
Památný den sokolstva
Říjen 2020	 		 Vychází	v nákladu	54 200	kusů	|	zdarma

Liberečtí sokolové před libereckou radnicí uctili Památný den sokolstva, který nově připadá na 8. října. Viz str. 2. 
 Foto Jan Král

Od	otevření	zrekon- 
struovaného	Šaldova	
divadla	a zahájení	nové	
divadelní	sezony	se	ode-
hrálo	pět	premiér.	Str. 16
 

V raketovém tempu

Redakce

Podle primátora Jaroslava Zá-
mečníka se magistrát na druhou 
vlnu epidemie připravil s  předsti-
hem a v koordinaci s Krajskou hygi-
enickou stanicí v Liberci a Liberec-
kým krajem pečlivě sleduje aktuální 
nežádoucí vývoj šíření koronaviru 
na Liberecku.

„Už v  polovině září jsme na ná-

vrh náměstka pro kulturu, školství, 
sociální věci a  cestovní ruch Ivana 
Langra nakoupili a rozvezli 60 tisíc 
respirátorů II. třídy pro zaměst-
nance základních škol. Z  informa-
cí, které průběžně analyzujeme, 
vychází, že ochranných pomůcek 
nyní máme dostatek. Situace je 
v  tomto ohledu lepší než během 
první jarní vlny. Vzhledem k  ak-
tuálnímu vývoji, kdy se Liberecko 

během posledního týdne stalo mís-
tem s  třetím nejvyšším nárůstem 
nakažených na 100 tisíc obyvatel, 
ale situaci pozorně sledujeme,“ říká 
primátor Jaroslav Zámečník.

Liberecký magistrát už během 
léta vyzval jednotlivé organizace 
města, aby situaci nepodcenily 
a připravily se na možný negativní 
vývoj pandemie na podzim. 

 Pokračování na str. 2

Magistrát se připravil na druhou 
vlnu koronaviru s předstihem

Město Liberec na základě rozhodnutí vlády o znovuzavedení nouzového stavu, které platí od 
pondělí 5. října, znovu aktivovalo svůj krizový štáb. Ten průběžně monitoruje situaci a shroma-
žďuje data, aby dokázal rychle reagovat na možná rizika související s šířením covidu-19.

Naivní divadlo  
bude mít ředitelku

Noviny	pro	občany	Liberce

Novou	ředitelkou	Naivní-
ho	divadla	Liberec	bude	
od	1. ledna 2021	Kateřina	
Pavlů. Str. 3

Omezení chodu  
magistrátu
Minimálně do 23. října budou 
budovy magistrátu pro veřej-
nost otevřeny pouze v pondě-
lí a ve středu v časech 8.00–
10.30 a 14.30–17.00 hodin.
V ostatním čase je magistrát 
pro veřejnost uzavřen! 
Zda	se	opatření	zpřísní	či	pro-
dlouží,	je	nutné	ověřit	telefonic-
ky	na	odděleních	a odborech,	
kde	potřebujete	vyřídit	své	zále-
žitosti.	Aktuální	stav	je	nejlepší	
sledovat	na	www.liberec.cz.
Město	uzavřelo	z nařízení	vlády	
například	zoologickou	zahradu,	
plavecký	bazén	či	vnitřní	spor-
toviště	ve	Sport	Parku	Liberec.	
Uzavřeno	je	divadlo	F.	X.	Šaldy,	
kde	koronavirus	postihl	část	
souboru,	stejně	jako	do	25. říj-
na 2020	historické	památky,	
kulturní	objekty	i veškerá	ostat-
ní	vnitřní	sportoviště.

Mosty potřebují opravy 
Město	Liberec	nechalo	letos	
zrevidovat	stav	mostních	
konstrukcí	a	propustů	ve	svém	
vlastnictví.	Z celkového	počtu	
141	objektů	proběhla	běžná	
mostní	prohlídka	u	34	z	nich.	
Odhad	stavebních	prací	na	18	
mostech,	včetně	dvou	lávek,	je	
96,9	milionů	korun	bez	DPH.
Odbor	správy	veřejného	majet-
ku	bude	nárokovat	v	připravo-
vaném	rozpočtovém	výhledu	
města	2021–2024	každoroční	
výdaj	ve	výši	35	milionů	korun	
na	provádění	oprav	mostů	
a	propustů	tak,	aby	majetek	
města	nezastaral.

Krátkézprávy

Parkování	na	sídlištích	
je	problém.	Řešením	
může	být	automatické	

rozpoznání	aut.		 
 Str. 9
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>> Magistrát se připravil...

Jan Král

Na pietní akt přinesli členové So-
kola historické prapory, které jsou 
v těchto dnech vystaveny ve 2. patře 
Krajské vědecké knihovny. 

Datum 8. října bylo zvoleno jako 
připomínka tragických událos-
tí roku 1941, kdy gestapo v  rámci 
Akce Sokol zatklo stovky sokolských 
činovníků z  ústředí, žup i  jednot. 
Byli mučeni, vězněni a deportováni 
do koncentračních táborů. Během 
druhé světové války bylo podle od-
hadů zavražděno nebo zemřelo 
v  boji asi 5 000 sokolů. Ke znovu-
obnovení Sokola došlo na krátkou 

dobu v  roce 1946 a  pak až v  roce 
1990.

Památný den sokolstva se od 
roku 2019 slaví v  Česku jako vý-
znamný den. Sokolská organizace 
si to plně zaslouží nejen pro své 
zásluhy v prvním i druhém odboji, 
nejenom proto, že to byli sokolové, 
kteří vytvořili legie, elitní armádu 
státu, který vlastně ještě neexisto-
val, ale i  pro svou systematickou 
práci při výchově žactva i  dospě-
lých v dobách míru. Sokolu šlo vždy 
o povznesení a výchovu těla i ducha 
národa, stal se silou, která za sebou 
zanechávala důležitou stopu v živo-
tě obyvatel.

Liberečtí sokolové si 8. října připomněli památku tisí-
covek sokolek a sokolů, kteří během 160 let existence 
spolku obětovali své životy za svobodu a samostatnost.

Sokolové si připomněli  
nejtemnější den své historie 

Vážení Liberečané,
na základě rozhodnutí vlády o znovuzavedení nouzového stavu, kte-

ré platí od pondělí 5. října, město Liberec znovu aktivovalo svůj krizový 
štáb, aby průběžně monitoroval situaci a dokázal co nejrychleji reago-
vat na množná rizika související s šířením onemocnění covid-19.

 Na druhou vlnu pandemie se magistrát připravil s předstihem v ko-
ordinaci s Krajskou hygienickou stanicí v Liberci a Libereckým krajem. 
Ve všech budovách úřadu jsme přijali maximum možných hygienic-
kých opatření, která snižují riziko nákazy, aby nedošlo k ohrožení zdra-
ví nejen zaměstnanců, ale i vás občanů, pro něž jednotlivé agendy za-
jišťujeme.

Podle vládního nařízení jsme ale zároveň museli od pondělí 12. října 
omezit úřední hodiny magistrátu. Dokdy bude omezený režim platný, 
záleží na vývoji situace. O dalších případných změnách a úpravách vás 
budeme včas informovat na našem webu nebo sociální síti.

Původně jsem vás chtěl na tomto místě informovat o tom, na jakých 
nových a zajímavých projektech nyní pracujeme. Které z nich jsou pro 
nás prioritou a na co se jako občané pátého největšího města v zemi 
můžete v následujících měsících a letech těšit. Naší prioritou je teď ale 
připravit se především na to, jaké dopady způsobí současná, mnohem 
vážnější druhá vlna pandemie koronaviru. A jaká další omezení, zvlášť 
ta ekonomická, nám kromě těch aktuálních do budoucna připraví. 

Nakolik budou drastická, ukáže čas. Jisté je, že následující měsíce 
a roky nebudou jednoduché. Přesto věřím, že společně je zvládneme. 

Jaroslav Zámečník,
 primátor města Liberec

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. Vzhledem k měnícím se opatřením proti pandemii 

volejte před návštěvou sekretariát. Telefon 485 243 165.
Aktuální termín je 24. listopadu mezi 13. a 16. hodinou. 

Slovo primátora

 Dokončení ze strany 1.
„V rámci úřadu a všech jeho bu-

dov jsme přijali maximum mož-
ných hygienických opatření, kte-
rá snižují riziko nákazy. Zároveň 
uděláme vše proto, aby nedošlo 
k ohrožení zdraví jak zaměstnanců 
úřadu, tak občanů, pro něž jednot-
livé agendy zajišťujeme,“ dodává 
liberecký primátor Jaroslav Zá-
mečník.

Od pondělí 12.  října musí ob-
čané počítat s  omezením počtu 
úředních hodin magistrátu. A to na 
dva dny v týdnu (Po + St) a ve zkrá-
cených časech 8.00–10.30 a 14.30–
17.00. V ostatním čase je magistrát 
pro veřejnost uzavřen!

Minimálně do 26.  října magis-
trát zároveň pozastavuje online 
rezervační systém. Všechny objed-
nané termíny budou zrušeny, a to 
včetně těch na pondělí a  středy. 
Všem klientům byl odeslán infor-
mační e-mail.

V  souvislosti s  vývojem epide-
miologické situace úřad zatím 
nemusel přijímat žádná další mi-
mořádná opatření. I  nadále ale 
platí dodržování zvýšené hygieny, 
tzn. intenzivnější úklid, dezinfekce 

společných prostor, mechanické 
zábrany na přepážkách odbavu-
jících klienty, dezinfekce rukou 
a používání roušek.

Jednotlivé odbory magistrátu 
zároveň byly dovybaveny ochran-
nými rouškami, respirátory, dez-
infekčními prostředky a  poučeny 
o tom, jak postupovat v situaci, kdy 
kterýkoliv ze zaměstnanců bude 
mít pozitivní test na onemocnění 
covid-19 nebo oznámí, že se s  ta-
kovou osobou dostal do kontaktu. 

Podle údajů krajské hygienic-
ké stanice bylo v  okrese Liberec 
k pondělí 12.  října 2 357 pozitivně 
tesovaných lidí, z nichž 1 335 pro-
dělávalo průběh nemoci, 1 015 
bylo udraveno a sedm lidí zemřelo. 
Informační linka hygienické služby 
pro občany ke koronaviru je 1221. 
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 Evidence a ochrana soch  
a plastik ve městě

Novou ředitelkou Naivního divadla Liberec bude od 
1. ledna 2021 Kateřina Pavlů. Dáma, která třicet let pra-
cuje jako statutární zástupkyně odcházejícího ředitele 
Stanislava Doubravy. Kateřina Pavlů zvítězila ve výběro-
vém řízení, jehož se v září 2020 zúčastnili ještě další tři 
kandidáti.

Město Liberec se ani po roce nedočkalo náhrady škody 
za zbytečné referendum, které se na území Liberce kona-
lo během komunálních voleb v říjnu 2018. O uspořádání 
referenda tehdy rozhodl krajský soud, Nejvyšší správní 
soud ho ale zrušil jako nezákonné.

Liberecká městská rada projednala a schválila koncepční 
postup uchovávání uměleckých děl ve veřejném prosto-
ru a jejich systematizaci do databáze při novém trvalém 
umístění. 

Ředitelkou Naivního divadla 
bude Kateřina Pavlů

Liberec chce zpět peníze 
za neplatné referendum

Ivan Langr, náměstek primátora pro 
kulturu, školství, sociální věci a ces-
tovní ruch

Výběrovou komisi Kateřina 
Pavlů oslovila jednak tím, že jako 
jediná kandidovala v  tandemu, 
a  to s  budoucí uměleckou šéfkou 
souboru Michaelou Homolovou. 
Při pohovoru byl přitom jasně pa-
trný lidský i  profesní soulad obou 
kandidátek. A  za druhé také jas-
nou vizí a koncepcí dalšího rozvo-
je Naivního divadla Liberec. Jejím 
cílem je navázat na vysokou tvůrčí 
a uměleckou úroveň divadla a také 
udržet jeho vynikající tuzemské 
a mezinárodní renomé. 

Naivní divadlo Liberec, byť diva-
dlo loutkové a zaměřené na dětské-
ho diváka, je totiž hodnoceno bez 
ohledu na své zaměření jako jedno 
z nejlepších českých divadel vůbec 
a  pravidelně také sbírá prestižní 
ocenění za nejlepší a nejinspirativ-
nější inscenace roku – Cenu Diva-
delních novin a Cenu Erik.

Kateřina Pavlů pracuje v  Naiv-
ním divadle Liberec už třicet let 
na pozici ekonomické náměstky-
ně a  také jako statutární zástup-
kyně ředitele. Do detailu tedy zná 
nejen provoz divadla, ale i  jeho 
financování. Rozpočet je přitom 
z  velké míry závislý na příspěvku 
od zřizovatele, tedy statutárního 
města Liberec, který se ročně po-
hybuje kolem 13–15 milionů ko-
run a  v  dalších letech rozhodně 

nebude vyšší. Divadlo se tedy bude 
muset spolehnout i na další zdroje 
financování a  vyjednávání o  něm 
například s Ministerstvem kultury, 
Libereckým krajem či soukromými 
donátory. 

Redakce

Město Liberec se proto rozhod-
lo žádat náhradu vzniklé škody 
ve výši zhruba 1,8 milionu korun 
soudní cestou. 

„Krajský soud si tehdy přisvojil 
pravomoc, která mu nepřísluše-
la. Tímto postupem soudní moc 
zasáhla do výkonu samosprávy, 
protože jeho orgány neoprávně-
ně zbavila možnosti skutečného 
posouzení návrhu na konání refe-
renda. Zjednodušeně řečeno, refe-
rendum se tehdy konalo neopráv-
něně. Zastupitelé o  něm nemohli 
hlasovat a městu tím vznikly nákla-
dy na jeho uspořádání. Protože je 
naší povinností se ze zákona starat 
o peníze města jako dobrý hospo-

dář, chceme žádat náhradu škody,“ 
říká primátor města Jaroslav Zá-
mečník. 

Město nejprve v  září  2018 ještě 
před konáním referenda podalo pro-
ti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí 
nad Labem kasační stížnost. Později 
pak podalo i  stížnost k  Nejvyššímu 
správnímu soudu v  Brně. Mezitím 
se konalo referendum. Soud poz-
ději reagoval dvěma samostatnými 
rozsudky. První je z 21.  února  2019 
a  druhý z  23.  dubna  2019. Oběma 
těmi rozsudky dodatečně zrušil ver-
dikt krajského soudu, a tím ho ozna-
čil za nezákonný. 

K  referendu tehdy přišlo nece-
lých 15 procent voličů. Náklady na 
jeho uspořádání činily bezmála 1,8 
mil. korun.

Redakce

Veškeré přesuny, odstranění 
anebo jiné úpravy soch a plastik na 
území Liberce budou možné jen 
po odsouhlasení dotčených od-
borů. Těmi jsou odbor cestovního 
ruchu, kultury a  sportu, Kancelář 
architektury města, odbor správy 
veřejného majetku, odbor ekologie 
a  veřejného prostoru a závěrečné 
odsouhlasení radou města. Město 
Liberec má ve vlastnictví kolem 90 
uměleckých děl a další jsou v sou-
kromém majetku. 

„Umění hrálo od nepaměti ve 
veřejném prostoru nezastupitel-
nou roli, mimo jiné umožňuje 

lidem, aby se s  místem lépe iden-
tifikovali, a zkvalitňují veřejný pro-
stor. Umělecké dílo není dekorací 
prostoru a  překážkou, ale spolu-
vytváří charakter prostranství, je 
zprávou o naší kultuře,“ komentu-
je vedoucí Kanceláře architektury 
města Jiří Janďourek.

COVID-19

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WEBU WWW.LIBEREC.CZ 

Kateřina Pavlů

Michaela Homolová



4 Zpravodaj^Liberec Říjen 2020

EDUCA BUDE
online

POŘADATELÉ

WWW.EDUCALIBEREC.CZ DO KONCE LEDNA

My všichni školou povinní

Všichni učitelé základních škol, zřizovaných statutárním městem Liberec, už mají od začátku října k dispozici zásobu respiráto-
rů II. třídy (FFP2), které jim postačí až do konce letošního kalendářního roku. 

Barbora Melicharová

Krásných zářijových dnů jsme 
na Základní škole náměstí Míru 
využili k  tomu, abychom část vý-
uky přenesli ze školních lavic na 
naši nově zrevitalizovanou školní 
zahradu.

Učitelky 1. tříd si například při-
pravily pro svoje prvňáčky pro-
jektový den Zahrada všemi smy-
sly. Každé z  dětí muselo splnit 

a  zakreslit do svého sešitku ně-
kolik úkolů. Všichni se prošli po 
pocitovém chodníčku, dokonce 
to někteří vládli i  se zavázanýma 
očima.

Zahradu hojně využívá i  školní 
družinka. Pro děti si paní vychova-
telka připravila projektová odpole-
dne s  tématem Ptačí svět. Děti už 
vyčistily ptačí budky a  dozvěděly 
se mnoho zajímavostí z  ptačího 
světa.

Ivan Langr, náměstek primátora pro 
kulturu, školství, sociální věci a ces-
tovní ruch

V  rezortu školství a  sociálních 
věcí jsme na hromadný nákup 
celkem 60 tisíc masek z  rozpočtu 
uvolnili 1,1 milionu korun, proto-
že stát, jehož zaměstnanci peda-
gogičtí pracovníci ve skutečnosti 
jsou, při jejich ochraně před koro-
navirem od začátku školního roku 
naprosto selhal.

Musíme se tedy postarat sami. 
Naším cílem je zvýšit bezpečí uči-
telů v  dlouhodobém a  přímém 
kontaktu s žáky, kteří v reálu patří 
mezi nejpromořenější (byť více-
méně bezpříznakovou) populační 
skupinu, a minimalizovat tak rizi-
ka uzavírání škol zdola. 

Pokud se v  desetidenní karan-
téně ocitne třeba i  větší skupina 
žáků, prezenční vzdělávání může 
i  nadále pokračovat; bez karanté-
novaných či nemocných učitelů to 

ale v žádném případě nejde. Respi-
rátory FFP2 jsou přitom dle sděle-
ní bývalého ministra zdravotnictví 
Vojtěcha právě tím ochranným 
prostředkem, jehož nošení je do-
statečnou prevencí před onemoc-
něním i karanténou.

V rezortu školství a sociálních věcí 
už od poloviny září detailně sleduje-
me počty nakažených a  karanténo-
vaných žáků základních škol i peda-
gogů. Po počátečním rychlém růstu 
uzavřených školních tříd  – maxima 

jsme dosáhli na počtu 22 tříd – i uči-
telů (takřka 80) se nakonec hygie-
nická praxe ustálila. K pátku 2. října 
jsme tedy měli nakažených jen 53 
žáků základních škol z  9 200 a  18 
učitelů z 940. Je ale zřejmé, že počty 
se budou zvyšovat, respirátory by 
ale měly minimálně u učitelů křivku 
zploštit. A pokud nakonec nějaké re-
spirátory dodá i stát, jak momentál-
ně slibuje (prý co učitel, to 10 kusů, 
tedy zásoba na 10 dní), budeme mít 
něco málo i do začátku příštího roku.

Učitelé základních škol dostali respirátory od města

Výuka na školní zahradě 
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LIBEREC.CZ/DEVADESATKA

Patří mezi 10 nejlepších středních škol Libereckého kraje

CNC obráběcí centrum     
virtuální realita     

grafické programy     
dokonalá příprava pro uplatnění v praxi

maturitní nástavbové obory     
atraktivní módní přehlídky

Podrobnosti získáte na dnech otevřených dveří a www.skolakaterinky.cz
Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří: 

24. října, 5. a 7. listopadu 2020, 23. ledna, 11. a 20. února 2021

482 360 661   773 838 473   info@skolakaterinky.cz   www.skolakaterinky.cz

Maturitní obory
Umělecké maturitní obory

3leté učební obory s výučním listem         

Michaela Krtičková 

První roky života ve  wal-
dorfských třídách byly prová-
zeny  jednak  velkým nadšením 
odhodlaných pedagogů, rodičů 
i  odvážných dětí, zároveň se ale 
třídy musely vyrovnávat s  těžkost-
mi rodícího se projektu, mimo jiné 
v  podobě chybějícího stabilního 
zázemí jedné budovy. 

Díky snaze ředitele  ZŠ Kaplic-
kého Pavla  Zeronika, aktivitě an-
gažovaných rodičů a  vstřícnosti 
vedení TUL se podařilo najít pro-
story, ve kterých mohou všech-
ny čtyři ročníky Waldorfských tříd 
být pospolu. 

Zpěv, čtení, hra na flétnu nebo 
jen obyčejné přestávkové zlobení 
se tak nyní ozývá z oken pavilonu 
E Technické univerzity, kde bylo 
zprovozněno několik nevyužitých 
starších učeben. Po náročném 
minulém školním roce, kdy třídy 
byly rozděleny do dvou lokalit v Li-
berci, je nyní radostné  pozorovat, 
jak se děti z různých ročníků opět 
společně sžívají a škola může více 
rozvíjet svůj potenciál. 

Ve 2.–4. třídě je několik málo 
volných míst, čekajících na děti, 
které by se rády vzdělávaly tímto 
alternativním způsobem.  Pře-
stup je po domluvě možný i v prů-
běhu školního roku. 

Třídy nabízí takřka rodinné 
prostředí, individuální přístup 

a  všestranný rozvoj dětí. Kromě 
běžných předmětů se děti rozvíjejí 
intenzivněji i  v  oblasti umělecké 
a rukodělné a zažívají danou látku 
doslova všemi smysly. 

Například žáky ze 4. třídy v po-
slední době zaujala výuka polních 
prací, kdy v průběhu roku nejprve 
připravili záhony, pak zaseli obilí, 
pozorovali jeho růst až ke skliz-
ni a  společně pak obilí vymlátili 
a  upekli chléb – a  mezitím ještě 
stihli u  pole postavit dřevěný za-
hradní domek. 

V  novém školním roce byl po-
sílen pedagogický sbor mimo jiné 
o lektorku angličtiny i němčiny, ve 
waldorfském vzdělávání  mají totiž 

oba tyto světové jazyky své jasně 
dané místo již od 1. třídy. Rozšířila 
se také nabídka kroužků – přes ně-
kolik tvořivě výtvarných kroužků, 
paličkování, kytaru či lezení až po 
kroužek orientačního běhu. 

Dětem se v prostorách TUL moc 
líbí. Zahájení školního roku pro-
běhlo v  univerzitní aule a  etiketě 
při stolování s „dospěláky“ se děti 
učí při výborných obědech v men-
ze. Následně pak vyběhnou na 
Univerzitní náměstí s hlavou v ob-
lacích – komu z vás se snilo o tom, 
že v 6 nebo 9 letech už budete cho-
dit na univerzitu? 

Děkujeme  Magistrátu města 
Liberec za podporu a  Technické 
univerzitě v Liberci  za poskytnutí 
dočasného přístřeší.

Waldorfské třídy  
v prostorách univerzity

První cesta do školky

Začátek školního roku si užily děti z mateřské školy Delfínek netradičně. Do 
mateřské školy je přivedla pohádková cesta a na jejím konci čekalo na děti 
překvapení: skákací hrad Kouzelné království.  Iveta Blažková

MAGAZÍN ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Podzimní vydání od 19. října
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Dobré skutky nejsou samozřejmostí, neměly by se proto 
opomíjet. Na statečné, obětavé a láskyplné skutky těch nej-
menších upozorňuje a oceňuje je projekt Dětský čin roku. Od 
21. října je možné hlasovat o těch nejzajímavějších příbězích.
Zuzana Chmelíková

I  v  letošním roce děti sepsaly 
příběhy o  vlastním dobrém skut-
ku nebo o  skutku svého kamará-
da či kamarádů. Autoři vítězných 
příběhů budou odměněni nejen 
nevšedním zážitkem při slavnost-
ním vyhlášení na Staroměstské 
radnici v  Praze, ale také věcnými 
dárky od partnerů projektu a  še-
kem v hodnotě 10 000 Kč pro svou 
školu. 

„Cílem projektu Dětský čin 
roku je poukázat na to, že dětem 
není jejich okolí lhostejné, a  za 

jejich statečnost a  obětavost tyto 
malé hrdiny odměnit,“ říká Alžbě-
ta Suchanová, PR manažerka pro-
jektu Dětský čin roku.

Odborná porota vybrala v kaž- 
dé kategorii celkem pět semifiná-
lových příběhů. O  konečném ví-
tězi však rozhodují samotné děti 
hlasováním na webových strán-
kách projektu www.detskycinro-
ku.cz. Hlasování dětské poroty 
proběhne od 21. října do 4.  listo-
padu  2020. Slavnostní vyhlášení 
vítězů Dětský čin roku 2020 je na-
plánováno na Staroměstské rad-
nici v Praze na 3. prosince 2020.

Dětský čin roku

Tomáš Herder

DOUČOVÁNÍ S VĚTRNÍKEM
Žijeme v  době koronavirové 

nákazy a  možných omezení škol-
ního vzdělávání, a  proto v  obdo-
bí případné distanční výuky na 
základních školách nabízí DDM 
Větrník školám možnost online 
podpory zejména v  předmětech 
český jazyk, matematika, cizích ja-
zycích, popřípadě i v jiných před-
mětech dle individuální dohody. 
Máte-li zájem, ozvěte se, nebo 
na nás přesměrujte rodiče. Kon-
taktní osobou je Michaela Horáč-
ková, vklub@ddmliberec.cz, tel. 
602 477 287.

VOLNÁ MÍSTA
V  září se opět rozběhla činnost 

Větrníku naplno. Bohužel opatře-
ní proti pandemii kroužky v  sou-
časné době uzavřelo. Po uvolnění 
DDM nabízí dětem i  dospělým 
vyžití v  celkem 163 aktivitách. 
Nabídka je široká, a  přestože byl 
zájem v  den zápisu velký, zůsta-
ly některé kapacity nenaplněny 
a můžeme v nich nabídnout volná 
místa. Z modelářských aktivit je to 
především kroužek leteckých mo-
delářů nebo automodelářů.

A na závěr pár čísel z naší prázd-
ninové činnosti. Připravili jsme 65 
táborů, ve kterých jsme se postara-
li o 1 182 dětí i dospělých.

Zprávy z Větrníku

Ivan Langr, náměstek primátora pro 
kulturu, školství, sociální věci a ces-
tovní ruch

Dva miliony korun přidá ještě 
letos na zajištění pravidelné čin-
nosti sportujících dětí a  mládeže 
rezort kultury, sportu a  cestovní-
ho ruchu. Peníze půjdou přímo 
sportovním klubům a  jednotám 
ve městě, abychom jim pomohli 
přežít tak mimořádně neobvyklý 
a těžký rok. Celkem tak rezort letos 
sportující omladinu podpoří šesti 
miliony korun.

Není třeba tajit, že to je sice 
méně než v předchozích letech, na 
druhou stranu ale ve stávající fi-
nanční situaci statutárního města 
Liberec, již výrazně zasáhlo jarní 
kompletní vypnutí národní eko-
nomiky i vládní škrty ve vztahu ke 
krajům a obcím, jde vlastně o část-
ku nadprůměrnou zejména ve 
srovnání s  kulturou či cestovním 
ruchem či investičními akcemi, 
kde se vynucené šetření bohužel 
projevilo mnohem více. 

Potřebné dva miliony jsem při-
tom prioritně přesunul z rozpočtu 
odboru školství a  sociálních věcí, 
kde jsme je letos uspořili díky po-
měrně silné restriktivní politice.

V  podpoře sportující omladiny 
přitom chci pokračovat i v dalších 
letech. Stejně jako v  uměleckém 
vzdělávání a  dalších volnočaso-
vých aktivitách totiž i  ve sportu 
spatřuji mimořádně efektivní ná-

stroj prevence rizikového chování, 
nenásilného rozvoje všech lepších 
stránek člověka a pozitivních me-
zilidských vztahů. 

V  tomto směru by se měl díl-
čím způsobem proměnit i přístup 
města směrem k  podpoře nezis-
kovému sektoru. Tedy z omezené-
ho balíčku financí více než dosud 
podporovat aktivity primárního 
charakteru než ty směřující k  ná-
slednému řešení, chcete-li k haše-
ní již existujících problémů.

Přidáme na sportující děti  
a mládež 2 miliony
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Z města a radnice

Rodinu libereckého strážníka Milana Šíra postihlo neštěstí. Rodinný dům ve čtvrti Františkov, 
kde bydleli, musel být stržen. Na domě byla najatou stavební firmou prováděna rekonstrukce, 
při které došlo v pondělí 14. září ke zřícení části rodinného domu. Přivolaný statik následně 
rozhodl o definitivním stržení celého domu.

Ekonomický náměstek Zbyněk Karban seznámil radní s aktuálním stavem přípravy a zpraco-
vání návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021.

Redakce

Pětičlenná rodina se dvěma ma-
lými dětmi přišla ze dne na den 
o  střechu nad hlavou. Z  bezpeč-
nostních důvodů neměli možnost 
vzít si z  domu své osobní věci ani 
vybavení, nábytek, oblečení. 

Vrchní inspektor Milan Šír pra-
cuje u  Městské policie Liberec 18 
let a  nejen díky tomu se ze strany 
města Liberec, zaměstnanců ma-
gistrátu i  městské policie, přátel 
i  neznámých občanů zvedla vlna 
solidarity. 

„Jedná se o  mimořádnou udá-
lost, která rodině Šírových prak-
ticky ze dne na den změnila ži-
vot. V  podobně svízelné situaci 
se někdy může ocitnout kdokoliv 
z  nás. Proto bych rád vyzval ši-
rokou veřejnost, abychom spo-
lečně pomohli a  vybrali co nej-
více peněz, které Šírovi budou 
nepochybně potřebovat. Slouží 
k  tomu transparentní účet 123  – 
2588860237/0100. Vedení města 
rozhodlo o  poskytnutí finančního 
daru ve výši 200 000 korun. Návrh 
schválilo také zastupitelstvo měs-

ta,“ říká primátor města Liberec 
Jaroslav Zámečník, který rodině 
věnoval 10 000 korun. 

Na transparentní účet se po-
stupně vybírají finanční prostřed-
ky, které rodině pomohou překle-
nout nejhorší chvíle, související se 
ztrátou domova a  bydlení. V  polo-
vině října bylo na transparetním 
účtu 1 140 000 korun. Lidé posílají 

rodině nejen po pěti stech či tisíci-
korunových částkách, ale také dary 
ve výši 10, 20 i 50 tisíc korun.

Město zvažovalo také pomoc 
materiální. Například bezúplatným 
poskytnutím velkoobjemových 
kontejnerů na likvidaci odpadu 
a  sutin. Po konzultaci se zasaže-
nou rodinou ale rozhodli o  přímé 
finanční pomoci. 

Město se připojilo k vlně solidarity
Za vyšší parkovné 
nová místa k stání
Na	základě	rozhodnutí	rady	
města	dochází	od	listopadu	
k úpravám	cen	na	placených	
parkovištích	v Liberci.	Půlhodi-
nové	stání	bude	v zónách	A,	B,	
C,	E	dražší	o 5	Kč,	hodinové	 
o 10	Kč,	každá	další	hodina	
o 10	Kč.	V zelené	zóně	D	a čer-
né	F	jde	o navýšení	o 5	Kč	za	
60	minut,	každá	další	hodina	
také	o 5	Kč.	Minimální	cena	ve	
všech	zónách	placeného	stání	
se	zvýší	o 5	Kč.
Zvýšení	cen	parkovného	by	
mělo	přinést	městské	kase	
o zhruba	3	miliony	korun	
ročně	více.	Náměstek	primá-
tora	Jiří	Šolc	slibuje	tyto	peníze	
použít	výhradně	k budování	
nových	parkovacích	míst.

Liberec dohlédne na  
rekonstrukci Ještědu
Město	Liberec	má	zájem	
vstoupit	do	spolku	Ještěd	73,	
z.s.,	který	byl	založen	v čer-
venci	2012	za	účelem	přípravy	
projektu	rekonstrukce	liberec-
ké	dominanty.	Spolek	usiluje	
o koordinaci	činností	směřu-
jících	k zachování	a obnově	
národní	kulturní	památky	hor-
ského	hotelu	a vysílače	Ještěd.	
„Účast	města	při	rekonstrukci	
a participace	na	projekčních	
pracích	je	zásadní	pro	vliv	
města	na	výslednou	podobu	
objektu.	Vstup	do	spolku	není	
podmíněn	poplatkem	ani	pří-
spěvkem,“	komentuje	primátor	
Liberce	Jaroslav	Zámečník.
Do	spolku	Ještěd	73	patří	
České	radiokomunikace,	
a.s.,	provozovatel	restaurace	
Ještěd,	s.r.o.,	a Liberecký	kraj.	
Statutární	město	Liberec	po	
vstupu	do	spolku	bude	zastou-
pené	i v radě	spolku.

Krátkézprávy

Redakce

„Předpokládané příjmy příš-
tího roku navrhujeme ve výši 
2 215 175 022 korun. Daňové pří-
jmy a  poplatky předpokládáme 
ve výši 1 911 668 157 korun,“ říká 
ekonomický náměstek Zbyněk 
Karban.

Daňové příjmy budou i  v  roce 
2021 významně ovlivněny dopady 
mimořádných opatření v  souvis-

losti s covidem-19. Podle aktuální 
prognózy ČNB ze srpna 2020 je od-
hadován propad HDP roku 2020 ve 
výši 8,2 %, ale na rok 2021 je již od-
hadován ekonomický růst ve výši 
3,5 %. 

„Vzhledem k tomu, že vláda na-
vrhuje zrušení superhrubé mzdy 
a že stále probíhají jednání ve věci 
zrychlení odpisů, která mohou ve 
výsledku ovlivnit výši příjmů z vý-
nosů sdílených daní, je možné, že 

návrh příjmů rozpočtu města na 
rok 2021 bude muset být ještě do-
datečně upraven,“ komentuje dále 
náměstek Zbyněk Karban.

Na rok 2021 město Liberec 
v tuto chvíli neplánuje žádné nové 
externí financování. „Z  předpo-
kládané výše příjmů na rok 2021 
navrhujeme v  současné chvíli 
použít na splátku směnky část-
ku 100 000 000 korun,“ doplňuje 
Zbyněk Karban.

Návrh příjmů rozpočtu na rok 2021
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Pokud jste vlastníky kulturní památky v Městské památkové zóně (MPZ) v Liberci, můžete si 
požádat o příspěvek na její obnovu.

Město zrevitalizuje lesopark ve Fibichově ulici pomocí dotace. Předpokládané celkové náklady 
jsou 3 100 000 Kč a předpokládaná maximální výše dotace je 1 600 000 Kč. 

Prostřednictvím Programu re-
generace MPZ a MPR Ministerstva 
kultury České republiky mohou 
vlastníci kulturních památek získat 
příspěvek na částečnou úhradu ná-
kladů na obnovu těchto památek. 

Dotace je určena především na 
zvýšené náklady spojené se za-
chováním a obnovou autentických 
prvků a konstrukcí kulturní památ-
ky. Výše dotace může být až 60 % 
(z toho 50 % z prostředků Minister-
stva kultury ČR a 10 % z  rozpočtu 
města).

Pokud jako vlastníci kulturní 
památky nacházející se na  území 
MPZ Liberec máte zájem o  získání 
příspěvku z  tohoto dotačního pro-
gramu, zašlete vyplněnou žádost 

o zařazení do Programu regenerace 
na  rok 2021 nejpozději do  6.  listo-
padu 2020.

Žádosti je třeba odevzdat na po-
datelně magistrátu nebo poštou 
na  adresu: Statutární město Libe-

rec  – odbor strategického rozvoje 
a dotací, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec. Kontaktní osobou je Jana 
Cimbálová, telefon: 485 243 576,  
e-mail: cimbalova.jana@magistrat. 
liberec.cz.

Vlastníci památek mohou žádat o příspěvek

Ema Susová

Kancelář architektury města zve 
veřejnost k  zapojení se do diskuze 
nad prezentací zpracovaných do-
kumentů a  konceptu území sídliště 
Ruprechtice, které se koná v  úterý 
10.  listopadu  2020. Sraz zájemců 
bude u  hospody U  Jelena v  16.30. 
Následuje komentovaná prohlídka 
území sídliště Ruprechtice.

Prezentace a  diskuze nad zpra-
covanými dokumenty se koná v Ko-
munitním centru a kavárně v 17.00. 
V  případě epidemiologických ome-
zení se setkání uskuteční před kavár-
nou Café di Cono. Na www.liberec.
cz budeme informovat o případném 
zrušení akce v  důsledku zpřísnění 
volného pohybu osob.

Sídliště Ruprechtice – setkání s veřejností

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ  
SÍDLIŠTĚ RUPRECHTICE 

Jménem primátora vás zveme na

ÚT 10. 11. 2020
16:30 U Jelena - komentovaná procházka s architekty

^KAM ^L

17:00 Café di Cono - prezentace návrhu a diskuze

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Majetkem města jsou kromě bu-
dov, pozemků a podobně také růz-
né opěrné zdi, zídky, koryta drob-
ných vodních toků, kontejnerová 
stání a další.

Část těchto zařízení byla v  ne-
dávné době opravena odborem 
ekologie a  veřejného prostoru. 
Šlo o  rozpadající se opěrnou zeď 
za skautskou klubovnou na Tiché 
cestě, která hrozila zřícením, nebo 
o  malé opěrné zídky u  křižovatky 
ulic Lužická a  Kryštofova, kde si 
občané stěžovali na jejich neutěše-
ný stav. Původní opěrka měla roz-
rušené spárování s vypadanými ka-
meny. V  rámci rekonstrukce došlo 
k  obnově zídky v  původních roz-
měrech, byla provedena nová ko-
runa a  bylo přistoupeno k  opravě 
kontejnerového stání a  terénním 
úpravám na navazujícím pozemku. 

Ke konci září se také dokonči-
la oprava historické opěrné zídky 
u bývalého průmyslového náhonu 
v  sousedství Karlovského potoka 
u Českolipské ulice. Toto staré dílo 
sloužící v  minulosti zdejší výrobě 
bylo v  původním stavu již částeč-
ně zborcené, byla narušena stati-
ka a  tvořilo i  překážku v  proudění 
vody z  Karlovského potoka do to-
hoto kanálu. Primárně má voda 
téct pouze Karlovským potokem, 
ovšem zde šlo pouze o  udržovací 
práce k  zabránění další degradace 
žulové zídky, které neměly vliv na 
stávající odtokové poměry. V délce 
17 m tak byla na městských po-
zemcích provedena oprava zídky 
včetně základů, přičemž dno bylo 
opevněno lomovým kamenem. 
Vzhledem k tomu, že protější zídka 
není v  majetku města ani na po-
zemku v  jeho vlastnictví, můžete 
na obrázku vidět umístění nových 
rozpěr, jelikož protější zídka také 
není v nejlepší kondici.

Opravy  
drobných staveb

Město obnoví za tři miliony lesopark

Redakce

Projektový záměr schválila rada 
města, která v případě získání do-
tace bude ještě rozhodovat o reali-
zaci a zahájení projektu.

Obnova tohoto veřejného pro-

storu, včetně vybudování 6 tůní, 
zvýší propojenost městských parků 
a umožní průchod upravenou zelení 
z jedné části města do druhé. Po do-
končení druhé etapy dojde k propo-
jení budoucího parkovacího domu 
pod Technickou univerzitou se Zoo 

Liberec. „Projekt vzniká ve spoluprá-
ci se zoo, kdy hlavní trasu směrem 
k  zoologické zahradě osadíme pa-
nely naučné stezky k posílení zájmu 
návštěvníků o  přírodu,“ popisuje 
náměstkyně pro strategický rozvoj 
a dotace Radka Loučková Kotasová.
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Plány, které 
lidé odmítli
Problém s parkováním na sídli-

štích jsem se pokusil vyřešit hned 
po volbách. Navrhl jsem „mod-
ré zóny s  nízkou cenou za  první 
auto“. Druhá a  služební auta by 
byla pod ekonomickým tlakem do-
nucena parkovat jinde, samozřej-
mě v rámci dochozích vzdáleností. 
Strhla se ale vlna protestů, některá 
SVJ dokonce pro odmítnutí tohoto 
plánu neváhala uspořádat schůze. 
Předsedové těchto SVJ pak usne-
sením deklarovali, jak moc je toto 
řešení nechtěné. Návrh jsem tedy 
zrušil, nebudeme přeci z  radnice 
lidem vnucovat něco, co odmítají.

Později jsme se pokusili alespoň 
zrušit vyhrazená stání s  tím, že 
jejich kapacita bude k  dispozici 
všem. Opět se zvedla hlasitá vlna 
odporu a  dorazily desítky žádostí 
o obnovení těchto míst. Nikdo ne-
přišel, že by se mu toto řešení zdálo 
dobré. K vyhrazeným stáním jsme 
se tedy vrátili, ale s úpravou ceny. 
S  cílem, aby tato exkluzivní služ-
ba byla opravdu dobře zaplacená 
a lidé sami hledali jiná řešení v po-
době garáží či vzniku parkovacích 
domů. Samozřejmě už mnohokrát 
jsem si vyslechl, jak drahé to je, že je 
to jen pro bohaté. Uznávám, že ani 
tohle není systémové řešení problé-
mu s  parkováním na  sídlištích, ale 
nemáme ho jen my v Liberci. 

Inspirace 
ze zahraničí
Nedalo mi to a  řešení jsem hle-

dal dál. Tentokrát jsem se inspiroval 
v  zahraničí. Například v  Košicích, 
Bánské Bystrici, ale i  dál – Floren-
cie, Limburg atd., na to jdou pomo-
cí průmyslové inteligence. 

Na  vjezdech/výjezdech do  síd-
lišť jsou instalovány chytré ka-
mery, které rozpoznají registrač-
ní značku vozidla. Praxe, která je 
dnes běžná v  nákupních domech. 
Lidé s trvalým bydlištěm na sídliš-
ti zaregistrují své vozy do systému 
a určí, který vůz je ten první na byt. 
Systém registruje všechna auta, 
která vjíždí a vyjíždí, a tak dobře ví, 
kdo v sídlišti je: zdali to je „místní 
bydlící“ s  prvním, druhým nebo 
třetím autem, „místní bydlící“ se 
služebním autem anebo „návště-
va“. Podle toho, o jaké auto se jed-
ná, systém parkování zpoplatní.

Podle kolegů ze Slovenska se sys-
tém osvědčil. Počet aut klesl o 30 % 
a  významně poklesla rovněž kri-
minalita. Data se sdílejí s  policií 
a  na  kradený vůz či registrační 
značku se rychle přijde. Žádný zlo-
děj svým vlastním autem nepoje-
de vykrást byt, že. Navrhuji touto 
cestou jít i v Liberci. Ano vím, je to 
sakra „velký bratr“, systém bude vě-
dět, kdo, kdy, kde a jak dlouho byl. 
S tím ale umíme pracovat a ochra-
nu dat dokážeme zajistit.

V  Liberci by bylo zpoplatňováno parkování až po 18.  hodině, 
takže by nebyli otravováni řemeslníci a návštěvy příbuzných. Po 
18.  hodině by první auto na  byt neplatilo prakticky nic (navrhuji 
42 Kč měsíčně, což jsou nutné náklady spojené s údržbou parkova-
cího místa), druhé auto už by bylo dražší a třetí a služební nejdražší. 
Zároveň bychom navrhli přiměřenou taxu pro návštěvy, které chtějí 
zůstat přes noc. Samozřejmě bych vše projednal s vlastníky super-
marketů v dané lokalitě. Věřím, že i oni toto řešení přivítají.

Celý systém by měl být samofinancovatelný. Výběry z parkovné-
ho nejdříve zaplatí vznik systému, kamery i software. V další fázi by 
parkovné hradilo jen provozní náklady a výnos by byl investován do 
sídlišť, na lavičky, houpačky, trávníky či chodníky. 

Další výhodou tohoto systému je, že může být nastaven pro kaž-
dou lokalitu zvlášť (například Dobiášova, Broumovská, Hokejka…) 
tak, aby byl spravedlivý. Je to rovněž příležitost ke snížení krimina-
lity, propojení se státním registrem, zvýšení efektivity městské poli-
cie a v neposlední řadě také zvýšení počtu lidí s trvalým bydlištěm 
na sídlišti. Strach mám spíš z toho, že i toto řešení lidé odmítnou. Pak 
se bude na sídlištích dál odehrávat každodenní boj o místa.

 
Jak se vám líbí tento plán? Čím byste jej vylepšili, co vynecha-

li? Nezůstávejte u pouhé negace, tou se nic nezmění. Je možné, že 
stávající divoký stav někomu vyhovuje. Je tu ale velká část obyvatel, 
kteří nějakou formu rozumné regulace chtějí a uvědomují si, že bez 
ní se dál neposuneme. 

Nejrychlejší cestou je vyznačení odpovědi v anketě na stránce 
www.liberec.cz/parkovani-sidliste. Můžete psát též na sekretariát: 
lenertova.eva@magistrat.liberec.cz a  do  předmětu zprávy rovnou 
dejte SOUHLASÍM nebo NESOUHLASÍM a samozřejmě do těla e-
-mailu své připomínky, komentáře. 

Parkování na sídlištích

Parkování na sídlištích se jeví jako neřešitelný problém. Parkovacích míst je málo a počet aut neustále roste. V divoké džungli 
sídlištních míst k stání vyhrává (parkuje) ten, kdo dřív přijede. Řešení může nabídnout systém založený na automatickém roz-
poznání vjíždějících aut.

Jiří Šolc, náměstek primátora pro 
technickou správu města  
a informační technologie

O  tom, že je na  sídlištích málo 
místa a neustále roste počet použí-
vaných aut, není pochyb. Na vlast-

ní oči to vidí obyvatelé sídlišť a sta-
tistiky to jen podtrhují. Někteří lidé 
parkují soukromé auto na parkovi-
šti před domem, zároveň ale užívají 
služební auto, které tam chtějí také 
večer odstavit. Další auta v  rodině 
mívají partneři a dospělé děti. Běž-

ně se tak k jednomu bytu vážou i tři 
auta. Problémem jsou rovněž slu-
žební dodávky či mikrobusy, které 
by měly podle daňových zákonů 
parkovat v sídle firmy.

Vymyslet řešení, které by vyhovo-
valo všem, se téměř rovná zázraku. 

Každý ho totiž vidí v  tom, že právě 
on bude s  libovolným počtem aut 
v  rodině parkovat přímo před pa-
nelákem a  samozřejmě zadarmo… 
Je jasné, že tohle fungovat nemůže. 
Řešením by mohl být systém rozpo-
znávání registračních značek.

Spravedlivé parkování je možné

Na míru Liberci

HLASUJTE NA:
www.liberec.cz/parkovani-sidliste
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Životní prostředí

Až do 30. listopadu je stále možné podat žádost na projektové dokumentace do dotačního 
programu na podporu čistíren odpadních vod na území Harcova a Kunratic.
Odbor ekologie 
a veřejného prostoru

Tyto žádosti mohou podávat 
žadatelé, kteří vlastní v  katastrál-
ním území Starý a  Nový Harcov 
nebo Kunratice u  Liberce něja-
kou nemovitost. Jedná se v  pod-
statě o  území vymezené povo-

dím Harcovského potoka. Cílem 
tohoto programu je eliminovat 
současnou zátěž povrchových vod 
a  zajistit zvýšení kvality vody jak 
v  Harcovském potoku a  jeho pří-
tocích, tak i v Harcovské přehradě, 
do které se potok vlévá. 

Žádat je možné před realizací 
projektu na pořízení projektových 

dokumentací i na vlastní výstavbu 
čistíren. Podat žádost na vlastní vý-
stavbu čističek bude možné až na 
jaře 2021. 

Všechny ostatní a  kompletní 
informace naleznete na webových 
stránkách města www.liberec.cz 
pod odborem ekologie a veřejného 
prostoru.

Dotace na domácí čističky

V rámci koncepčních zásahů a zásahů většího rozsahu v parcích a sadech zajistil odbor eko-
logie a veřejného prostoru zpracování dendrologických posouzení dřevin u tří centrálních 
parků. Na základě posudků jsou nyní na těchto plochách prováděna konkrétní opatření. 

Odbor ekologie a veřejného prostoru

V  současné době probíhá arbo-
ristické ošetření stromů v  parku 
při  Jablonecké ulici. V  rámci akce 
je arboristickou firmou ošetřováno 
39 stromů, dále jsou zde instalová-
ny dynamické vazby a  tři stromy 
jsou vzhledem k jejich zhoršenému 
zdravotnímu stavu káceny. 

Arboristické ošetření dřevin 
bude probíhat též v parku mezi uli-
cemi Budyšínská a  Ruprechtická, 
kde dojde k  ošetření 143 stromů, 
instalaci statických a dynamických 
vazeb a  kácení 13 kusů stromů se 
sníženou vitalitou. Součástí prací 
budou i  pěstební opatření v  keřo-
vých skupinách a drobné pěstební 
zásahy ve formě výchovných řezů 
mladých stromů. 

V neposlední řadě byly v polovi-
ně září ošetřeny také dřeviny v zá-
meckém parku, který sice město 
nevlastní, ale má tento prostor 
od majitele zámku ve výpůjčce. 
S  ohledem na velký pohyb osob 
i  v  době konání Anifilmu bylo 
v rámci zámecké zahrady ošetřeno 
18 stromů. Celkem tak došlo nebo 
ještě do konce listopadu dojde 
k  ošetření rovných 200 stromů ve 
třech největších parcích v centrální 
části Liberce.

Arboristické zásahy v parcíchVýsadba 
květin ve 

městě
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Město pokračuje ve zkrášlování 
dalších koutů Liberce. V  současné 
době se dokončují práce na výsadbě 
trvalek v Blažkově ulici u terminálu 
MHD, kde se obměnil sortiment za 
již vypadlé nebo příliš dominující 
druhy. O kousek dál také dojde k vý-
sadbě trvalek, růží a travin, a to pří-
mo na kruhový objezd. Tento počin 
vzešel z  participativního rozpočtu, 
o  kterém mohli rozhodovat sami 
občané. Tento malý projekt získal 
celkem 327 pozitivních hlasů. 

Novou výsadbu také budou moci 
lidé v  příštím roce spatřit za Diva-
dlem F. X. Šaldy, kde trvalky a  tra-
viny doplní stávající výsadbu cibu-
lovin. V  neposlední řadě se osadí 
i  dva menší ostrůvky v  Palachově 
ulici, které doplní již dříve založe-
né růžové a trvalkové záhony podél 
komunikace. 

Začátkem října byla také oseta 
část parku v  Rochlici u  kostela sv. 
Jana Křtitele, kde tak vzniká května-
tá louka, která nahradí část inten-
zivně sečeného trvalého travního 
porostu. 

Odbor ekologie a veřejného pro-
storu se tímto snaží rok od roku 
navyšovat celkový podíl květin ve 
městě, ať to jsou trvalky, letničky, 
cibuloviny, nebo okrasné traviny, 
které budou lahodit nejenom oku 
kolemjdoucího, ale také pomohou 
více zadržet vodu, a  především 
přilákají na barevnou paletu různé 
druhy hmyzu.
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Rada města schválila záměr zřízení nového sběrného místa, které bude sloužit v Růžodole do 
doby, než bude postaven nový sběrný dvůr.

Redakce

Liberec se dlouhodobě potýká 
s  nedostatečnou kapacitou sběr-
ných míst pro odpad vytvářený 
občany. Jediný sběrný dvůr je 
v  Ampérově ulici. Ten provozuje 
společnost FCC Liberec. 

Město nechalo zpracovat v roce 
2018 projektovou dokumentaci 
sběrného dvora v  Londýnské ulici 
na ploše, která se nachází na seve-
rozápadě města, a byla by tak velmi 
vhodná ke zřízení sběrného dvora. 
Tato dokumentace nebyla z archi-
tektonického hlediska přijatelná. 

Společnost FCC Liberec, která 
pro město zajišťuje také svoz komu-

nálního odpadu, by si část plochy 
v  Londýnské ulici (cca 1 500 m2) 
pronajala do konce roku 2025. Bez 
dalších náročných stavebních zása-
hů by zde vybudovala sběrné místo 
jako detašované pracoviště hlavní-
ho sběrného dvora Ampérova, pou-
ze pomocí mobilní váhy, kontejne-
rů a mobilní buňky pro obsluhu. 

„Výhodou je, že do doby vzni-
ku a  úspěchu nové dokumenta-
ce sběrného dvora by pro obča-
ny služba použitelně fungovala. 
V  okamžiku udělení stavebního 
povolení a  zajištění financování 
nového sběrného dvora by se toto 
mobilní vybavení odstranilo a  nic 
by stavbě nového dvora nebráni-
lo,“ vysvětluje náměstek Jiří Šolc.

Předběžná provozní kalkulace 
se započítanými odpisy a  pro-
vozem zařízení je kolem 100 000 
korun měsíčně, bez DPH, při pro-
vozní době od pondělí do soboty 
od 8 do 16.30 hodin. Sběrný dvůr 
bude realizován a otevřen pravdě-
podobně v květnu 2021.

Sběrný dvůr v Růžodole bude. 
Do doby jeho stavby poslouží provizorium

Sběr vysloužilých elektrospotřebičů
Mobilní sběrna spol. FCC Liberec provede bezplatný svoz vysloužilých elekt-
rospotřebičů od občanů. Vysloužilá elektrozařízení navíc podléhají zpětnému 
odběru. Všechna získaná elektrozařízení budou svážena do sběrného dvora 
a dále recyklována.

Jde zejména o:

Vysloužilé elektrospotřebiče je možné také celoročně odevzdat ve sběrném 
dvoře odpadů spol. FCC Liberec v průmyslové zóně Jih, ul. Ampérova. Drobné 
elektrospotřebiče je pak možné odevzdat prostřednictvím sítě velkých červe-
ných kontejnerů.

POZOR – stanoviště mobilního sběru s označníky neslouží k volnému od-
kládání odpadů, toto je možné postihnout pokutou do 200 000 Kč.

Podrobnější informace vám sdělí pracovníci Magistrátu města Liberce na  
tel. č. 485  243  456 nebo pracovníci FCC Liberec na tel. č. 485  213  020.

TRASA „A“ 21. 11.  2020 SOBOTA
č. stan. místo čas zastávky

1. Gagarinova u č. p. 761 8.00–8.15
2. Gagarinova u č. p. 790 8.20–8.40
3. Křižovatka Strakonická – Kubelíkova 8.45–9.00
4. Domažlická – KRB 9.10–9.30
5. Křižovatka Švermova – Jáchymovská 9.40–10.00
6. Jáchymovská u č. p. 270 10.10–10.30
7. Wintrova u č. p. 493 10.45–11.15
8. Okružní u č. p. 512 11.30–11.50
9. Oblačná pod č. p. 487 12.00–12.30

10. Školní 12.40–13.00

TRASA „C“ 28. 11. 2020 SOBOTA
č. stan. místo čas zastávky

1. Kyjevské nám. 8.00–8.20
2. Křižovatka Mařanova – Kaplického 8.30–8.50
3. Česká – Sokolovna 9.00–9.20
4. Jeřmanická u č. p. 488 9.30–9.50
5. Pastelová u č. p. 1083 10.00–10.20
6. Dobiášova u č. p. 855 10.30–10.50
7. Ježkova u Gusta 11.00–11.20
8. Haškova u č. p. 948 11.30–11.50
9. Sametová u č. p. 720 12.00–12.20

10. Vlnařská u č. p. 688 12.30–13.00

TRASA „B“ 22. 11. 2020 NEDĚLE
č. stan. místo čas zastávky

1. Květnové revoluce u č. p. 327 8.00–8.20
2. Třešňová u č. p. 618 8.30–8.50
3. Vodňanská 9.00–9.20
4. Hroznová u č. p. 694 9.30–9.50
5. Kmochova u č. p. 674 10.00–10.20
6. Malátova u č. p. 427 10.30–10.50
7. Jabloňová u č. p. 407 11.00–11.20
8. Cyrila a Metoděje u školy 11.30–11.50
9. U Mlékárny u č. p. 456 12.00–12.30

10. Rumjancevova u č. p. 1232 12.40–13.00

TRASA „D“ 29. 11. 2020 NEDĚLE
č. stan. místo čas zastávky

1. Na Pískovně u č. p. 657 8.00–8.20
2. Křižovatka Borový vrch – Bezová 8.30–8.50
3. Libušina 9.00–9.20
4. Ruprechtická u č. p. 318 9.30–9.50
5. Slavíčkova u č. p. 68 10.00–10.20
6. Jeronýmova u č. p. 575 10.30–10.50
7. Aloisina výšina u č. p. 426 11.00–11.20
8. Křiž. Aloisina výšina – Franklinova 11.30–11.50
9. Křiž. Aloisina výšina – Nezvalova 12.00–12.20

10. Křiž. Aloisina výšina – Sněhurčina 12.30–13.00

- pračky, myčky, sušičky
- mikrovlnné trouby
- televizory, monitory
- sporáky, varné desky

- digestoře, klimatizace
- lednice, mrazáky
- počítače a jejich příslušenství
- hračky, drobná elektronika

Mobilní sběrna pojede po níže uvedených trasách v určených časech. Na jednotlivých zastávkách jsou instalovány označníky s názvem trasy a s číslem zastávky.

Majitelé pozemků  
vyslyšeli primátora
Primátor Liberce Jaroslav Zá-

mečník koncem srpna rozeslal 
osobní dopis stovce soukromým 
vlastníkům pozemků ve městě. Vy-
zval je, aby udržovali čistotu a stara-
li se o řádnou údržbu zeleně.

„Apeloval jsem na tyto majitele, 
aby se o své pozemky postarali stej-
ně, jako se o ty své pravidelně stará 
město. A to i kvůli kritice od obča-
nů, že některá místa na území měs-
ta zůstávají zanedbaná a bez odpo-
vídající péče a údržby. To však nebyl 
problém města, nýbrž konkrétních 
majitelů. Jsem rád, že většina z nich 
na výzvu reagovala pozitivně. A  že 
o své pozemky nyní pečují aktivněji 
než doposud,“ říká primátor města 
Liberce Jaroslav Zámečník.

^Liberec



12 Zpravodaj^Liberec Říjen 2020

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

Podzimní Liberec je pestrý nejen zabarvenými lesy ve svém okolí, ale stal se i vizuálně atraktivním svým pestrým filmařským 
programem, jelikož se v něm konalo hned několik významných filmových festivalů.

Renata Balašová,
Šárka Prachařová,
ANO 2011

Od 22. do 24. září se v kině Var-
šava konaly již tradiční regionální 
ozvěny mezinárodního filmového 
festivalu Febiofest. Do Liberce do-
razil s nabídkou třech zajímavých 
filmů z různých zemí.

Legendární kino Varšava se sta-
lo 1.  října dějištěm i  23. ročníku 
festivalu sportovních filmů pod 
názvem Sportfilm. Festivalový den 
se promítaly vítězné snímky jako 
byl film K2 vlastní cestou, probí-
haly besedy s  představiteli filmů 

a  zároveň se rozdávaly skleněné 
ceny regionální výroby. Pohodlí 
původních červených sedaček tak 
zakusila horolezkyně Kolouchová, 
tenista Radek Štěpánek nebo z  li-
bereckých sportovců lyžař Martin 
Koukal a plavkyně Markéta Pecho-
vá. 

Závěrečný triumvirát filmových 
festivalů zakončil Anifilm, který 
svůj 19. ročník přesunul k  nám 
na sever. Animované figurky roz-
tančily Liberec a  nabídka to byla 
opravdu pestrá. Hlavní cenu mezi 
studenty získal film oceněný stu-
dentským Oscarem Dcera reži-
sérky Darii Kashcheevy. Žánrově 

jsme uspokojili určitě všechny 
cílové skupiny obyvatel až po ty 
nejmenší občánky formou animo-
vaných pohádek a příběhů.

Těší nás, že festivaly ožilo kul-
tovní kino Varšava, které si zku-
silo, jak zajistit průběh větších 
filmových akcí, a také teď ví, že je 
ještě co zlepšovat. Díky Anifilmu 
mnoho Liberečanů mělo možnost 
navštívit i  liberecký zámek, který 
se stal jeho středobodem a  orga-
nizačním zázemím. V  Liberci tak 
došlo k  propojení filmové zábavy 

a úžasných historických objektů.
Liberec má na to hostit vý-

znamné kulturní akce. Musí se na-
učit víc propojovat historické bo-
hatství a  potenciál lidí. Prověřila 
nás i nelehká doba, která pořádání 
kulturních akcí příliš nenahrává, 
můžeme se stýkat omezeně a  za 
přísných hygienických podmínek. 
Z  lidí však vyzařovala pozitivní 
energie, každý z  festivalů si našel 
okruh diváků i podporovatelů. Za 
to patří velký dík všem, co se na 
zdárném průběhu akcí podíleli. 
Liberec žije, dokáže prozářit pod-
zim kulturou a potěšit své obyva-
tele.

Liberec centrem filmařů

Možná, někdy, jednou budeme mít nejkrásnější sběrný dvůr s kompostárnou ze všech měst. Měli jsme jej tedy mít už nyní. 
Funkční, ale ne tak krásný. Karolína Hrbková ho prý připravila úplně špatně. Nenechala totiž na kompostárnu udělat architekto-
nickou soutěž… 

Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený lidem

Ne, neděláme si 
legraci. Tohle byl 
totiž důvod, proč 
primátor Zámečník ze Starostů 
nechal stopnout projekt, na kte-
rý dokonce bylo možné využít 
dotaci a  který město tolik a  co 
nejdřív(!) potřebuje. Kdyby se 
v projektu pokračovalo, mohla už 
být postavena. Teď bude, možná, 
realizace zahájena za dva roky. 
Že budou volby? No tak ji mohou 
Starostové v  těch volbách slíbit. 
To by mohlo vyjít, voliči si takové 
drobnosti nepamatují.

Také jsme mohli mít parkova-
cí dům u  autobusového nádraží. 

Také na něj byla připravená do-
tace i  projekt. Ale připravilo ho 
minulé vedení a  taky by ho zřej-
mě nikdo na městě nedokázal 
dotáhnout do konce. Tak se pře-
dal Libereckému kraji. A  pro něj 
to, bohužel, nebyla priorita. Kraj 
si totiž chce postavit vlastní par-
kovací dům jinde – pro sebe a své 
úředníky. Takže ten u nádraží pro 
lidi nebude.

Ale možná budeme mít krás-
nou náplavku u  Nisy. K  tomu 
parkovacímu domu pro úředníky 
kraje. Už jste viděli tu vizualiza-
ci? Opravdu krása. A  kde na to 
vezmeme? To je ale divná otázka. 
Proč se zabýváme penězi, když je 
to hezké? Třeba Starostové zruší 
pár projektů na chodníky, zastáv-

ky, pár let zkusí ignorovat hava-
rijní stavy ve školách… No, to 
sice pořád nebude stačit, ale – ta 
vizualizace byla tak hezká! Před 
volbami by se mohla jako volební 
tahák hodit.

Třeba společně s  projektem 
na náplavku by Starostové moh-
li ukázat i  projekt na bazén. Ten 
sice slibovali opravit už v  tomto 
volebním období, ale jako tahák 
by to možná mohlo vydržet i  do 
dalších voleb. Zvlášť když se opět 
pohrozí tím, že už nevydrží ani 
půl roku, jako se hrozilo… kdy? 
Před dvěma lety? Tak jsme zkrát-
ka měli štěstí, že to vydrželo.

Pak je potřeba ale ukázat 
i něco, co se už povedlo. A proto-
že si vedení evidentně netroufá 

na vlastní projekty, spojuje síly 
s někým, kdo je za něj zrealizuje. 

Třeba krásný tunel k  aréně za 
„pouhých“ 9 milionů. Tedy pod-
chod pro lidi, ne pro auta. 5  m 
široký, aby tam mohlo vedle 
sebe projít aspoň… aspoň 10 lidí 
najednou! Když už, tak už. Sice 
navazuje na chodník široký ani 
ne 2 m, ale to nevadí. Bude krás-
ný, reprezentativní – a  něčím se 
je potřeba pochlubit! A  že není 
na dětská hřiště, na chodníky ke 
školám? Někde se přece šetřit 
musí.

Omlouvám se všem, kteří ne-
mají rádi ironii. Ale ten rozpor 
krásných obrázků a  reality je tak 
obrovský, že už nám občas na nic 
jiného nezbývá síla.

Co vám Starostové slíbí, vám nikdo jiný nedá
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Petr Židek, ODS

S  ohledem na to, 
že tento článek vy-
chází po krajských 
volbách, předpoklá-
dám, že nebude některými kolegy 
překrucován, že to děláme v rámci 
předvolebního boje tak, jak to bylo 
v  posledních měsících prezentová-
no. Snad jen, že by to někdo vnímal 
tak, že jde o  předvolební kampaň 
do voleb komunálních, které budou 
za dva roky. 

V  posledních týdnech se toho 
směrem k  družstvům událo po 
celé republice velmi mnoho. Větši-
nově se jednalo o  řadu pozitivních 
signálů, které stále více dávají za 
pravdu těm, kteří tvrdí, že smlou-
vy jsou platné a mají se dodržovat. 
Jednoznačně to ukázal příklad z Ří-
čan, kde soud rozhodl ve prospěch 

družstevníků a  uznal jejich nárok, 
a  město tak musí prodat družstev-
ní podíly za 100 Kč k  jednotlivým 
bytům. Zastupitelé, kteří si nebyli 
jisti, zda je to možné, výrok soudu 
uznali tím, že si odhlasovali, že ne-
podají proti výroku odvolání a  tím 
umožní, aby rozsudek nabyl právní 
moci. Považuji to za velmi moud-
ré. Ukázali tím, že jim jde skuteč-
ně o  to, aby získali byty ti, kterým 
to bylo před dvaceti lety slíbeno 
ve smlouvě. Dali tím jasně najevo, 
že hájí zájmy svých občanů. Velký 
kus práce v  tomto případě odvedli 
v  Říčanech opoziční zastupitelé za 
STAN a ODS.

V  Liberci nás čeká ještě hodně 
práce, abychom si mohli také za-
tleskat, že se nám podařilo tento 
problém vyřešit. Zatím je ve hře 
několik variant. Je to varianta, na 
které usilovně pracujeme společ-

ně se zástupci družstev, tzv. Kra-
lupská. Pak varianta, kterou roz-
pracovává kolega Hron, a nakonec 
iniciativa kraje ke změně několika 
zákonů, která by byla asi ze všeho 
nejlepší, ale upřímně, všichni, kdo 
nejsme naivní, víme, že to bude 
běh přinejmenším na rok a  ješ-
tě s  velmi nejasným výsledkem. 
Takže pokud opravdu chceme 
rychle (myšleno v  řádu měsíců)  
a úspěšně dokončit převod podílů 
na družstva, měli bychom zvolit 
některou z  variant, která už exis-
tuje a  nebyla nikým rozporována. 
V klubu ODS jsme přesvědčeni, že 
to je možné. Proto bude ODS stále 
hledat způsob, jak to udělat, a na-
plnit tak smlouvy, které naši před-
chůdci s  družstvy uzavřeli. Mů-
žeme vám slíbit, že v  řešení této 
problematiky nepolevíme, dokud 
se nenajde řešení.

Postoj klubu ODS k problematice převodu 
družstevních podílů je stále stejný 28. října letos bez oslav

V důsledku	vládních	nařízení	
přijatých	z důvodu	ochrany	
proti	nákaze	onemocněním	
covid-19	se	oslavy	Dne	vzniku	
samostatného	českosloven-
ského	státu	v letošním	roce	
neuskuteční.
Omlouváme	se	všem	obča-
nům,	kteří	se	vzpomínkového	
happeningu	u Památníku	T.	G.	
Masaryka	v ulici	Masarykova	
v Liberci,	konaného	každoroč-
ně	28. října,	pravidelně	zúčast-
ňují	a na	tuto	tradici	se	těšili.	
Zároveň	vás	chceme	infor-
movat,	že	ani	oblíbené	Dny	
otevřených	dveří,	které	statu-
tární	město	Liberec	pořádá	při	
stejné	příležitosti	v historické	
budově	radnice,	se	ze	stejného	
důvodu	nekonají.	

Krátkézprávy

Jaroslav Zámečník, 
SLK

Z  celkového počtu 
79 369 voličů v  Li-
berci jich přišlo volit 
34 472 a  celková volební účast tak 
byla 43,43 %. Při porovnání s  ko-
munálními volbami v  říjnu 2018 
přišlo volit před dvěma lety o  tro-
chu méně voličů, a  to 32 726 voli-
čů, což znamenalo účast 40,9 %. 

V  letošních krajských volbách 
nejvíce voličů hlasovalo pro kan-
didátku Starostů pro Liberecký 
kraj, a v samotném Liberci tak Sta-
rostové získali 39,64 % s celkovým 
počtem 13 549 hlasů. Před dvěma 
lety v  komunálních volbách 2018 
Starostové získali 32,1% a nejvyšší 
počet byl 11 028 hlasů. Při tomto 
porovnání lze hovořit o vzrůstající 
podpoře Starostů a za to děkujeme. 

Z 81 volebních okrsků města Li-
berce nejvíce Starostové získali ve 
Vratislavicích (53,14 %), dále pak 

Nedávno proběhlé volby do krajského zastupitelstva Libereckého kraje jsou v určitém ohledu i pololetní prověrkou a vysvěd-
čením pro politické strany v libereckém zastupitelstvu. Podívejme se detailněji na volební výsledky a hlasování v samotném 
Liberci. 

Jak volili obyvatelé Liberce v krajských volbách

Starostové LK

ANO

Piráti

ODS

Zelení + LES

SPD

KDU-ČSL + TOP09

Změna + NBPLK

Trikolóra

KSČM

ČSSD

Soukrom. + Svobodní

SOS

DSZ - Za práva zvířat

Rozumní

DSSS

10 20 30 40

  0,11   %

  0,18   %

  0,37   %

  0,51   %

  0,67   %

  1,86   %

  2,24   %

  2,41   %

  3,15   %

  3,7   %

  5,36   %

  6,97   %

  7,55   %

  9,14   %

  16,05   %

   39,64   %

v  Ruprechticích (50 %), v  Dolním Hany-
chově (48,19 %) a ve Starých Pavlovicích 
(47,03 %). Naopak nejméně hlasů získali 
Starostové v Rudolfově (25,39 %), ale i tak 
to je skvělý výsledek a i v této čtvrti prven-
ství.

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem Liberečákům, kteří přišli k  voleb-
ním urnám a  přispěli k  velmi dobré vo-
lební účasti. Osobní poděkování pak pa-
tří všem 13 549 libereckým voličům, kteří 
dali hlas kandidátce Starostové pro Libe-
recký kraj. 

Společně s  Libereckým krajem nyní 
pokračujeme na modernizaci Krajské ne-
mocnice Liberec, výstavbě dopravního 
napojení průmyslové zóny Jih, výstavbě 
parkovacích domů v  centru města, vy-
budování městské náplavky u  řeky Nisy, 
vybudování moderního přestupního ter-
minálu u  vlakového nádraží nebo vybu-
dování nového sídla záchranky v prosto-
ru pod sídlištěm Kunratická U lomu. 
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Závěr motorkářské sezony 
v Liberci patřil novým Jawám. 
Především pak nejstylověj-
šímu retromotocyklu, jaký 
lze vůbec koupit, Jawě 300 
CL, která je moderní kopií 
legendární kývačky (panelky) 
z 50. let. Fandové českých 
motorek na něco podobného 
čekali 30 let.

Pavel Chmelík

Caféracer. To asi nejlépe vysti-
huje charakter nové Jawy 300 CL. 
Na žádné dálkové túry by ji člověk 
nevzal, ale na projížďky po městě, 
na kafe do Českého ráje nebo na 
couračku po okreskách u Českého 
Dubu ano. Je malá, lehká, ovlada-
telná a především krásná. Kupodi-
vu se na ní ale mohutnější jezdec 
necítí nepatřičně. Jezdit s  třístov-
kou, která nabízí 23 koní po dálni-
ci nebo na hlavní do Děčína, na to 
moc není. Projevem je to městská 
motorka. Při krátkém svezení jsem 
ocenil přední brzdu s  ABS a  bez-
chybné řazení.

Zpracování je dobré, designové 
detaily jsou úžasné. Design vy-

Reinkarnace nejlegendárnějšího českého  
motocyklu dorazila do Liberce

cházející z  ryze českého originálu 
v  indickém podání je absolutně 
největší benefit tohoto motocyklu, 
který se začal u nás prodávat tepr-
ve na konci léta. Cena není malá, 
150 000 Kč vč. DPH. Ale prvních 
pár kusů, které do Liberce přivez-
la společnost WarmUp Michala 
Drásala, bylo okamžitě prodáno. 
A další budou až na jaře.

Příjemně překvapila další novin-
ka s notoricky známým logem – sil-
niční enduro RVM 500 by Jawa. Za-
tímco Jawa 300 je vyráběna v Indii, 
RVM je argentinská značka tamního 
výrobce Jaw (původně Jawa Argen-
tina), který si nechá motorky mon-
tovat v Číně. Už po prvních metrech 
jízdy mi připomněla BMW GS 1200 
(1250). Hlavně posezem, pohodlím 
a ergonomií. Motor jde velmi pěkně, 
dle testů jde v podstatě o dvouválec 
z Hondy CB 500. Zpracování je sku-
tečně na vynikající úrovni, vůbec si 
se zmíněným BMW nezadá. Velmi 
dobře vypadají drátová kola pro 
bezdušové pneumatiky.

Stejně tak argentinské endu-
ro s  jawáckým emblémem a  ce-
novkou 155 000 Kč bylo okamžitě 
v motosalonu ve Svárovské ulici vy-
prodáno. Také v tomto případě bu-
dou další kusy zase až na jaře 2021.
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Vzhledem k současné situaci musela krajská knihovna, tak 
jako všechny veřejné instituce, přijmout řadu hygienických 
opatření. 

Dana Petrýdesová

Snažili jsme se provoz knihovny 
uzpůsobit tak, aby pro návštěvníky 
byl pobyt v knihovně a způsob uží-
vání služeb co nejméně omezující. 
Zároveň jsme, jako reakci na sou-
časnou situaci, připravili a  stále 
připravujeme nové služby. Apelu-
jeme také na odpovědný přístup 
nás všech. Buďme k sobě ohledu-
plní. 

Velkou výhodou knihovny je do-
statečně velký a  vzdušný prostor. 
Není proto problém dodržovat po-
třebné rozestupy. Pro všechny ná-
vštěvníky knihovny je k  dispozici 
dezinfekce nebo ochranné rukavi-
ce dle jejich volby. Všichni zaměst-
nanci knihovny používají speciální 
nanoroušky a pulty jsou vybaveny 
ochrannými přepážkami. Novin-
kou je možnost samoobslužného 
půjčování a  vracení na samoob-
služných pultech. 

Stále větší oblibu si získává půj-
čování elektronických knih a  naše 
knihovna tuto službu již nějakou 
dobu úspěšně nabízí všem regist-
rovaným čtenářům. Vzdáleně přes 
internet nabízíme také četbu svě-
tového denního tisku a  časopisů, 
poslech hudby, studentům pak od-
borné zdroje pro studium. Pokud 
zatím nejste našimi čtenáři a chce-
te využít naše ezdroje, je možné se 
registrovat také online.

Seniorům nad 65 let nebo těm, 
kteří mají zdravotní obtíže a  ne-
chtějí trávit delší dobu v knihovně, 
nově nabízíme zdarma možnost 
objednání knih, které si zájemce 

vyzvedne již připravené ve vstupní 
hale na informační službě. 

Již delší dobu také nabízíme 
u  vybraných služeb možnost bez-
hotovostních plateb, vracení doku-
mentů do biblioboxu před budo-
vou nebo rezervaci knih z volného 
výběru. 

Pokud to situace dovolí, při 
dodržování předepsaných hygie-
nických pravidel budou probíhat 
i  přednášky a  další akce. Vybrané 
zajímavé pořady chceme streamo-
vat na YouTube kanále knihovny, 
během zimních měsíců bychom 
rádi uskutečnili několik webinářů. 
Veškeré informace o nabídce i dal-
ším dění v knihovně zveřejňujeme 
na webu knihovny www.kvkli.cz 
a na sociálních sítích. 

Bezpečná knihovna
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Kultura, historie, společnostKultura, historie, společnost
Od srpnového otevření 
zrekonstruovaného Šal-
dova divadla a zahájení 
nové divadelní sezony se 
v prvních šesti týdnech 
odehrálo pět premiér 
napříč všemi soubory na 
obou scénách. Začátkem 
září byly slavnostně na 
open air před Libereckou 
radnicí předány Liberecké 
Thálie 2020, ceny divácké 
ankety nejoblíbenějších 
umělců ve čtyřech kate-
goriích za uplynulou sezo-
nu. Dvě „Libušky“, hlavní 
ceny festivalu Opera 
2020, které jsme získali již 
v březnu, konečně dopu-
tovaly do Liberce a čino-
herní soubor DFXŠ finišuje 
přípravy dvou unikátních 
světových premiér.

Divadlo F. X. Šaldy

5 PREMIÉR V 6 TÝDNECH
Divadlo nechtělo diváky připra-

vit o žádný ze čtyř titulů, které měly 
mít premiéru na jaře. V době zavře-
ného divadla z  důvodu pandemie 
se pilně zkoušelo nejprve v malých 
skupinkách, intenzivně pak celý 
červen a  srpen. Nová sezona byla 
mimořádně zahájena již 21.  srpna 
premiérou Lovci perel od Georgese 
Bizeta. Další premiérou byla svěží 
francouzská komedie Blbec k  ve-
čeři v  režii šéfa činohry Šimona 
Dominika a  o  svou premiéru ne-
přišli ani milovníci baletu. V  pátek 
4.  září v  Šaldově divadle proběhla 
premiéra baletního představení 
Sedmero krkavců v  režii Richarda 
Ševčíka. Čtvrtý týden od zahájení 
sezony proběhla světová premiéra 
činoherní inscenace Sylva, jevištní 
podoba Vesnického románu od Ka-
roliny Světlé v režii velmi žádaného 
režiséra Martina Františáka. Pre-
miéra opery Jakobín od Antonína 
Dvořáka, kterou divadlo uvedlo již 

v  původně plánovaném termínu, 
byla tak pátou premiérou v šestém 
týdnu od otevření divadla.

Na říjen byly připraveny těsně 
po sobě hned dvě unikátní světové 
premiéry. V Malém divadle se měla 
konat premiéra hry Tomáše Dianiš-
ky Burian a v Šaldově divadle mohli 
diváci poprvé vidět inscenaci hry 
Moje první židovské Vánoce, kterou 
pro liberecké divadlo napsala izrael- 
ská dramatička Hadar Galron. Zá-
štitu nad nově vznikající inscenací 
převzal velvyslanec Izraele Daniel 
Meron. Z  důvodu příchodu druhé 
vlny covid-19 se bohužel premiéry 
v původních termínech neodehrají. 
Náhradní řešení se hledá.

DVĚ LIBUŠKY
Když 2. března končil 14. ročník 

festivalu hudebního divadla Opera 
2020, nikdo netušil, že k  předání 
cen dojde kvůli nucené divadelní 
pauze až na podzim. Dvě Libušky 
konečně minulý týden doputovaly 

do Liberce ke svým majitelům. 
Mít na svém kontě již šest abso-

lutních vítězství na nejprestižněj-
ším tuzemském festivalu hudební-
ho divadla s mezinárodní účastí se 
dosud nepodařilo žádné z  našich 
scén, včetně národních divadel. 
Opera Šaldova divadla na festivalu 
triumfovala s  inscenací jednoakto-
vek Sergeje Rachmaninova France-
sca da Rimini a Lakomý rytíř, za kte-
rou získala „Libušku“, hlavní Cenu 
kritiků za nejlepší inscenaci. Navíc 
ještě cena diváků za individuální 
výkon, kterou získala představitel-
ka Francesky, členka libereckého 
souboru, Lívia Obručník Vénosová, 
která je opakovaně nejúspěšnější 
interpretkou festivalu. 

Nikdo nezůstává na pochybách, 
že „opera pod Ještědem“, kterou 
od roku 2002 vede dirigent Martin 
Doubravský, drží pevně pozici na 
špičce současného českého hudeb-
ního divadla a díky úspěchům, kte-
ré pravidelně sklízí, se tak stává nej-

lepším operním souborem v České 
republice. 

LIBERECKÁ THÁLIE
V  úterý 1.  září ve večerních ho-

dinách se před libereckou radnicí 
předávala ocenění Liberecká Thálie  
6. ročníku divácké ankety o nejoblí-
benějšího umělce Divadla F. X. Šal-
dy ve čtyřech kategoriích.

Cenu v  kategorii činohra si od-
nesla letos poprvé Eliška Jansová 
za roli Marilyn v  akční komedii 
Ujetá ruka. Nejoblíbenějším oper-
ním pěvcem se stal Radim Schwab 
za roli Dona Giovanniho ve stej-
nojmenné opeře od W. A. Mozarta 
a  nejpopulárnějším tanečníkem 
DFXŠ se již potřetí stal Jaroslav 
Kolář, tentokrát za roli Mr. Hydea 
v  tanečním hororu Jekyll & Hyde. 
V mimořádné kategorii divadlo on-
line zazářila Markéta Doubravská, 
která u diváků zabodovala hrou na 
harfu v online představení Liberec-
ká operní karanténa.

V raketovém tempu 
a velkém stylu

Divadlo F. X. Šaldy odstartovalo 137. divadelní sezonu
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Renata Balašová

Nový film představila osobně ho-
rolezkyně Klára Kolouchová a umě-
lecky atraktivní snímek Break- 
point prezentovatovaly dvě ikony, 
businessová a tenisová, tedy Leon 
Jakimič a Radek Štěpánek: „Moc 
rád jsem přijal pozvání do Liber-
ce. Sportfilm se mění ve světové-
ho hráče a  u  toho jsem chtěl jako 
národní patriot být.“ Sportfilm 
pokračoval do 10.  října na online 
platformě www.sportfilm.cz, kde 
bylo zdarma ke zhlédnutí 100 filmů 
z 352 přihlášených. Této možnosti 
využilo přes 5 tisíc diváků z pohodlí 
svého domova.

Mezi oceněné se letos dostaly 
opět filmy České televize, a  to Bal-
kánem nahoru a  dolů s  Adamem 
Ondrou nebo K2 vlastní cestou 
horolezkyně Kláry Kolouchové 
a  zmiňovaný Breakpoint. Hlavní 
festivalovou cenu získal film Kripl 
Trip z  prostředí handicapovaných 
mountainbikerů. Odbornou porotu 
zaujaly i  tři zahraniční filmy. Nej-
zajímavější příběh z pohledu spor-
tovního i  kulturního je Goodbye 
Olympics. Íránský film o zmařeném 
olympijském snu nadějné kaja-
kářky ukazuje nesnadnou cestu ke 

sportu vzhledem k politické situaci, 
a  nakonec i  znemožnění olympij-
ského startu kvůli nešťastné srážce 
s  člunem. Všechny oceněné sním-
ky postupují do světového finále 
v  italském Milánu, které proběhne 
od 7. do 11.  listopadu. V  roce 2019 
získal ve finále prestižní cenu s vý-
znamem sportovního Oscara film 
České televize Zlatý podraz.

Festival má namířeno novým 
směrem multisportovní události, 
která prezentuje Liberec jako hlav-
ní město sportu. Sportfilm nabídl 
kromě snímků i sportovní akce díky 
partnerství s  běžeckou sérií Run 
Czech. V  neděli 4.  října se usku-
tečnil běh Nature Run. Bohužel 

však závod na horských kolech ČT 
Author Cup, plánovaný na 10. října, 
byl zrušený. Průběh originálního 
festivalového běhu v  podzemních 
prostorech krytu civilní obrany byl 
také současnou pandemií ovliv-
něn. Jediným závodníkem se stal 
známý běžec Vít Pavlišta, a to s Go-
Pro kamerou na prsou. Veřejnost 
má možnost zhlédnout jeho minu-
tové video z 500 m dlouhého běhu 
podzemím na Facebooku. Kom-
pletní výsledky a informace k oce-
něným filmům jsou k dispozici na 
www.sportfilm.cz.

Redakce

Liberec se letos stal novým do-
movem Anifilmu a  je zřejmé, že 
to byla pro město i festival šťastná 
volba. Festival se městem proplétal 
na mnoha místech a využil zázemí, 
které mu Liberec nabízel. Liberecký 
zámek se stal přirozeným centrem 
festivalu, sály multiplexu Cinema 
City ve Foru divákům poskytly kva-
litní projekci i  pohodlí, kino Var-
šava vytvořilo alternativní prostor 
pro projekce i diskuze s  tvůrci, Li-
dové sady se staly centrem progra-
mů pro rodiny a děti, sál v Krajské 
vědecké knihovně byl místem pro 
prezentace, přednášky a  diskuze, 
promítalo se i v kongresových pro-
storech Grandhotelu Zlatý lev a ná-
městí Dr. Edvarda Beneše vytvořilo 
nádhernou kulisu pro letní, vlastně 
podzimní kino.

 Vyhlášení výsledků a rozloučení 
s letošním ročníkem Anifilmu bylo 
možné sledovat online 10.  října 
na festivalovém Facebooku (www.
facebook.com/Anifilm), kde je sa-
mozřejmě i  záznam. Herec a  mo-
derátor Tomáš Měcháček vyhlásil 
výsledky festivalových soutěží, 
představili se ocenění tvůrci.

V  mezinárodní soutěži celove-
černích filmů pro dospělé získal 
hlavní cenu japonský film Správnej 
sound (režie Kenji Iwaisawa), cenu 

pro nejlepší celovečerní film pro 
děti se porota rozhodla udělit filmu 
Marona vypráví svůj příběh (režie 
Anca Damian). V kategorii krátkých 
filmů zvítězilo polské naturalistic-
ké road movie Acid Rain (režie To-
mek Popakul) a  mezi studentskou 
tvorbou zabodoval český film Dce-
ra režisérky Darii Kashcheevy. 

Nejlepším videoklipem je české 
video režijního tandemu Bety Su-
chanová a Nora Štrbová pro rapovou 
dvojici P/\ST a jejich píseň Tíseň. 

O  vítězích národní soutěže 
Český obzor rozhodla ještě před 
zahájením Anifilmu svým hlaso-
váním Rada animovaného filmu. 
Nejlepším animovaným dílem 
byla zvolena Dcera režisérky Darii 
Kashcheevy. Tento film získal cenu 
i v kategorii studentský film. S cel-
kem třemi cenami z Anifilmu si tak 
Dcera může připsat další úspěch 
v už tak fenomenální soupisce cen. 

Nejlepší krátký film se letos po-
prvé musel popasovat i s celovečer-
ní konkurencí a  stal se jím snímek 
Pračka Alexandry Májové. Tato au-
torka spolu s  Kateřinou Karhánko-
vou získala cenu i v kategorii nejlep-
ší televizní / online seriál za epizodu 
Na Lanýže ze seriálu Mlsné medvědí 
příběhy. Poslední soutěží bylo klání 
počítačových her. Zde v  kategorii 
Nejlepší počítačová hra pro děti zví-
tězil britský projekt z  Inkle Studios 
Heaven’s  Vault a  cenu za nejlepší 
výtvarný počin v  počítačové hře si 
odnáší česká hra Jakuba Dvorského 
Pilgrims ze studia Amanita Design, 
které stojí za dalšími populárními 
hrami Machinarium a Samorost.

Na začátku letošního Anifilmu 
byla udělena Cena za celoživotní 
přínos animovanému filmu Ivu 
Špaljovi. Tento mistr filmového 
zvuku je známý z mnoha animova-
ných filmů i  dlouhodobou spolu-
prací s Janem Švankmajerem.

Kompletní výsledky festivalu na-
jdete na webových stránkách www.
anifilm.cz.

Sportfilm se představil 
v novém kabátě  

a vyhlásil své vítěze

V Liberci uspěla česká 
animovaná tvorba 

Liberec se stal mekkou sportovců a filmařů v rámci me-
zinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm již po 
třiadvacáté, ale ve zcela novém stylu a červeném designu 
v legendárním kině Varšava. Nejlepší snímky byly během 
festivalového dne 1. října promítány a oceněny za účasti 
tvůrců a představitelů. 

Doslova na poslední chvíli před dalšími opatřeními proti 
šíření covidu se stihl uskutečnit festival animovaného filmu 
Anifilm. Ten se letos přesunul do Liberce a kvůli pandemii 
musel změnit termín. Finále festivalu bylo vysíláno online.

SPORTFILM

WWW.SPORTFILM.CZ

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SPORTOVNÍCH FILMŮ
XXIII. ROČNÍK, LIBEREC

1. 10. 2020 • KINO VARŠAVA
přehlídka filmů • besedy, konference • festivalový běh • výstava fotografií 
slavnostní vyhlášení vítězných filmů • noční promítání • afterparty

1.—10. 10. 2020 • ONLINE PŘEHLÍDKA FILMŮ
WWW.SPORTFILM.CZ
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October 6 – 11 2020, Liberec / Czech repubic

Internationa Festiva of Animated Fims

Anifilm_LipaMusica190x115.indd   1 07.07.2020   11:13:24

Správnej sound

K2 Vlastní cestou
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Centrum Amelie

 „Sbírkou se snažíme oslovit ve-
řejnost k  sounáležitosti s  nemoc-
nými a  jejich rodinami a  zároveň 
je informovat, že se v případě on-
kologické nemoci mají kam obrátit 
o  pomoc. Veškeré služby poskytu-
jeme nemocným a  jejich blízkým 
zdarma, což by nebylo možné bez 
podpory veřejnosti a projektů jako 
je tato vánoční sbírka. Za každý da-
rovaný kus moc děkujeme,“ uvádí 
Mgr. Petra Kuntošová, koordiná-
torka Centra Amelie v Liberci.

Akce vyvrcholí 7.–9.  prosince 
v obchodním centru Forum, kde se 
uskuteční prodej získaných před-
mětů. U stánku Amelie lze darova-
né předměty zakoupit za ceny nižší, 
než je obvyklé. Kupující si tak mo-
hou nejen za rozumnou cenu zútul-

nit domov, ale v čase předvánočním 
podpořit i  nemocné s  rakovinou. 
Výtěžek prodeje půjde na poskyto-
vání bezplatných psychosociálních 
služeb pro onkologicky nemocné 
a  jejich blízké. Podpora onkologic-
ky nemocných v sociální a psychic-
ké oblasti je nedílnou součástí péče 
o  nemocné a  má pozitivní vliv jak 
na zvýšení úspěšnosti léčby, tak i na 
návrat do běžného života po ní. 

„Získané peníze z  prodeje nám 
pomohou s  udržením služeb pro 
klienty. Například sociální pora-
denství či psychologická podpo-
ra jsou důležitou součástí péče, 
kterou, vzhledem k  přetíženosti 
zdravotnického personálu, není 
bohužel reálné získat v samotných 
zdravotnických zařízeních. Finan-
ce nám pomohou zajistit i  různé 
aktivizační činnosti, jako je napří-
klad plavání či zdravotní cvičení,“ 
dodává Kuntošová. 

Sběrná místa pro ozdoby a  de-
korace jsou v  krajské nemocnici 
v  Centru Amelie Liberec (budo-
va U, 1. patro), v  Krajské vědecké 
knihovně a v drogerii Jasmín, Ma-
sarykovo náměstí 280, Mnichovo 
Hradiště.

Vánoční ozdoby a dekorace 
podpoří onkologicky nemocné

Do 30. listopadu probíhá v Liberci sbírka vánočních ozdob 
a dekorací na podporu onkologicky nemocných a jejich rodin.

Odbor správy veřejného majetku

„Chceme veřejnosti poskytovat 
opravdu komplexní služby v oblasti 
pohřebnictví, aby tato nepříjemná, 
ale bohužel neodmyslitelná součást 
života byla pro pozůstalé co možná 
nejvíce komfortní a  vše probíhalo 
na jednom místě,“ říká vedoucí od-
boru správy veřejného majetku Lu-
káš Hýbner.

Jakkoli se jedná o  velmi citlivou 
věc, nejsou občané dle slov Lukáše 
Hýbnera o poskytovaných službách 
v  pohřebnictví dostatečně dobře 
informováni. „Je lidsky naprosto 
pochopitelné, že sjednání pohřbu 

chce mít každý za sebou co nejrych-
leji, ale každý klient by měl mít ma-
ximum informací o  sjednávaných 
úkonech,“ podotýká Hýbner. Naráží 
tak na situaci v pohřebnictví bohu-
žel celkem běžnou. 

Pozůstalí si v  Liberci sjednají 
pohřeb u  pohřební služby, ale tato 
sjednavatelská pohřební služba pro-
vede obřad jinde než v  libereckém 
krematoriu a převeze poté zemřelé-
ho do desítek kilometrů vzdáleného 
krematoria např. v  Mělníku nebo 
Táboře. Do Liberce se zase zpět pře-
veze urna s  popelem. „Vžil se pro 
to poněkud nelichotivý termín po-
hřební turistika. Zákon přejezdové 

vzdálenosti nijak neupravuje ani 
takové převozy nezakazuje. Všichni 
ale tak trochu podvědomě cítíme, 
že zákonnost zde není nejvyšším 
principem. Tyto převozy mají své 
opodstatnění, ale ne v honbě za vět-

ším výdělkem pohřebních služeb, 
kdy jim jiná krematoria jednoduše 
nabídnou lepší cenu za žeh,“ upo-
zorňuje Hýbner. 

Některé soukromé pohřební 
služby tzv. pohřební turistiku pro-
vozují. Je ale vždy na každém vypra-
viteli pohřbu, zda ho vůbec zajímá 
způsob nakládání se zemřelým. 
„Pozůstalí, kteří si jdou sjednat po-
hřeb, pak mnohdy ani nevědí, že ta-
kové praktiky existují, a samozřejmě 
není ani snahou pohřebních služeb 
na ně upozorňovat. V takových chví-
lích to člověka nutí zamyslet se nad 
otázkou důstojnosti a piety,“ dodá-
vá Lukáš Hýbner. 

Pohřební služba města zajišťuje důstojné služby už dva roky
Je to více než dva roky, co statutární město Liberec převzalo od předchozího nájemce provozování libereckého krematoria. 
Spolu s tím začalo město provozovat i vlastní pohřební službu. 

Zpravodaj^Liberec
ve všech libereckých schránkách

54 200 ks
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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. 9. DO 30. 9. 2020

224/20
nálezy DPMLJ (nalezeno 9.–16. 9. 2020): mikina; mobilní telefon; parfém – 
nový; dokument Alena Kovaříková x AURES Holdings; batoh; peněžen-
ka – Chaunli Xu; vak (sportovní oblečení); sluneční brýle; dioptrické brýle

24. 9. 

221/20 doklady – Kateřina Přibylová 21. 9. 

220/20
nálezy DPMLJ (nalezeno 1.–8. 9. 2020): mobilní telefon, karta – Maryna 
Tereshonok, šála, batoh, průkaz – Marie Vrabcová, brýle dioptrické, 3× 
deštník, hůl

17. 9. 

219/20 průkaz – Jiří Požický 16. 9. 

218/20 klíče 16. 9. 

215/20
nálezy DPMLJ (nalezeno 28. 8.–1. 9.): peněženka, mobilní telefon, 
karta – Éva Horvát, taška (anténa), sluneční brýle, 2× deštník

10. 9. 

213/20 klíče 9. 9. 

212/20 nabíječka (sluchátka) 9. 9. 

211/20 mobilní telefon 8. 9. 

210/20 peněženka - Klára Drapáková 8. 9. 

209/20
nálezy ČD: bunda, peněženka – Adéla Kellerová, 2× mobilní telefon, 
dioptrické brýle

8. 9. 

207/20 nálezy DPMLJ (nalezeno 22.–29. 8.): kšiltovka, taška, dětský batoh 4. 9. 

206/20 mobilní telefon 3. 9. 

204/20 peněženka – Pavel Nájemník 3. 9. 

203/20 taška – Dagmar Slanařová 2. 9. 

202/20 peněženka – Lucie Hugrová 2. 9. 

200/20 taška (elektronika, brýle, klíče) 1. 9. 

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz
Liberec-březen.indd   1 3.2.2020   13:11:29

Lidé mohou prostřednictvím 
mobilní aplikace Marushka ode-
sílat postřehy k problémům ve ve-
řejném prostoru a ty se okamžitě 
přepošlou do telefonu zodpověd-
ných úředníků. 

Štefánikovo náměstí  – díry 
v silnici: komunikace byla již něko-
likrát opravována, proto jsme pro-
vedli opravu v celé její délce i kvůli 
vytíženosti dopravním provozem.

Barvířská  – rozpadlý chodník 
+ obruby, nebezpečné místo pro 
chodce: oprava kamenných obrub 
včetně zámkové dlažby.

Letná  – vyjeté koleje v  silnici, 
MHD autobus už škrtal podvoz-
kem o  vozovku: oprava povrchu 
komunikace MHD zastávky po 
obou stranách komunikace.

Machnín, pošta  – budova za-
rostlá plevelem: odstranění pleve-
le po celém obvodu budovy

Příkrý vrch – rozbité odvodnění 
komunikace před vjezdem na sou-
kromý pozemek: výměna za kva-
litnější odvodňovací mříž včetně 
betonového základu místo plasto-
vého; důvodem je delší životnost 
odvodňovacího systému.

Vyfotit, uložit, odeslat. Tak jednoduché to je s aplikací pro 
chytré telefony Marushka Photo. Ta pomáhá k tomu, aby se 
Liberec stal uklizeným a přívětivým městem.

Řešíme s Marushkou 

Štefánikovo náměstí

Pošta v Machníně Pošta po vyčištění

Štefánikovo náměstí po opravách
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Oldřich Nejedlo, SK Ještěd

Ve Frenštátu pod Radhoštěm byl 
v neděli ukončen třídílný seriál let-
ního mistrovství České republiky 
žáků a  žaček ve skocích na lyžích. 
Nejprve se skákalo v  Lomnici nad 
Popelkou, v  sobotu v  Rožnově pod 
Radhoštěm a  finále ve Frenštátu 
pod Radhoštěm. Z  těchto tří závo-
dů se do výsledného pořadí počítaly 
vždy dva nejlepší výsledky. 

V  kategorii žaček 13–14 let se již 
potřetí v  řadě stala mistryní České 
republiky Natálie Nejedlová, která 
vyhrála všechny tři závody, a  tím 
zajistila, že titul mistryně republiky 
v  letní sezoně i nadále zůstává v  li-

bereckém oddíle SK Ješ-
těd. A to nebyl pro oddíl 
z  Ještědu jediný úspěch. 
Do této kategorie byla 
postavená další závod-
nice z  SK Ještěd Tereza 
Sadvarová. Tereza se 
stala vicemistryní a vice-
mistryní ve své kategorii 
žačky 11–12let. 

V kategorii žáků 13–14 
let slaví úspěch další 
skokan SK Ještěd a  tím 
je Vojta Stolarz. Vojta po 
prvním závodě v Lomni-
ci útočil ze zadní pozice. 
V sobotu v druhém závo-
dě v Rožnově p. R. vyhrál 

a v nedělním závodě obsadil příčku 
třetí. V  celkovém součtu to Vojtovi 
stačilo na druhé místo a taktéž zís-
kal titul vicemistra České republiky. 
V této kategorii Jakub Šusta obsadil 
ještě krásné 6. místo.

Součástí mistrovských závodů 
je tzv. Čokoládová cena, na kte-
ré startují i  předžáčci. Vypadá to, 
jako by byl Ještědský oddíl skokanů 
nenasytný. V  této kategorii dívek 
vyhrála Linda Rozsypalová a  třetí 
místo obsadila Eliška Kvasničková. 
Krásné sedmé místo obsadila teprve 
čtyřletá skokanka Zorka Řeřichová. 
V kategorii chlapců 4. místo obsadil 
Jindra Řeřicha a 5. místo Jakub Vác-
lavík. 

SK Ještěd opanoval seriál MČR ve skoku na lyžích žactva
Natálie Nejedlová se stala po třetí v řadě mistryní České republiky, Vojta Stolarz a Tereza Sadvarová vicemistry.

Taneční klub Koškovi Liberec

 „Byl to pro nás opět nezapome-
nutelný zážitek. Skvělí byli diváci, 
rodina a  naši mladí svěřenci, kteří 
nám celý den neskutečně fandili 
a  pomohli nás vyburcovat k  tomu 
nejlepšímu výkonu,“ řekl Jiří Kejzar, 
který s Barborou Koškovou tančí 19 
let od nejmladší věkové kategorie. 
Od roku 2007 společně sbírají ta 
nejlepší taneční ocenění. Například 
v roce 2008 získali v kategorii Junior 
1 zlatý hattrick a vyhráli všechny do-
mácí šampionáty. Na evropském po-
háru v roce 2018 obsadili semifinálo-
vé 8. místo. Dalším reprezentantem 
v kategorii dospělých byl pár Jan Ko-
šek s Barborou Drahoňovskou, který 
skončil na 21. místě z 24 párů.

Taneční klub Koškovi Liberec měl 
na Mistrovství republiky v  10 tan-
cích své zástupce ve všech věkových 
kategoriích od nejmladších Junio-
rů 1 až po kategorii soutěžících do 

21 let. V  kategorii Junior 1 soutěžil 
sourozenecký pár David a  Viktorie 
Bábelovi, který si odtančil svou pre-
miéru na velké soutěži. Podařilo se 
jim porazit 12 párů, a získat tak 16. 
umístění. 

Největší zastoupení měl TK Koško-
vi Liberec v kategorii starších junio- 

rů. „Třem našim párům se podařilo 
v  kategorii Junior 2 kvalifikovat na 
toto mistrovství mezi 30 nejlepších 
tanečních párů v  ČR. Nejlépe za-
tančili a  semifinálové 11. místo si 
z  Kojetína odvezli Adam Višňovský 
s Lucií Čechtickou,“ řekla Šárka Bu-
rešová, vedoucí Klubu TK Koškovi 
Liberec. 

Do kategorie Mládež se letos po-
sunul náš úspěšný taneční pár Jan 
Vlček s  Petrou Příplatovou. V  silné 
konkurenci se neztratili a  svým ta-
nečním výkonem se dostali na 17. 
umístění ze 30. Jan Košek a Barbora 
Drahoňovská pak bojovali mezi ta-
nečníky do 21 let, kde získali umís-
tění 9. z 12. 

„Letos nás ještě čeká poslední 
domácí šampionát. V  prosinci bu-
dou ve sportovní hale v Brně naši ta-
nečníci bojovat a obhajovat finálová 
umístění na Mistrovsví ČR družstev 
ve standardních i  latinskoameric-
kých tancích,“ uzavřela Burešová.

Vicemistři ČR v deseti tancích
V polovině září se v Kojetíně u Kroměříže konalo mistrovství České republiky v tanečním spor-
tu – kombinace tanců standardních a latinskoamerických. Taneční pár Jiří Kejzar a Barbora 
Košková z Liberce obhájili titul vicemistrů v deseti tancích.

čtvrtek 22. října od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

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

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