  peníze na ně projídáme. Nemluvě 
o  tom, že nevíme, kde těch 2,5 mi- 
liardy vezmeme, natož jak si určíme 
priority.

Zatím je nám z  toho slibovaného 
rozvoje poněkud smutno. Kéž by se 
to ještě změnilo.

Nový územní plán se připravuje už od roku 2007 a od té doby zastupitelstvo odmítá ty žádosti 
o změny územního plánu, o které si požádali občané města. Schvalují se jen tzv. strategické 
změny, pro které se rozhodnou zastupitelé.

Změny územního plánu stále jen pro vyvolené

Na co vedení města peníze má 
a kde se (prý) nedostávají?
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Taiwan III

Znovu Zborovská rokle

Jiří Němeček,  
ANO 2011

Taiwan, jehož 
oficiální název je 
Čínská republika, 
vznikl v  roce 1949 stejně jako velká 
kontinentální země, kterou známe 
pod názvem Čínská lidová republika. 
Mezi těmito dvěma státy nebyly a ne-
jsou ty nejvřelejší vztahy. A  co máme 
společného? Taiwan byl před druhou 
světovou válkou samostatným státem. 
Jako Československo. Podívejme se, co 
se dočteme na internetu a co se zde po 
válce dělo.

Na postupimské konferenci bylo 
s přihlédnutím k závěrům z konferen-
ce v Káhiře (1943) rozhodnuto, že Tai-
wan bude znovu přičleněn k Číně. Ost-
rované, jejichž země byla hospodářsky 
podstatně vyspělejší než většina pev-
ninské Číny, se však ani nyní nedočkali 
většího podílu na správě svých záleži-
tostí. Čínská republika sice vytvořila 
místní vládu a úřady, ale obsazovala je 
výhradně lidmi z pevniny. Bezohledná 

byla také hospodářská politika Číny 
vůči Taiwanu. Napětí vyvrcholilo pro-
tikuomintangským povstáním, které 
v  Tchaj-peji (hl. městě Taiwanu) pro-
puklo 28.  února  1947. To bylo krvavě 
potlačeno během tzv. Masakru 228 
(kolem 10 000 obětí)… Tolik Wikipedie.

Smutné je, že Čínskou republiku 
(Taiwan), většina států světa jako nezá-
vislou oficiálně neuznává, protože di-
plomatické styky s ní netoleruje Čínská 
lidová republika. Ta považuje ostrov za 
svou provincii, avšak Čínská republika, 
většinou nazývaná prostě Tchaj-wan, 

je dnes de facto nezávislý demokratic-
ký stát. (Opět citace z internetu.) A tady 
naštěstí podobnost České republiky 
a Čínské republiky (Taiwanu) končí. 

Existence Taiwanu je více méně 
podmíněna podporou ze strany USA, 
které v  roce 1950 zabránily obsazení 
ostrova armádou ČLR.

Tento poslední díl miniseriálu o Tai-
wanu vznikl v  neděli 2.  června  2019. 
A tak zde nemůže být uveden výsledek 
jednání, které proběhne na liberecké 
radnici v  úterý 4.  června. Proč zrovna 
toto jednání? Na dříve zmíněné slu-
žební cestě zmínili zástupci jedné tai-
wanské společnosti jejich aplikaci do 
mobilních telefonů, která se úspěšně 
používá v  řadě měst po celém světě. 
V uvedený den přicestují „přes půl svě-
ta“ z  Tchaj-peje do Liberce, aby nám 
uvedený software představili a nabídli.

I  to je důkaz obdivuhodného pra-
covního nasazení, globálního myšlení 
a  trpělivosti národa, který se již dnes 
identifikuje jako samostatný taiwanský 
národ a který by nám, Evropanům, měl 
být v mnohém vzorem.

Přinášíme vám poslední přemýšlení o Taiwanu, o zemi, jejíž osud má mnoho podobného s osudem českého národa. Navíc 
existence tohoto státu je stále na pomyslné hranici bytí a nebytí.

Jako blesk mne zasáhla informace o tom, že je opět na pořadu dne akce, která naruší klid, pohodu a bezpečnost Zborovské rokle.

Marie Pavlová, Změna pro Liberec

Když v  předmětné lokalitě došlo 
v  letech 2012 až 2013 k  revitalizaci 
sportoviště a  rekreační plochy, která 
byla financována z IPRM Lidové sady 
II, byla občanská veřejnost přesvědče-
na, že je konec tahanic kolem rekon-
strukce přístupové cesty k  pozemku 
p.č. 3118/1.

Podařilo se vybudovat krásné 
a  bezpečné zázemí pro děti, mládež 
i dospělé sportující občany.

Na pozemku p.č. 3118/1 hodlá 
majitel postavit bytový dům, i  když 
v  katastru nemovitostí je veden jako 
zemědělský půdní fond. Současný ani 
připravovaný územní plán nepočítá 
s tím, že by mohl být v budoucnu sta-
vební.

Přesto vedení města v  čele s  ná-
městkem, který tuto agendu nemá 
v  gesci, znova straší obyvatele města 
jakousi Plánovací smlouvou plnou 
polopravd. Například cesta v  parku 
není účelovou komunikací, ale pouze 

přístupovou pěšinou.
Práce současného vedení města 

tím popírá slova, kterými se hnutí 
Starostové i  ANO prezentovali ve vo-
lebních programech. Slib zřizování 
nových parků a sportovišť bylo jen vě-
domé klamání voličů.

Město nemá peníze na nová hřiště 
a parky a současně výrazně degraduje 
nejbezpečnější sportoviště.

Vedení města chce po zastupite-
lích, aby schválili Plánovací smlouvu, 
aniž by zároveň byla předložena po-

třebná dokumentace (vyjádření orgá-
nů státní správy…).

Není dost na tom, že právě zastupi-
telé za hnutí Starostové a ANO přispě-
li k nevratnému narušení nejcennější 
části Liberce na Masarykově třídě?

Proč většina libereckých politiků, 
tak jako v  jiných městech, neusiluje 
o to, aby jejich spoluobčané žili v udr-
žitelném, kvalitním lidském prostředí, 
s  čistými ulicemi i  vzduchem? Proč 
u  nich převažuje snaha vyhovět jed-
nomu člověku na úkor většiny?

Zpravodaj^Liberec
do všech libereckých 

schránek

50 000 ks
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AD: Parkování na sídlištích je očistec
Stanislav Kubín, ul. Na Perštýně

(Zpravodaj Liberec, duben 2019)
Tak nám opět „hora porodila 

myš“. Alespoň takovým dojmem 
na mne působí nápad magistrátní 
„squadry“, jak řešit problém s par-
kováním na libereckých sídlištích. 
Tento návrh mi silně připomíná 
ono vyhánění čerta ďáblem. Už 
proto, že Liberečanům dává mož-
nost vybrat si pouze mezi dvěma 
špatnými možnostmi.

 Návrh mimo jiné totiž nabízí 
něco, co:

a) vyvolá nemálo třenic a sporů 
mezi sousedy, a to i tam, kde tomu 
tak doposud nebylo,

b) nebere naprosto zřetel na to, 
že na řadě míst, kde je parkování 
řešeno formou placených vyhraze-

ných stání, problém s parkováním, 
a  tudíž ani se sousedskými spory, 
de facto neexistuje. Prosazením 
záměru zrušit tato vyhrazená stání 
potom jednak zmíněné třenice na-
stanou, a navíc město přijde o ne-
malé částky v řádu statisíců ročně. 
Patrně si to může dovolit…

 Pokud pan Šolc říká, že sou-
časný stav, co se parkovacích míst 
týče, je očistec, má pravdu. Ale 
tento problém není všude, a pak je 
na místě řešit ho tam, kde existu-
je, ale nikoliv plošným opatřením 
vytvořit problém tam, kde dosud 
není. Tato situace nevznikla ze 
dne na den. Problém opomíjela 
celá řada předchozích vedení měs-
ta, a  to i  ono, ve kterém byl i  pan 
Šolc. K řešení se přistupuje doslo-
va 10 minut po dvanácté. Avšak 

postupovat tak, jak jsem zmínil, 
že se vytvoří problém další, je ná-
pad vskutku „kocourkovský“. Ale 
patrně (nepřiznaným) záměrem 
je i  působit na zlepšení kondice 
řidičů, kroužících sídlištěm a  hle-
dajících místo k  zaparkování, ze 
kterého to již domů nebudou mít 
často nikoliv třeba sto metrů, ale 
podstatně dál… Pokud ono místo 
naleznou.

Ve zmíněném článku pan Šolc 
konstatuje, že navrhovaná výše 
(budoucího) zpoplatnění bude 
natolik nízká, že zdaleka nepokry-
je náklady spojené s  parkovacími 
místy, která město uklízí (sic!). 
Platím rok co rok několik tisíc ko-
run za vyhrazené stání u  domu, 
kde bydlím. Spolu se mnou ještě 
dalších šest sousedů. Navíc každé 

dva roky je tuto žádost nutno (opět 
za zpoplatnění) obnovovat. Každý 
rok z  těchto stání město dostává 
nemalou částku a za oněch zmíně-
ných 8 let jsem zažil úklid ze strany 
města 2–3×, a  to až po urgencích 
ze strany uživatelů. Ani letos tomu 
nebylo jinak, parkoviště a přilehlé 
okolí jsme si uklidili sami a pak ně-
kolik týdnů urgovali odvezení bio-
logického odpadu, který byl jak na 
hromadách, tak i v pytlích. 

Tolik o  „úklidu“ parkoviště ze 
strany města, nemluvě o  tom, že 
příslušný odbor se nemá ani k ob-
novení vodorovného značení. Proč 
taky? Peníze přicházejí a  lidé si 
vždycky nějak poradí. Jak si pora-
dí magistrát s výpadkem příjmu za 
případné zrušení vyhrazených stá-
ní, to už je zase jiný příběh.

Přišlo do redakce

Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz

Navštivte naše pobočky v Liberci: 
     FOKUS optik a.s., Palachova 1404, 460 90 
     FOKUS optik a.s., Pražská 7/8, 460 01
     FOKUS optik a.s., Sousedská 599, 460 11
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Ve dnech 18. až 22. června 2019 se do Liberce sjedou profesionální loutkáři nejen z České 
republiky, ale i ze zahraničí, aby v rámci festivalu Mateřinka představili výběr toho nejlepšího 
ze současného loutkového divadla pro děti předškolního věku. 

Stanislav Doubrava,  
ředitel Naivního divadla Liberec

Letošního jubilejního 25.  roční-
ku se zúčastní 21 divadel a skupin, 
kromě českých přijedou i  soubory 
z  Belgie, Německa, Španělska, Pol-
ska a Slovenska. Během pěti festiva-
lových dní tak čeká diváky množství 
krásných loutkových představení, 
která se uskuteční na různých mís-
tech po celém Liberci. Kromě Naiv-
ního divadla se bude hrát v Malém 
divadle F. X. Šaldy, v Základní umě-
lecké škole Liberec, ale také pod 
širým nebem v  zahradě Jedličkova 
ústavu nebo na náměstí Dr. E. Be-
neše. 

Specifikem letošního ročníku je 
skutečnost, že se na festivalu objeví 
také řada představení pro nejmenší 
diváky od 1 roku do 3 let, založená 
na  prožitku, s  minimem slov, zato 
však s  maximem vjemů, rozvíjející 
dětskou fantazii.

Kromě loutkového divadla se 
mohou návštěvníci těšit na boha-
tý doprovodný program v  podobě 
koncertů, výstav, filmové projekce, 
loutkářské dílny nebo slavnostního 
průvodu v  maskách a  kostýmech, 
který festival 18. června v 15.00 ho-
din zahájí. 

Po celou dobu konání Mateřinky 
bude na náměstí Dr. E. Beneše mož-
né spatřit sloní vzducholoď Elefan-
telin, ve které herci z  Naivního di-
vadla devětkrát denně (od 10.00 do 
18.00, vždy v celou hodinu) odehrají 
své aeronautické představení. Akce 
je zdarma, avšak pro omezený po-
čet diváků. Vstupenky je nutné si 
předem vyzvednout na pokladně 
Naivního divadla v Moskevské ulici 
č. 18. 

Na produkce, které se konají na 
náměstí Dr. E. Beneše, se dostanou 
všichni zájemci bez omezení. Velko-
lepá podívaná čeká diváky 18. červ-
na ve  21.30 hodin, kdy se z  ulice 

5.  května vydá směrem k  náměstí 
sedm metrů vysoká a dvě tuny váží-
cí loutka Rytíře, aby se zde následně 
proměnila v  Anděla. Ocelový obr 
vznikl v dílně kováře, muzikanta, di-
rigenta, zpěváka a dramaturga Petra 
Píši, který se zároveň postará o sty-
lové zakončení festivalu. V  sobotu 
22. června se mohou diváci od 20.00 
hodin těšit na jeho Orchestroj, ab-
solutně mobilní, klikou poháněný, 
svébytně hudební i  svérázně diva-
delní projekt, který v sobě ukrývá na 
dvě desítky muzikantů.

Mateřinka je festival profesionál-

ních loutkových divadel, který se 
jako jediný v České republice a v Ev-
ropě zaměřuje výhradně na tvorbu 
pro nejmenší diváky. Z  nich na zá-
věr navrhne odborná porota k oce-
nění ta nejzdařilejší. 

K  letošnímu 25. ročníku festivalu 
přibude na podzim ještě jedno vý-
znamné datum. V    listopadu oslaví 
Naivní divadlo Liberec 70 let od své-
ho vzniku. Obě jubilea připomíná 
výstava s názvem Dvě výročí umís-
těná v  Galerii v  podzemí liberecké 
radnice, která bude veřejnosti pří-
stupná až do konce roku. 

Kultura, historie, společnost
Liberec ožije loutkovým divadlem

Vzpomínka na oběti 
komunistického režimu
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Akce je pořádána při příle-
žitosti Dne památky obětí 
komunistického režimu a je 
určena pro širokou veřejnost.
Den památky obětí komuni-
stického režimu byl vyhlášen 
na památku Milady Horákové, 
Jana Buchala, Oldřicha Pecla 
a Záviše Kalandry, kteří byli 
po vykonstruovaném politic-
kém procesu komunistického 
režimu ČSSR popraveni na 
Pankráci 27. června 1950. 
Další obžalovaní dostali doži-
votí nebo tresty žaláře dlouhé 
15–28 let. V Československu 
bylo od roku 1948 za politic-
ké trestné činy popraveno 
248 osob, nejvíce v první půli 
padesátých let. 

Listopad 1989 –  
nehledáme vás?

V souvislosti s akcemi, připra-
vovanými k 30. výročí listo-
padu 1989, shání statutární 
město Liberec a spolek G300 
kontakty na tyto občany: 
Julius Jančáry, Jaromír Vašek, 
Pavel Hůza, Václav Poštolka, 
František Fišera. Prosíme 
vás (nebo pozůstalé těchto 
občanů), kontaktujte nás na 
sekretariátu náměstka primá-
tora Ivana Langra na telefonu 
485 243 142 nebo e-mailu 
vackova.marie@magistrat.
liberec.cz. 

Krátkézprávy
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Jiří Janků, dramaturg

Hru Jakub a jeho pán napsal Milan Kun-
dera podle románu Jakub fatalista, jehož 
autorem byl francouzský osvícenec a ency-
klopedista 18. století Denis Diderot. 

Nejde však o pouhý dramatický přepis – 
Kundera předlohu povyšuje svou hravostí 
a domýšlením Diderotových paradoxů oči-
ma současného ironického skeptika. Díky 
tomu vznikla velmi imaginativní a moudrá 
komedie o rozkoši z vyprávění, která se ča-
sem stala jedním z  nejhranějších součas-
ných českých divadelních textů. 

Dnes tento příběh o  přátelství, lásce a   
zradě, ale také o  nejistotě světa a  hledání 
cesty, připravuje hostující režisér Petr Ve-
selý se členy činoherního souboru DFXŠ. 
V  hlavních rolích se představí Tomáš Im-
pseil, Zdeněk Kupka a Michaela Foitová. 

Divadlo F. X. Šaldy

Slavná Kunderova hra na jevišti DFXŠ

Kvůli připravované rekonstrukci Šaldova divadla se 
premiéra odehraje 21. června 2019 v Malém divadle, kde 
také proběhnou první reprízy v červnu, září i říjnu. Jakmi-
le rekonstrukce skončí, přesune se tento titul do Šaldova 
divadla, kam byl původně naplánován. 

Snímek ze zahajovací zkoušky  Foto: Lukáš Trojan

Osudové město

Pavel Chmelík

Dlouholetý šéf liberecké opery 
působil také jako dirigent v  Ná-
rodním divadle, vedl symfonický 
orchestr Armádního uměleckého 
souboru, byl dirigentem divadla 
v Ústí nad Labem nebo Jihočeského 
divadla v Českých Budějovicích. Do 
současné doby působí od roku 2008 
jako pedagog na katedře dirigování 
Hudební a taneční fakulty Akademie 
múzických umění v Praze.

Františka Babického osud při-
vál do Liberce poprvé v  roce 1974 
a s přestávkami v Divadle F. X. Šaldy 
strávil 32 let. Až do loňského roku, na 
jehož závěru oslavil 80. narozeniny.

„Přeji nám, aby se umění v našich 
hlavách zachovalo a aby se obrodilo. 
Abychom měli radost z  té čarovné 
hudby, která má v  sobě tu nesmír-
ně magickou moc, že nás dovede 
povznést, že nás přitlačí do sedadla, 
že nás dojme, že nás uhrane svou 
krásou. Smyslem umění by měla být 
krása. To je nepsaný zákon, na který 
mnoho současných tvůrců zapomí-
ná,“ řekl během vyprávění o  svém 

profesním životě František Babický.
Jak sám uvedl, v Liberci zažil ně-

kolik prvenství. „První bylo to, že 
jsem se poprvé stal někde šéfem 
opery, což byla obrovská výhoda 
pro možnost uplatnění vlastních 
dramaturgických přání, přestože to, 
co máme a smíme hrát, nám dikto-
vali. Prožil jsem zde do té doby nej-
šťastnější období svého uměleckého 
růstu, protože po dvou angažmá, 
v nichž rozhodovali jiní, jsem se mu-
sel a  mohl rozhodovat sám. Od té 
doby vnímám Liberec jako své osu-

dové město, kde od roku 2001 defi-
nitivně bydlím a chci dožít.“

František Babický se narodil 
v  roce 1938 Praze, ale dětství prožil 
v Brandýse nad Labem, kde se jako 
žáček v klavíru, a později konzerva-
torista, aktivně zapojoval do zdej-
šího uměleckého života. V  letech 
1953–1965 absolvoval pražskou 
konzervatoř a  Akademii múzických 
umění. 

V  roce 1964 nastoupil do Jiho-
českého divadla jako sbormistr 
a  záhy se stal dirigentem. V  letech 
1969–1974 strávil v  angažmá v  Ústí 
nad Labem, v roce 1974 se stal šéfem 
opery v Liberci. V roce 1980 přesíd-
lil do Prahy jako šéf Symfonického 
orchestru Armádního uměleckého 
souboru Víta Nejedlého na cca 8 let, 
od roku 1981 působil jako dirigent 
v  Národním divadle. V  80. letech 
spolupracoval zároveň s berlínským 
rozhlasovým orchestrem. Po odcho-
du z Prahy v roce 1989 zastával stří-
davě funkci šéfa opery v Ústí nad La-
bem a Liberci, ve kterém se natrvalo 
usadil v roce 2001 a jako dirigent tam 
aktivně působil až do roku 2018. 

Především velké dojetí se zračilo ve tváři české dirigentské osobnosti Františka Babického při 
slavnostním aktu libereckého zastupitelstva, kde mu bylo v 14. května uděleno čestné občan-
ství města Liberec.

Až do října si mohou návštěvníci 
každou středu a  sobotu vychutná-
vat poklid barokní zahrady kostela 
Nalezení sv. Kříže s nejvýznamnější 
figurální památkou Liberce – moro-
vým sloupem z dílny Mistra Matyáše 
Bernarda Brauna z roku 1719.

Zahrada, která je letos poprvé 
zpřístupněna veřejnosti, působí 
jako pravá oáza klidu v  uspěcha-
ném centru města. 1.  června byla 
slavnostně otevřena u  příležitosti 
oficiálního uvedení zrestaurované-
ho morového (mariánského) slou-
pu. Ten získalo město v  roce 2018 
po dohodě s  římskokatolickou 
církví bezúplatně do svého majet-
ku a investovalo do jeho  renovace 
téměř 700 tisíc korun.

V  zahradě přibudou také infor-
mační tabule, protože se stala sou-
částí mezinárodního turistického 
projektu Via Sacra, který cílí na vý-
znamné sakrální památky trojme-
zí. Liberec tak stojí po boku dalších 
devatenácti ojedinělých umělec-
kých děl na území Horní Lužice, 
Dolního Slezska a severních Čech.

Morový sloup byl objednán u Ma-
tyáše Bernarda Brauna jako podě-
kování za záchranu před morovou 
ranou z  roku 1680. Kaple Božího 
hrobu pochází z roku 1722 a barok-
ní pískovcové kapličky se čtrnácti 
zastaveními křížové cesty, které byly 
původně umístěny na Keilově vrchu, 
v zahradě stojí od roku 1760. Malo-
vané obrazy jsou ale nepůvodní, až 
z poloviny 19. století.

Kostel i celá zahrada je přístup-
ná každou středu (14–18 hod.) 
a  každou sobotu (10–16 hod.) od 
dubna do října.

Poznejte barokní 
skvost Liberce
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Jana Kodymová  

Mezi nejčastější podněty květ-
nové schůzky patří zlepšení úklidu 
města a  údržby zeleně. Došlo také 
na otázku bydlení pro seniory. Za-
jímali se o  možnost a  postup při 
přidělování městských bytů. Další 
dotazy směřovaly k  obnově pro-
vozu kavárny Pošta, kina Varšava, 
amfiteátru v Lidových sadech, také 
k tématu parkovacího domu v Ben-
dlově ulici, tramvajové trati do Ro-
chlice, zřízení zastávky městské 
hromadné dopravy u  nemocnice 
a  zajímala je budoucnost a  využití 
budovy Skloexportu u  vlakového 
nádraží. 

Senioři se dále zajímali o  na-
plnění vyhlášky regulující výbuš-
né rachejtle a  petardy ve městě 
a  o  plánovou koncepci hudebního 
parku Jiřiny a  Milana Uherkových 
v Ruprechticích.

Dlouhodobě seniory trápí ne-
pořádek v  ulicích a  celkově čis-
tota města. Stejně tak přerostlá 
tráva nebo nedostatek strážníků 
městské policie, kteří by na do-
držování pořádku mohli dohlí-
žet. V diskuzi zaznělo i zamyšlení 
nad chováním dnešních politiků 
a mládeže.

Ale nezazněly jen negativní 
náměty. Například pan Zdeněk 
z  Broumovské pochválil uklizený 
prostor kolem kontejnerů. Členům 
Rady starších i  řediteli Kontaktu 
Michaelu DuÉovi pak náměstek 
Ivan Langr odpovídal na jednot-
livé dotazy a  také je informoval 
o  novinkách, které město nejen 
pro seniory připravilo a chystá. Zá-
sadní pro ně i pro město je blížící 
se rekonstrukce Liebiegova paláce 
na Centrum aktivního života. Tady 
bude mít Kontakt své sídlo a bude 
jedním z realizátorů aktivit centra.

Senioři chtějí čistší město 
V pravidelném intervalu půl roku se na liberecké radnici schází 
Rada starších Komunitního střediska Kontakt s náměstkem 
primátora Ivanem Langrem. 

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. 5. DO 31. 5. 2019

166/19
nálezy DPMLJ: peněženka – Daria Golanová, klobouk, batoh, 
taška (dět. oblečení), vah (sport. oblečení), mobilní telefon, 
�nanční hotovost, 4× deštník

30. 5. 

165–162/19 peněženky – Kateřina Malá, Rudolf Dofek; batoh; klíče 30. 5. 

161, 160, 159/19 doklady – Pavel Kutík; mobil; kabelka – Kateřina Lexová 29. 5

158/19 klíče 28. 5

155, 154/19 brýle – dioptrické; taška – Kudráč Marek 23. 5

153, 151/19 peněženka – Srbek Lubomír, peněženka – Renata Spiller 22. 5

152/19
nálezy DPMLJ: karta – Bláhová Barbora, karta – Mazurchenko 
Anastastasiia, průkaz – Kešnerová Kristýna, průkaz – Štarchová 
Ivana, mikina, čepice, 2× deštník

23. 5

150, 149/19 šál; peněženka – František Smažík 20. 5

147/19 mobilní telefon 17. 5

146/19
nálezy DPMLJ: studijní poznámky, taštička, peněženka, dětská 
bunda, čepice, zapalovač, mobilní telefon, bunda

16. 5

145/19 sekačka 14. 5

144/19 mobilní telefon 15. 5

143/19 mobilní telefon 13. 5

142/19
nálezy DPMLJ: kšiltovka, dětská mikina, vodítko, peněženka, 
klíč od vozidla, klíč, dětská bunda, vak, bunda, taštička, pouz-
dro na mobil, karta – P. Marušková, pouzdro na brýle

9. 5

141, 140/19 peněženka – Lukáš Peniaško; mobilní telefon 7. 5

136/19
nálezy DPMLJ: peněženka – Miroslav Ješko, klíče,
peněženka – Ivan Havryliuk, 

3. 5
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čtvrtek 27. června od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO
Distribuci Zpravodaje do každé rodiny 

v Liberci zajišťuje od 1. ledna 2002 Česká 
pošta, s. p.  r v ne r-

e   v r n r e e e
r e n  Če
e  Do vyčerpání zásob 

je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní 
budovy radnice, Nového magistrá tu 
a v městském informačním centru.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
ZPRAVODAJE LIBEREC 

JE 28. ČERVNA

v rn ere , 
nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 
Liberec. IČO 262978.

v en MK ČR E 11813.
e n r

Jaroslav Zámečník, Jarmila Levko, 
Renata Balašová, Petra Břeňová, Jan 
Korytář, Jaromír Baxa, Jiří Mejsnar, 
Pavel Chmelík.  

re r   
Pavel Chmelík (tel. 731 681 090, 
chmelik.pavel@magistrat.liberec.cz).

 Mafra, a. s.
Redakce si vyhrazuje právo krátit 
a upravovat příspěvky po stylistické 
stránce. Náklad 50 000 kusů.

   

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

Zpravodaj^Liberec

Sportovní klub Ještěd

Prestiž tohoto závodu spo-
čívá jednak ve velikosti závodu 
a  zároveň v tom, že se soutěží 
ve všech věkových kategoriích 
od předžáčků až po kategorii 
veteránů. Skákalo se na můst-
cích o  velikosti K4, K11, K28 
a K51. V letošním roce skokani 
z  Liberce měli zastoupení ve 
všech věkových kategoriích.

V  kategorii předžáků na 
můstku o velikosti K4 si Eliška Kvas-
ničková vyskákala 6. místo a Jindra 

Řeřicha 8. místo.  O  první senzaci 
se v  sobotu postarala dvojnásob-

ná mistryně České 
republiky Natálie 
Nejedlová, která 
v  kategorii žaček 
11–12 let na můst-
ku K28 vyhrála 
před nejlepší sko-
kankou Německa 
Melindou Friedel 
a  Nikolou Rezlero-
vou z JKL Desná. Na  
4. místě se umístila 
další skokanka z Li-

berce Tereza Sadvarová.
V  nedělním závodě v  kategorii 

Malí skokani zářili v Německu
První červnový víkend se liberečtí skokani na lyžích zúčastnili prestižního závodu v německém Kottmaru. Natálie Nejedlová vy-
hrála úvodní letní prestižní závod v německém Kottmaru, Ondřej Jirotka druhý. 

Pohár předsedy  
TJ Jiskra Vratislavice

Na sobotu 22. června připravili 
vratislavičtí fotbalisté dětský 
turnaj na fotbalovém hřišti 
u hasičárny.
Herní systém je pro přípravky 
1×15 minut, každý s každým 
na minihřišti. Mladší přípravky 
mají prezentaci v 9.00, mladší 
žáci ve 13.15. Ti budou hrát 
2×10 minut na polovině hřiště.
Startovné je zdarma.

Krátkézprávy

žáků 11–12 let na můstku o velikos-
ti K51 obsadil Vojta Stolarz 5. místo 
a Jakub Šusta 7. místo.

O další výborný výsledek se v ne-
děli postaral Ondřej Jirotka, který 
v kategorii 13–14 let na můstku o ve-
likosti K51 obsadil 2. místo. V  této 
kategorii se neztratil ani Jiří Pleštil, 
který obsadil 11. místo. V  kategorii 
juniorek se neztratila Karolína Sad-
varová, která obsadila 11. příčku. 

Poslední kategorií byla kategorie 
veteránů. V  ní obsadil třetí místo 
David Jirotka, šéftrenér Libereckých 
skokanů, a osmé místo jeho týmo-
vý kolega Tomáš Řeřicha, trenér 
předžáčků.


