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„Přeji vám všem to štěstí, abyste 
Vánoce strávili s  těmi, které máte 
nejraději, v kruhu svých nejbližších,“ 
popřála lidem na náměstí primátorka 
Martina Rosenbergová. Přidala k tomu 
i přání do nového roku.

To, jaké poselství přinášejí čtyři 
adventní neděle, vysvětlil ve svém 
projevu arciděkan Římskokatolické 
farnosti arciděkanství Liberec Radek 
Jurnečka. Zdůraznil symboliku advent-
ního věnce a čtyř svíček na něm jako 

čtyř adventních nedělí. „První svíce 
je symbolem pokory. Druhá jako 
symbol víry říká, že je v každém člo-
věku mnoho dobrého a moudrého. 
Třetí svíce znamená naději a čtvrtá 
lásku mezi lidmi,“ řekl Radek Jurnečka. 
Popřál lidem, aby odpuštění, naděje 
a láska zavládly o Vánocích ve všech 
rodinách.

Program 1. adventní neděle uza-
vřelo sdružení V.O.R.E.L. na balkónu 
radnice svým Orlojem. Přehlídka kost-

livců a dalších pohádkových bytostí 
nadchla nejen děti.

Pro křesťany znamená advent 
začátek církevního roku a je naplněn 
očekáváním dvou událostí – narození 
Ježíše Krista (24. prosince) a jeho zmrt-
výchvstání (Velikonoce).

Adventní věnec je vykládán jako 
symbolika Kristova kříže a ve vztahu 
ke čtyřem světovým stranám jako 
jeho požehnání na každou světovou 
stranu. 

Advent přivítali Liberečané potleskem
v 17 hodin, 1. prosince, se Liberečané konečně dočkali – po zapálení první adventní svíce 
primátorka martina Rosenbergová v doprovodu dvou zbrojnošů rozsvítila vánoční strom. 
Hlasitým „jé“ a dlouhým potleskem daly tisíce dětí i dospělých najevo, že se jim letošní 
zářící, vyšňořený symbol vánoc moc líbí.
Redakce

zrození
Doba vzniku Liberce není 
přesně známa, vymezuje se 
lety 1278–1352.

Jak vnikl Liberec a o záhadné vsi 
„Habersdorf“ se dozvíte
 na stRanácH 8 a 9

PF 2014

Radostné Vánoce
a štastný nový rok
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editorial zimní úklid ulic

provozní doba magistrátu o svátcích
Pátek	 20.	prosince	 8.00–14.00

Pondělí až pátek

23.–27. prosince  zavřeno

Pondělí	 30.	prosince	 8.00–17.00

Úterý	 31.	prosince	 8.00–16.00

Středa	 1.	ledna	 zavřeno

Pokladny	magistrátu	budou	dne	

31.12.	2013	zavřeny	z	technických	

důvodů.

Inzerce

přijme
zdravotní sestry

do oční ambulance

E-mail: kucerova@ocniklinikahp.cz.

Kontakt
725 746 979

– pro pracoviště v Liberci, Klášterní 117
– pro pracoviště v Semilech, Špindlerova 394

plný / zkrácený úvazek, nástup dohodou.

Oční klinika
Horní PočErnicE, S. r. o.

editorial
Milí Liberečané,
dostává se Vám do rukou poslední vydání radnič-

ního Zpravodaje v tomto roce. Jaký ten letošní rok 
byl a co Vám přinesl, je na Vaší vlastní rekapitulaci 
a úvahách. Věřím, že pokud se podíváte s odstu-
pem a nadhledem na vše, co jste během tohoto roku prožili, budete 
na něj vzpomínat v dobrém. Už i proto, že pokud člověk dokáže čelit 
nepříjemnostem a překážkám, musí být sám na sebe pyšný a spokojený. 
A i když těch pěkných chvilek bylo možná jen pár, o to silnější bývají 
a člověk na ně může vzpomínat i v následujících letech.

Podobné je to z pohledu města – ačkoli jsme museli překonat mnoho 
překážek a protivenství, ačkoli to občas nevypadalo příliš pozitivně, 
z dnešního pohledu si můžeme říci, že jsme je nakonec zvládli docela 
dobře.

Ráda bych proto poděkovala všem, kdo se po celý rok na zajištění 
chodu města podílejí. Vím, že to někdy není snadná práce, navíc málokdy 
je skutečně doceněna. Přesto, nebo právě proto, mi dovolte poděkovat 
jménem všech občanů Statutárního města Liberce všem zaměstnancům 
magistrátu, městských a příspěvkových organizací, ale také kolegům ze 
zastupitelstva a z vedení města.

Mé poděkování patří také všem těm, komu není současnost a budouc-
nost Liberce lhostejná a během roku se aktivně zapojovali do spole-
čenského života, do dění ve městě. Vážím si každého, kdo si ve svém 
programu našel čas a věnoval jej Liberci. Ne vždy musíme mít všichni 
stejné názory, někdy nás zcela zásadně odlišuje pohled na to, jak a kam 
by se měl Liberec nadále vyvíjet, jakým městem by měl být. O to více 
ale oceňuji ty, kdo přichází a otevřeně o svých názorech hovoří. Z vlastní 
zkušenosti mohu říci, že jsem díky takovým setkáním nejednou změnila 
názor, nebo si jej upravila.

Dovolte mi, abych nám všem popřála do dalšího roku mnoho sil 
zvládnout vše, co je před námi, a o čem zatím třeba nemáme ani ponětí, 
a hodně dobré nálady, se kterou je život přece jen o něco snazší. Ať na 
své cestě rokem 2014 potkáváte hodně dobrých lidí, a máte mnoho 
důvodů k radosti a úsměvu.  vaše martina Rosenbergová

Po 1. lednu nesmí vyjet
Podle ministerstva dopravy zbývalo v Liberci 
k 30. 11. celkem 6 150 řidičů, kteří si dosud nevyměnili starý 
řidičský průkaz.
Zuzana Minstrová
všicHni to do konce roku 2013 
nestihnou a  magistrát bude navíc 
v týdnu vánočních svátků pro veřej-
nost zavřený.

„V uvedeném počtu jsou i ti, co jej 
mají už vyřízený, ale ještě si ho nevy-
zvedli, a jsou zde zahrnuty i podané 
žádosti. Kdyby si všichni řidiči, jimž na 
konci roku skončí platnost průkazu 
a ještě si o nový ani nepožádali, přišli 
v prosinci vyměnit řidičský průkaz, do 
konce roku všechny žádosti vyřídit 
nestihneme,“ řekl vedoucí odboru 
dopravy magistrátu Pavel Rychetský.

V Libereckém kraji k 30. listopadu 
zbývalo vyměnit 14 854 řidičských 
průkazů. Povinnost vyměnit starý 
průkaz za nový má ten motorista, 
jemuž byl řidičský průkaz vydaný 
v  období od 1.  ledna 2001 do 
30. dubna 2004. Měl by to stihnout do 
31. prosince 2013. Pokud motorista 
usedne po tomto datu za volant se 
starým neplatným řidičským průka-
zem, hrozí mu pokuta a správní řízení.

„Takovému řidiči hrozí dvě sankce. 
První je za řízení bez platného řidič-

ského průkazu, kde může dosáhnout 
výše pokuty, udělené policistou na 
místě, až 2 tisíce korun. Další sankce 
hrozí za nesplnění zákonné povinnos-
ti výměny řidičského průkazu, kde ve 
správním řízení může činit pokuta až 
30 tisíc korun,“ doplnil Pavel Rychet-
ský. Jak dodal, na Novém magistrátu 
se přesto žádné velké fronty netvořily.

V České republice jsou v součas-
né době platné dva typy řidičských 
průkazů, výměnou starších typů za 
nové dojde k jejich sjednocení. Skončí 
zatavené průkazy. Nahradí je plastové 
kartičky. Zákonná lhůta pro vyhoto-
vení řidičského průkazu je dvacet 
dnů, motoristé neplatí za vyhotovení 
žádný poplatek. 

Zimní údržba je v letošní sezoně 
prováděna TSML na 462 kilomet-
rech městských komunikací, což je 
o 20 kilometrů více než v minulém 
období. Město se totiž bude starat 
o dvě nové komunikace – ulici Han-
čova a Vrbatova. Dále byly do plánu 
nově zařazeny úseky komunikací, 
o  jejichž úklid žádali sami občané 
(například nezpevněná část Azurové 
ulice, zadní trakt v Mlýnské ulici nebo 
slepá odbočka U Tiskárny).

V  zimním období je rovněž 
vyšší rozsah zimní údržby chodní-
ků (celkem 293 kilometrů) oproti 

loňskému období. Důvodem jsou 
nově postavené chodníky převzaté 
městem. I v případě chodníků rad-
nice reaguje na požadavky občanů 
a operační plán rozšířila o chodníky 
podél Volgogradské ulice, Staré Ješ-
tědské či přístupový chodník k domu 
v Žitné ulici.

Rozsah zimní údržby na parko-
vištích a  veřejných prostranstvích 
je shodný s loňským rokem. Stejně 
tak se nezměnil počet udržovaných 
zastávek MHD.

Mapu zimního úklidu najdete zde: 
http://kuc.cz/pyq0mn. 

Typ neplatného řidičského průkazu, který je 
nutné vyměnit. Vydával se do dubna 2004.
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Úspěšný týden

Vánoce očima dětí
tradiční, milá a oblíbená výstava 
zahřeje na duši každého, kdo se 
přijde podívat a třeba i inspirovat 
krásnými dětskými nápady a fantazií.

Hra pokračuje
Brutální vražda se do města pod ještědem vrací!

ZaseDací místnost č. 11 
v  přízemí historické radnice 
zaplní dětské práce po celý 
předvánoční týden, od šestnác-
tého do dvacátého prosince.

Od úterý další tři dny lze 
vychutnávat vánoční atmosféru 
od 9.00 do 17.00 hodin, v pátek 
20. prosince bude výstava ukon-
čena ve 12.00 hodin. 

Letošní týDen s TULIPANem, 
pořádaný v listopadu nezisko-
vou organizací Sdružení TULI-
PAN, se může radovat z krásné-
ho výtěžku 30 600 korun.

Částka se vybrala ze vstupné-
ho a z prodeje výrobků z chrá-
něné dílny. Zisk přinesla i aukce 
výtvarných děl, která se konala 
v budově Nového magistrátu, 
a příspěvky do veřejné sbírky.

Letošní ročník této charitativ-
ní akce podpořilo svojí návštěv-
ností přes tisíc lidí. 

Činnost chráněné dílny se tak 
dostává rok od roku stále více do 
povědomí libereckých občanů, 
což je hlavním cílem této akce. 
Ačkoliv se Týden s TULIPANem 
pořádal již po šesté, program, 
který sdružení nabídlo, byl nápa-
ditý. 

Vánoce i silvestr 
s Divadlem F. X. Šaldy

Vánoční neděle 29. prosince od 
15.00 bude patřit našim nejmenším, 
jejich rodičům a prarodičům. Louská-
ček s podtitulem Sen dítěte našeho 
věku se už více než rok těší nebýva-
lému zájmu malých i velkých Libe-
rečanů. Klasickou choreografii Lva 
Ivanova adaptovala Alena Pešková 
přímo na míru libereckému baletní-
mu souboru. O hudbu P. I. Čajkovské-
ho ale diváci ochuzeni nebudou, ani 
o klasická baletní čísla. 

Poslední den roku bude patřit 
činohernímu souboru. Dnes už kul-
tovní inscenace Testosteron polského 
dramatika Andrzeje Saramonowicze 
je na silvestrovské odpoledne připra-
vena hned dvakrát (31. 12. od 14.30 
a 18.30). 

Celá mužská část souboru v čele 
se Zdeňkem Kupkou a Jakubem 
Albrechtem vás zavede na nevydaře-
nou svatbu a přesvědčí vás o tom, že 
být mužem není vůbec jednoduché. 
Skvělá komedie, která vás naladí na 
silvestrovský večírek! 

v  tomto Roce byl spuštěn 
nový studentský projekt liberec-
kehry.cz, v rámci něhož studenti 
Technické univerzity Liberec 
vytvořili aplikaci pro chytré 
mobilní telefony (zatím pro OS 
Android), kterou si uživatelé bez-
platně stáhli do svého telefonu 
a  pomocí integrované čtečky 
QR kódů snímali fotoaparátem 
telefonu tyto kódy umístěné 
například na různých turisticky 

zajímavých místech Liberce. Po 
načtení kódu se lidem zobrazily 
na  telefonu indicie potřebné 
k vyřešení detektivního příběhu 
a nalezení vraha.

Na základě zájmu Liberečanů 
i návštěvníků města tento pro-
jekt pokračuje do 31. 12. 2013.

Od ledna 2014 se pak můžete 
těšit na zbrusu novou zápletku. 
Sledujte www.libereckehry.cz 
a visitliberec.eu. 

svoz odpadu v Liberci 
a provoz sběrného dvora

V  případě problémů se svozy 
odpadu či s nepořádkem nás kontak-
tujte na telefonu 485 243 456. 

Svozové dny o vánočních svátcích
23.–27. 12. 2013 normální svoz. den

24. 12. 2013 včasné vystavení nádob

28.–29. 12. 2013 doúklidy

30.–31. 12. 2013 normální svoz. den

1. 1. 2014 svátek

Čt 2. 1. 2014 středeční sv. den

Pá 3. 1. 2014 čtvrteční sv. den

So 4. 1. 2014 páteční sv. den

Provoz sběrného dvora Ampérova ul.
23. 12. 2013 7.00–14.00

24. 12. 2013 zavřeno

25. 12. 2013 zavřeno

26. 12. 2013 zavřeno

27. 12. 2013 7.00–15.00

28. 12. 2013 9.00–13.00

29. 12. 2013 zavřeno

30. 12. 2013 7.00–17.00

31. 12. 2013 7.00–14.00

1. 1. 2014 zavřeno

23. prosince – 4. ledna

Provoz sběrného dvora Kovošrot v ul. 
Dr. Milady Horákové:

22.–27. 12. a 29. 12., 1. 1. Zavřeno

Zpěvem k vánoční pohodě i na Štěpána
Pěvecký sbor Ještěd jako již tradičně každoročně přispívá k adventní 

vánoční pohodě tolik potřebné Libereckým i přespolním.

Pod vedením nových sbormistrů Ondřeje Útraty a Silvie Pálkové 

Vás, vážení čtenáři Libereckého zpravodaje, srdečně zveme ve čtvrtek 

26. 12. 2013 od 17.00 hodin
na slavnostní koncert v kostele sv. Antonína:

Jakub Jan Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „HEJ, MISTŘE“
Další provedení téhož díla je připraveno na 28. 12. 2013 rovněž od 

17 hodin v kostele sv. Pankráce v Jítravě.

Kdo rádi zpíváte, přijďte mezi nás. Vítáme především muže – rozho-

duje především chuť zpívat, nikoliv znalost not. Zkoušky jsou každou 

neděli od 19 do 21.30 hod. v ZUŠ ve Frýdlantské ulici.

Více informací na webových stránkách www.jested-choir.cz

Změna programu vyhrazena

pondělí 16. 12.–pátek 20. 12.
po 11.00–17.00, út–čt 9.00–17.00, pá 
9.00–12.00
vánoce očima dětí v zasedací místnosti 
č. 11 historické radnice, tradiční výstava 
tvořivosti dětí libereckých MŠ bude 
slavnostně zahájena v pondělí 16. 12. 2013 
v 11.00 hodin.

čtvrtek 19. 12.
16.30 hodin
broučci, přípravné oddělení dětského 
pěveckého sboru Severáček zpříjemní před-
vánoční náladu ze schodů historické radnice.

pátek 20. 12.
17.00 hodin
koncert v novém magistrátu zpívá vám 
carola – pěvecký sbor ZŠ a ZUŠ Jabloňová.

sobota 21. 12.
15.00 hodin
vánoční koncert big`o`bandu v novém 
magistrátu. Tak trochu jiný než tradiční 
koncert libereckého bigbandu.

neděle 22. 12.
11.00 hodin
oživlý betlém na schodech liberecké radni-
ce Vystoupí sdružení V.o.r.E.L. s vánočním 
pořadem Příchod Panny Marie do Betléma.

14.00 hodin
4. adventní koncert pro seniory se sólist-
kou opery Divadla F. X. Šaldy Liberec Věrou 
Poláchovou v obřadní síni radnice.

18.00 hodin
4. adventní koncert v obřadní síni radni-
ce s barokní hudbou v podání libereckého 
souboru
Basistova dobrá společnost, vystoupení dět-
ského folklorního souboru Jizerka s vánoč-
ním programem. Zapálení 4. adventní svíce.

Vánoční program pořádá firma Jiří Jaroš Propagace ve 
spolupráci s příspěvkovou organizací Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec pod záštitou Statutárního města Liberec
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ZáPis ve školním roce 2014/15 bude 
v  libereckých MŠ probíhat v  jed-
notném termínu, o kterém budou 
rodiče včas informováni. Správní řád, 
kterými se musí ředitelky MŠ řídit, 
bohužel nevytváří ve věci přijímání 
do MŠ optimální zákonné prostředí.

Důsledkem je, že ti rodiče, kteří 
žádají o přijetí ve vícero MŠ a dle kri-
térií i uspějí ve více školkách, blokují 
tím, že si „drží“ několik rozhodnutí 
o přijetí, možnost přijetí dětí dalších 
rodičů, kteří byli odmítnuti. Tento 
stav je o  to absurdnější, týká-li se 
i situace, kdy síť MŠ má celkově dosta-
tečný počet míst.

„Proto bych chtěl apelovat na 
všechny rodiče žádající o  přijetí 
dítěte, aby nepodstupovali mno-
hočetné žádosti o přijetí, a pokud 
ano, aby informovali v  nejkratším 
možném termínu všechny ředitelky 
MŠ, v kterých uspěli, o tom, kterou 
školku nakonec pro své dítě vybra-
li. Takovéto solidární jednání méně 
úspěšní rodiče určitě ocení,” vysvět-
luje vedoucí Odboru školství a kultu-
ry SML Roman Král.

míst By měLo Být Dost
Dny otevřených dveří budou organi-

zovány podle rozhodnutí jednotlivých 

ředitelek MŠ. Mateřské školy nemají – 
tentokrát na rozdíl od škol základních 
– své spádové obvody. Dítě tedy může 
být přijato v  jakékoli liberecké MŠ. 
Celková kapacita míst v mateřských 
školách by měla být v následujícím 
školním roce bez rezervy, ale pravdě-
podobně dostačující pro děti starší tří 
let k 31. 8. 2014. Přesné číslo vzhledem 
k  přirozené mobilitě obyvatelstva 
a  proměnlivé naplněnosti soukro-
mých MŠ není známo, ale oproti škol-
nímu roku 2013/2014 by mělo být dětí 
zhruba o sto méně a míst k dispozici 
v MŠ cca o padesát více.

PřeDnostní Přijetí
Ředitelka mateřské školy v souladu 

s ustanovením § 34 odst. 4 školského 

zákona přednostně 
přijímá děti v posled-
ním roce před zahá-
jením povinné školní 
docházky, v praxi si 
mohou tedy být 
rodiče předškoláků 
přijetím dítěte jisti.

Pokud rodič pro-
jeví zájem a  žádá 
o přijetí do speciální 
třídy, je třeba doložit 
současně vyjádření 

školského poradenského zařízení. 
(Pediatr dle zákona není oprávněn 
doporučovat mateřské školy se spe-
ciálními třídami. Ustanovení §  16 
odst. 5, školského zákona uvádí, že: 
„Speciální vzdělávací potřeby dětí, 
žáků a studentů zjišťuje školské pora-
denské zařízení.“)

Docházka do speciální třídy je 
v odůvodněných případech pro dítě 
nejlepší volbou – uchrání jej před 
nepřiměřenými nároky, sociálním 
stresem, permanentními neúspěchy 
a podobně.

PRaviDeLné infoRmace
„Rádi bychom ve Zpravodaji rodiče 

seznamovali s  informacemi, které 
považujeme za důležité jednak pro 

jejich rozhodování ve věci přijímá-
ní dětí do MŠ, zápisů do ZŠ apod., 
ale i  z  důvodu objasnění dalších 
kroků, které Magistrát města Liberce 
v oblasti školství provádí.

Abychom předešli nevhodným 
rozhodnutím a také jejich špatným 
interpretacím, spolupracujeme 
a  radíme se s  různými partnery 
a  ohlížíme se i  na příklady dobré 
praxe v jiných městech. Ze stejné-
ho důvodu jsme založili kolegium 
ředitelů a ředitelek ZŠ a MŠ a jejich 
zřizovatele. Zde probíráme jednotlivá 
témata a snažíme se v daných pod-
mínkách najít optimální řešení naší 
situace,” říká Roman Král.

kataLog mateřskýcH škoL
Do některého ze zimních vydání 

Zpravodaje je připravována příloha 
s prezentací všech mateřských škol 
zřizovaných městem Liberec. V pří-
padě údaje o  počtu přijímaných 
dětí je potřeba si uvědomit, že ve 
skutečnosti bude ponížen o odklady 
školní docházky z předchozího roku. 
Také je třeba zdůraznit, že mateřské 
školy nedisponují (na rozdíl například 
od škol středních) žádnými volnými 
místy, která by mohly rodičům nabíd-
nout v případě odvolání. 

zpravodaj připravuje katalog mateřských škol v Liberci
Pro každé dítě je vstup do mateřské školy významným a nelehkým krokem. je poprvé ve svém životě institucionalizováno, 
opouští bezpečí rodiny a získává nový status mezi vrstevníky, mezi kterými poznává svou novou sociální roli, již si má 
každodenně obhajovat. nejvíce svým dětem pomůžete, pokud je na tento přechod dobře připravíte. s tím, jak se pozná 
připravené dítě do mš, vám v případě potřeby pomůže pediatr, školské poradenské zařízení nebo mateřská škola.
Redakce

PřeDškoLáčci se seznamují s pro-
středím základní školy, zpívají, kreslí, 
cvičí, mluví anglicky, také trochu počí-
tají, poznávají písmenka a plní mnoho 
zajímavých úkolů.

Klub probíhá vždy v jiné učebně, 
děti i  rodiče si mohou vyzkoušet 
různé školní činnosti.

Našim cílem je navázat lepší kon-
takt mezi rodinou a školou ještě před 
nástupem dítěte do 1. třídy. V klubu 
se děti seznamují se svými budoucími 
spolužáky a s předstihem si zvykají na 
prostředí školy, mají možnost získat 
kladný vztah ke škole, adaptovat se 
s předstihem na nové prostředí, „dola-

dit“ školní připravenost a vyzkoušet si 
školní činnost zábavnou formou.

Rodiče mohou poznat své dítě 
v  nových situacích, získávají lepší 
představu, jak doma dítě motivovat 
a připravovat je tak na velkou životní 
změnu.

Děti dochází do školy v  období 
říjen až listopad jedenkrát týdně, vždy 
ve čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin.

Veškeré aktivity jsou vedeny 
učitelkami školy, rodiče tak mohou 
využít jejich zkušeností, konzultovat 
konkrétní situace a získat případné 
rady či doporučení. Klub je otevřený 
komukoli. 

aDventní oDPoLeDne začíná 
dílničkami, jeho vrcholem je zapá-
lení adventního srdce společně 
s vystoupením a zpíváním koled pro 
rodiče, končí noční hrou a završením 
je pak nocování ve škole.

Letos vystupovali v rolích instruk-
torů i pomocníků pro prvňáčky žáci 
čtvrté třídy. A jak si poradili? „Líbilo 
se mi úplně všechno, ale nejvíce 
zapalování a hra,“ říká jeden z prv-
ňáků. A  čtvrťačky je skutečně zač 
chválit. Vždyť naučit prvňáčka bás-
ničku i koledy, pomoci mu při tvoření, 
dohlédnout, aby se neztratil a pře-
vlékl, připravit noční hru s pokladem 
i diplomy, to není jen tak.

Tradiční akce je umocněna 
adventní atmosférou, která je plna 
dychtivého očekávání a těšení. Spo-
lečné tvoření v dílnách i společné 
sdílení vánoční atmosféry sehrává 
nemalou úlohu v dalším upevňování 
pozitivní součinnosti školního spo-
lečenství.

Slavnost je součástí dlouhodobého 
školního projektu „Spokojený školák“, 
který je podporován z rozvojového 
programu ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy „Podpora imple-
mentace Etické výchovy do vzdělá-
vání v základních školách a nižších 
ročnících víceletých gymnázií v roce 
2013“. 

Klub Předškoláček
klub „Předškoláček“ v Zš v ulici 5. května v Liberci je otevřen 
pro všechny šikovné a netrpělivé budoucí prvňáčky. je určen 
pro předškolní děti, které se zábavnou formou připravují na 
vstup do 1. třídy.
Iveta Rejnartová, ředitelka školy ZŠ 5. května

Společně…
adventování je již tradičně na Základní škole s rozšířenou 
výukou jazyků, Liberec, Husova vrcholem společných příprav 
na vánoce.
Miroslava Brejchová, ZŠ Husova
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Ze šPaněLské Granady, kde se v lis-
topadu konalo slavnostní vyhlášení 
prvního ročníku Mezinárodní soutě-
že o cenu za architekturu BigMat’13, 
přišla do Liberce skvělá zpráva. Památ-
ník obětem komunismu, který od roku 
2006 stojí v Jablonecké ulici v Liberci, 
uspěl v konkurenci sedmdesáti nejvý-
raznějších českých staveb a oficiálně 
se stal nejlepší českou stavbou reali-
zovanou v období 2005–2013.

„Liberecký památník získal Národ-
ní cenu BigMat 2013 za Českou 
republiku, čímž porazil velmi výraz-
né stavby, včetně Národní technic-
ké knihovny, oceněné na  mnoha 
českých soutěžních přehlídkách. 
Po vyhlášení jsem dostal gratulace 
všech národních vítězů a zaklada-
tele BigMatu s tím, že památník je 
pro ně morálním vítězem,“ radoval 
se architekt Petr Janda, který spolu 
s Alešem Kubalíkem, Josefem Kociá- 
nem a  Jakubem Našincem v  roce 
2003 památník navrhl pro veřejnou 
soutěž vypsanou městem Liberec.

Cenu převzal Petr Janda přímo na 
slavnostním galavečeru, kterého se 
zúčastnilo 600 hostů včetně starosty 
Granady a významných představi-
telů stavebnictví zemí sdružených 
v BigMat.

„Památník obětem komunismu je 
velice atraktivní umělecké dílo, které 
zpříjemňuje veřejný prostor a velice 
mě mrzí, že někteří občané si podob-
ných děl neváží a poškozují je. V sou-
časné době bohužel řešíme i opravu 
tohoto památníku,“ komentovala 
primátorka Martina Rosenbergová. 
Náprava škod na památníku, který 
stál 1,2 milionu Kč, by měly vyjít na 
131 tisíc Kč bez DPH.

Památník, u něhož se každoroč-
ně připomíná Den boje za svobodu 
a demokracii a Den památky obětí 
komunistického režimu, měl být 
původně umístěn v zámeckém parku 

při Guttenbergově ulici, ale nakonec 
byl v roce 2006 odhalen v parku na 
Jablonecké ulici. Má podobu kvádru, 
který je ze dvou stran tvořen zrca-
dlovými tabulemi pokoveného skla. 
V patě památníku je do dlažby zapuš-
těn zrcadlově převrácený nápis: „Sám 
v sobě hledej, zda svobodu bráníš, 
ctíš nebo omezuješ.“

Mezinárodní soutěž o  cenu za 
architekturu BigMat’13 uspořádala 
skupina BigMat International, přední 
značka nezávislých podnikatelů 
působících v oblasti prodeje a dis-
tribuce stavebnin na mezinárodní 
úrovni. 

Japonci pomohou českým firmám
s uplatněním českých firem na japonském trhu pomůže podnikatelům z Liberce japonská obchodní komora pro čR.
Jan Král

Liberecký památník je nejlepší českou stavbou
Liberecký památník obětem komunismu je nejlepší českou stavbou z let 2005–2013.
Jan Vrabec

Miloslav Masopust a Kaz Nomoto.  Foto Jan Král

na Tři krále
oD 1.  Do 14.  LeDna 2014 
PořáDá cHaRita čR již čtR-
náctý Ročník tříkRáLové 
sBíRky.

Skupinky Tří králů budou opět 
po roce putovat dům od domu 
a  přinášet lidem radostnou 
zprávu o příchodu Boží lásky na 
svět skrze dítě narozené v betlém-
ských jeslích. Přitom prosí o dar 
na pomoc lidem v nouzi. Nabízejí 
tak možnost šířit tuto lásku dál. 
Prostřednictvím charity můžete 
účinně pomoci bližním, kteří si 
sami pomoci nemohou. Neod-
mítněte, prosíme, tyto vyslance 
potřebných.

Vedoucím skupinky bude vždy 
dospělá osoba vybavená prů-
kazem koledníka. Zapečetěná 
pokladnička je označena číslem, 
logem charity a opatřena razítkem 
Oblastní charity Liberec a razít-
kem Magistrátu města Liberec.

Zveme Vás 6.  ledna 2014 
v 18.00 hodin do kostela Nalezení 
svatého Kříže v Liberci na Tříkrá-
lový koncert Richarda Pachmana 
s vysláním koledníků.

Výtěžek sbírky bude použit na 
zajištění sociálních služeb Oblast-
ní charity Liberec, pro hospic 
v Liberci a pro konkrétní handica-
pované osoby. 

o myšLence naváZat partnerství 
mezi Libercem a japonským městem 
Ueda City, o pomoci místním podni-
katelům na atraktivním japonském 
trhu a o zkušenostech ve výzkumu 
nanotechnologií, o tom všem jedna-
li na liberecké radnici Kaz Nomoto, 
prezident a generální ředitel dceřiné 
společnosti firmy Elmarco v Japon-
sku a Jiří Šolc, ekonomický náměstek 
liberecké primátorky. Návštěvu dopro-
vodil Miloslav Masopust, jednatel libe-
recké společnosti Elmarco.

Kaz Nomoto současně vystupuje 
jako zástupce Japonské obchodní 
komory pro Českou republiku, která 
nově vznikne v lednu příštího roku. 
Nastínil možnosti spolupráce mezi 
komorou a  podnikateli z  Liberce 
a zdůraznil zájem obchodní komory 
o uplatnění českých firem na japon-
ském trhu. Věří, že vzájemná spolu-

práce může přinést nové obchodní 
a investiční příležitosti. Jako příklad 
uvedl společnost Elmarco, která je 
světovým výrobcem strojů pro výrobu 
nanovláken. O spolupráci v oblasti 

vzdělávání a výzkumu projevila zájem 
také Technická univerzita v Liberci, 
která již navázala kontakt s univerzi-
tou v Ueda City.

„Je to zajímavá, unikátní příležitost. 

Pro tuzemskou společnost je zalo-
žení zahraniční pobočky nákladné 
a mnohdy velmi administrativně složi-
té. Samotnou kapitolou jsou jazykové 
bariéry, rozdílnost kultur a tamní pra-
covní právo. Proto si vážím podané ruky 
směrem k libereckým podnikatelům,“ 
řekl náměstek primátorky Jiří Šolc.

Obchodní komora by pomohla při 
zjištění místních podmínek, při pro-
nájmu prostor pro zřízení pobočky 
a při náboru pracovníků. Současně 
by obchodní komora mohla být part-
nerem pro jednání s místními úřady.

Pro více informací mohou zájemci 
kontaktovat náměstka Jiřího Šolce 
(e-mail: solc.jiri@magistrat.liberec.cz, 
tel.: 485 243 132, 485 243 131). 
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moDeRniZaci sPoRtovišť u škol 
v  Pavlovicích, Ostašově a  Harcově 
chce realizovat statutární město Libe-
rec za přispění evropských dotací. 
Žádost o poskytnutí dotace z ROP 
NUTS II Severovýchod (ERDF) schvá-
lili na svém listopadovém zasedání 
liberečtí zastupitelé.

Volnočasové plochy Liberec I, jak 
se celý záměr nazývá, jsou jedním 
ze souboru projektů IPRM Liberec – 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci. 
Projekt zahrnuje tři venkovní hřiště, 
konkrétně při ZŠ Vrchlického, ZŠ 
Křížanská a ZŠ Na Výběžku. Všechny 
budou sloužit nejen žákům z těchto 
škol, ale v omezeném režimu si sem 
budou moci chodit zasportovat také 
děti a dospělí z okolí.

Multifunkční hřiště při ZŠ Na 
Výběžku v Harcově nabídne napří-
klad nový atletický ovál, dráhu pro 
skok daleký, skluzavky nebo šplhací 
žebřík. U školy na ulici Vrchlického 
vznikne vedle atletického hřiště 

také nové sociální zázemí. Třetí 
multifunkční hřiště při ZŠ Křižanská 
v  Ostašově vedle mnoha nových 
prvků získá například novou lanovou 
prolézačku a oplocení.

„Všechna tři modernizovaná hřiště 
otevřou širokou nabídku aktivit pro 
děti i  dospělé. Nabídnou jim nové 
příležitosti k  trávení volného času 
a současně umožní vznik vzdělávacích 
aktivit pro děti a mládež,“ upřesnil 
náměstek primátorky Jiří Rutkovský.

Celkové výdaje se podle předpo-
kladu vyšplhají na zhruba 26 milionů 
korun. Dotace z ROP NUTS II Severo-
východ (ERDF) bude činit 85 %. Zbylé 
výdaje bude hradit město Liberec. 
Odhad ceny stavby hřiště při ZŠ Vrch-
lického je 10 milionů korun, při ZŠ Na 
Výběžku 5 milionů korun a hřiště při 
ZŠ Ostašov 11 milionů korun.

Rekonstrukce hřišť bude po schvá-
lení žádosti o dotaci regionální radou 
zahájena v únoru 2014 a dokončena 
by měla být v červenci. 

na PoříZení nového dopravní-
ho automobilu, nákup vybavení 
a opravu cisternových stříkaček pro 
některé liberecké sbory dobrovol-
ných hasičů získalo město bezmá-
la 700 tisíc korun. Dalších 25 tisíc 
korun obdržela radnice na udržení 
akceschopnosti hasičských jednotek 
v následujícím období. Přijetí dotace 
schválili liberečtí zastupitelé.

Na nový dopravní automobil 
se mohou těšit dobrovolní hasiči 
z Růžodolu. Dotace od Libereckého 
kraje ve výši 450 tisíc ale pokryje jen 
polovinu nákladů na jeho pořízení, 
druhou polovinu uhradí město. Nový 
automobil nahradí dosluhující Avii, 
které má v technickém průkazu rok 
výroby 1982.

Rovných 180 tisíc z dotace a 120 
tisíc korun z  vlastního rozpočtu 
použije město na opravu cisterno-
vých automobilových stříkaček pro 

dobrovolné hasiče z Vesce a Karlinek. 
Jedná se o 25 let stará vozidla, která 
bez opravy již neprojdou technickou 
kontrolou.

Pro hasiče z Machnína, Vratislavic, 
Krásné Studánky a Pilínkova pořídí 
město z dotace potřebné vybavení, 
jako jsou například pádla a helmy na 
raft, kalové čerpadlo, norná stěna, 
holínky, řetězy na motorovou pilu 
nebo obleky pro potápěče. �

� www.liberec.cz/zastupitelstvo

zprávy z rady zprávy z rady
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Rekonstrukce tělocvičny na 
nám. Míru začne v lednu

Tělocvičnu na náměstí Míru, kte-
rá je ve velmi špatném technickém 
stavu, čeká v  příštím roce v  rámci 
iPrM – Atraktivní a  kvalitní život 
v Liberci rozsáhlá rekonstrukce. Tě-
locvičnu využívají ke sportovní vý-
uce žáci Základní školy Sokolovská. 
radní schválili vypsání výběrového 
řízení na zhotovitele stavby, jehož 
jediným hodnotícím kritériem bude 
výše nabídkové ceny bez DPH.

Předpokládaná cena stavby 
dle projektové dokumentace činí 
19 926 133 bez DPH, přičemž 85 % 
výdajů bude hrazeno z  prostředků 
regionálního operačního programu 
a zbytek z rozpočtu města. Stavební 
práce by se měly rozjet hned v led-
nu a  utichnout by měly nejpozději 
do konce června.

V  plánu je také úprava vstupní-
ho schodiště, vedle něhož by měla 
vzniknout bezbariérová rampa. 
Krom toho by se žáci měli dočkat 
bohatšího sportovního vybavení 
a  beze změn nezůstane ani vnější 
prostor, kde se počítá s  obnovou 
oplocení a  původního chodníku. 
„rekonstrukce by měla žákům 
přinést daleko lepší zázemí pro tě-
lesnou výchovu a  široké veřejnosti 
vhodné prostory ke společnému 
setkávání v rámci sportovních a vol-
nočasových aktivit,“ řekl náměstek 
primátorky pro školství Kamil Jan 
Svoboda.

Město žádá dotaci na 
přechod v Londýnské ul.

Město žádá dotaci 2,3 milionu 
korun od Státního fondu dopravní 
infrastruktury čr na úpravu pře-
chodu pro chodce v Londýnské ulici. 
Dotace by měla pokrýt až 85 % ná-
kladů na realizaci.

Zřízení bezpečného přechodu pro 
chodce v Londýnské ulici odsouhla-
sili liberečtí radní už v srpnu letoš-
ního roku. Po úpravě přechodu ne-
daleko mostu přes nisu volají místní 
obyvatelé, kteří v hromadném pod-
nětu připomněli nehodu z  letošní-
ho července, kdy neznámé vozidlo 
na přechodu usmrtilo přecházející 
ženu. na nevyhovující parametry 
přechodu upozornila také Policie 
čr. Poukazuje zejména na délku 
přechodu, který má cca 12 metrů 
a nesplňuje tak vyhlášku a stávající 
normy. Uvažuje se proto o  rozdě-
lení přechodu středovým dělícím 
ostrůvkem. V  loňském roce se tak-
to s pomocí dotace městu podařilo 
připravit úpravu přechodů v ulicích 
Zhořelecká a Sokolská.

Výše nákladů na obě stavby bude 
upřesněna po ukončení výběrového 
řízení.    www.liberec.cz/rada
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Počet míst ve školách 
se zvýší

Až o  dva tisíce míst bude muset 
v příštích třech letech navýšit měs-
to Liberec kapacitu v  základních 
školách. Už v současnosti převyšuje 
průměrná naplněnost libereckých 
škol 90 % (v  jiných regionech jen 
60 %) a demografický vývoj počítá 
s  výrazným populačním nárůstem. 
V letošním roce dochází na základní 
školy cca 7 600 dětí, přičemž celko-
vá kapacita nepřevyšuje 8 900 dětí.

Město Liberec proto musí aktuali-
zovat takzvanou spádovou vyhlášku, 
jinak by hrozilo, že některé školy ne-
pojmou děti ze své spádové oblasti. 
Vytipováno bylo několik lokalit, kde 
se předpokládá navýšení počtu dětí.

například děti z  ulic Azurová, 
U  Potůčku nebo Horní Kopečná by 
už od příštího školního roku měly 
nastoupit do prvních tříd na Zák-
ladní školu Broumovská, přitom 
doposud spadaly pod Základní školu 
Dobiášova.

Správu hřbitovů od TSML 
převezme město

od 1.  ledna 2014 přejdou veřejná 
pohřebiště, o která se dosud staraly 
Technické služby města Liberce, do 
vlastnictví a  správy města. Podle 
zákona musejí mít všechna tato ve-
řejná pohřebiště svůj řád. Ten nyní 
město Liberec připravuje.

návrh řádu upravuje provoz hřbi-
tovů, které budou ve vlastnictví 
SML, a  to v  následujících čtvrtích: 
Machnín, radčice u Krásné Studán-
ky, Vesec, Horní růžodol, ruprech-
tice, rudolfov a  Horní Suchá u  Li-
berce (ostašov). Řád veřejného 
pohřebiště bude v přiměřené podo-
bě platit i pro hřbitov ve Vratislavi-
cích nad nisou.

Provozování veřejného pohřebiště 
povoluje podle zákona na základě 
doporučení Krajské hygienické sta-
nice LK Krajský úřad Libereckého 
kraje, kterému město řád pohřebiš-
tě předloží ke schválení.

správu hřbitovů bude od ledna 
zajišťovat odbor správy veřejné-
ho majetku sml, se sídlem jab-
lonecká ulice 41 (liebiegova vila). 
tam by se měli občané obracet 
se svými případnými požadavky. 
Hřbitovy budou pro veřejnost pří-
stupné od prosince do března v čase  
od 8.00 –17.00 hodin a  od dubna 
do listopadu od 8.00–20.00 hodin. 

  www.liberec.cz/rada

Moderní multifunkční 
hřiště u tří škol
Už v červenci příštího roku by se mohli děti i dospělí 
dočkat nových zrekonstruovaných hřišť u tří libereckých 
základních škol.
Zuzana Minstrová

Dobrovolní hasiči dostanou 
nové auto a vybavení
město Liberec bylo úspěšné s žádostmi o dotace z fondu 
požární ochrany Libereckého kraje.
Jan Král

aktuální zprávy

liBEREC.CZ



zvýšení bezpečnosti dopravy u „Ambiente“
na křižovatce ulic sokolské a frýdlantské (před bývalým ambiente) se od r. 2007 stalo dvanáct závažných dopravních 
nehod, při kterých byla jedna osoba usmrcena, dvě osoby byly zraněny těžce a pět osob lehce. v rámci řešení této 
nehodové lokality zadalo město již v roce 2011 zpracování dopravní studie ke zvýšení bezpečnosti provozu.
Vladislav Rozsypal, odbor hlavního architekta

PřeD úPRavoU byla křižovatka na 
Sokolské ulici rozlehlá, rychlost pro-
jíždějících vozidel neodpovídala poža-
davkům na bezpečnou komunikaci.

Nebezpečné bylo zejména pravé 
odbočení vozidel přijíždějících po 
Sokolské od Pavlovic (do Frýdlantské) 
v poměrně vysoké rychlosti v klesání. 
Poloměr oblouku „nenutil“ řidiče příliš 
snižovat rychlost. Na vjezdu do Frýd-
lantské je velký pohyb chodců (i dětí 
z přilehlé ZUŠ) a vozidel manévrujících 
u dvou parkovišť. Přechod pro chodce 
blíž k centru města byl umístěn v bez-
prostřední blízkosti autobusové 
zastávky. To bylo problematické z hle-
diska rozhledových poměrů v době 
výjezdu autobusu ze zastávky.

V roce 2012 byla městem podána 
žádost na Státní fond dopravní infra-
struktury (SFDI) a následně byl projekt 
schválen ke spolufinancování z pro-
středků SFDI. Tím se rozeběhl poměr-
ně komplikovaný proces jednání mezi 
dotčenými stranami (město Liberec, 
Ředitelství silnic a dálnic, SFDI) tak, aby 
bylo možné prostředky účelně čerpat.

Projektant se snažil vybalanco-
vat mezi požadavky investora (resp. 
investory), dotčených orgánů, posky-

tovatele dotace, vlastníky pozemků 
a vlastníky inženýrských sítí. Zároveň 
však musel dbát na to, aby výsledná 
úprava přinesla kýžený efekt zvýšení 
bezpečnosti provozu. I  přes obtíž-
nou cestu k cíli se však podařilo najít 
takové řešení, které by mělo přispět 
k odstranění rizikové lokality.

V letošním roce realizovanými úpra-
vami byla celkově zmenšena plocha 
křižovatky (zúžení vjezdu Frýdlantská) 

a upraveny byly jízdní pruhy na všech 
ramenech křižovatky. Odstraněny 
byly oba přechody pro chodce na 
Sokolské (směrem k  centru dělený 
a směrem k Ruprechticím nedělený) 
a byl vybudován nový přechod pro 
chodce včetně doplnění ochranného 
ostrůvku (Sokolská směr Ruprechtice), 
ale blíž ke křižovatce než v současném 
stavu. Doplněny byly vysazené chod-
níkové plochy před bývalou restau-

rací Ambiente ve směru od centra 
z důvodu zamezení parkování těsně 
před přechodem pro chodce.

V místě původního přechodu až 
k  nové autobusové zastávce bylo 
osazeno nové zábradlí pro zamezení 
přecházení mimo vyznačený přechod 
pro chodce. Instalována byla též vysa-
zená chodníková plocha z  důvodu 
zmenšení plochy křižovatky a zkrácení 
přechodu pro chodce a pro navedení 
chodců. Přechod je nyní nasvícen spe-
ciálním nasvětlením.

Na  celkových nákladech ve výši 
1 723 tis. Kč (vč. DPH) se cca 60 % 
podílelo Ředitelství silnic a dálnic ČR 
(částkou 1 031 tis. Kč), cca 21 % Státní 
fond dopravní infrastruktury (částkou 
370 tis. Kč) a zbylými cca 19 % (částkou 
322 tis. Kč) statutární město Liberec.

Závěrem lze konstatovat, že i přes 
poměrně komplikovaný proces vzniku 
a schvalování dokumentace a složi-
tá jednání nad spolufinancováním 
zainteresovaných stran se v  krátké 
době podařilo zrealizovat úpravu kři-
žovatky, která by měla vést ke zvýšení 
bezpečnosti dopravy a k zamezení 
dalších zranění nebo dokonce i smrti 
chodců. 
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na weBovýcH stránkách města, 
pod bannerem na hlavní stránce 
(www.liberec.cz/sokolovske), najdou 
občané čtyři varianty možné reali-
zace, které jsou výsledkem diskuse 
mezi architekty, památkáři a dalšími 
odborníky. U jednotlivých variant je 
krátký popis a vyjmenované hlavní 
klady a zápory architekta, zahradního 
architekta a památkářů.

 „Od začátku jsme jako vedení 
města říkali, že chceme do utváře-
ní budoucí podoby Sokolovského 
náměstí zapojit co nejvíc také veřej-
nost. Kdo jiný, než samotní občané, 
by měli rozhodovat o tom, jaké bude 
jejich město? Proto jsme s anketou 
na internetových stránkách města 
Liberce přišli. Do návrhů jsou přitom 
zapracovány už také prvky zeleně 
i  lavičky a další mobiliář,“ vysvětlila 
primátorka Martina Rosenbergová. 
„Sokolovské náměstí je památko-

vou zónou a konečná podoba bude 
zejména na odbornících. My, politici, 
bychom jim měli spíše naslouchat,“ 
dodala.

 Lidé mohou na webu města hla-
sovat pro jednu ze čtyř variant, a sou-
časně prostřednictvím kontaktního 
formuláře zaslat městu i další návrhy.

Město je projedná s příslušnými 
orgány, a  pokud to bude možné, 
budou náměty občanů zapracovány 
do výsledné studie. 

Hlasujte, jaké chcete nové Sokolovské náměstí
město Liberec připravilo anketu pro občany o budoucí podobě části sokolovského náměstí.
Zuzana Minstrová

BeZpečNý přecHod. Během budování nového přechodu na rizikovém místě Sokolské ulice 
byli stavbu kontrolovat náměstek primátorky Jiří Rutkovský, který řešení problematických 
přechodů v  Liberci dlouhodobě prosazuje, a  dopravní specialista Vladislav Rozsypal.
 Foto Pavel Chmelík



PřícHoD šLecHtickýcH RoDů 
Donínů na Hrádecko (1277) a Biberš-
tejnů na Frýdlantsko (1278) se projevil 
od osmdesátých let 13. století novou 
kolonizační aktivitou, během níž se do 
poloviny 14. století dotvořila základ-
ní sídelní struktura Liberecka. Doba 
vzniku Liberce není přesně známa, 
rámcově se vymezuje lety 1278–1352. 
Běžně se udává, že Liberec byl založen 
někdy kolem roku 1300.

Liberec jako sídlo farnosti prav-
děpodobně existoval již před rokem 
1316, kdy byla ve sporu o diecézní 
příslušnost sousedního frýdlantského 
děkanátu stanovena v této části hra-
nice mezi pražským a míšeňským bis-
kupstvím. Do míst založeného Liberce 
přišla německá osidlovací vlna s nej-
větší pravděpodobností z Frýdlantska 
přes Oldřichov v Hájích a Stráž nad 
Nisou. Na jihu se tato kolonizační vlna 
střetla s aktivitami johanitské komen-
dy v Českém Dubu, jejímž výsledkem 
byl národnostně smí-
šený charakter 
Rochlice a  Vrati-
slavic.

RycHemBeRg
aLias in HaBeRsDoRf

Dřívější názory na založení Liber-
ce ovlivňovaly domněnky o jeho 
druhém pojmenování „Haber-

sdorf“, považovaném za jeho 
předchůdce. U samot-

ného Liberce se 
také uvažovalo, že 
byl již od svého 

z a l o ž e n í 
městem. 
V  sedm-
desátých 

l e t e c h 
20.  století 
se objevila 

zcela nová 
h y p o t é z a , 

která identifi-
kovala v názvu 

H a b e r s d o r f 
a  pomístním ozna-
čení Hablau dokon-
ce slovanskou ves 

Havlov ze 12. stole-
tí. Podle tohoto 

tvrzení údajně 
splynula s poz-

ději založeným 
Libercem v  jednu 
ves. Šlo o  umělý 

konstrukt, jenž měl 

posloužit myšlence o prvotnosti slo-
vanského osídlení Liberce.

Jak je to tedy s  tím záhadným 
slovním spojením „in Rychemberg 
alias in Habersdorf“, které je dodnes 
příčinou mnoha nejasností a  růz-
ných výkladů o počátcích Liberce? 
Protože se jedná o zápis v písemnos-
tech církevní provenience a souvisí 
s vývojem farní správy na Liberecku, 
musíme jej zasadit do širších církev-
něsprávních souvislostí.

První zmínka o existenci liberecké 
farnosti a současně Liberce („Reichin-
berch“) je v seznamu farností žitav-
ského děkanátu v rejstříku papežské-
ho desátku z roku 1352. V roce 1411 
Jan III. z Biberštejna (+ 1424) daroval 
patronátní právo (tj. právo navrhovat 
faráře) k libereckému farnímu kostelu 
augustiniánům-eremitům z kláštera 
od sv. Tomáše v Praze, kteří se těšili 
jeho přízni. V  souvislosti s  naby-
tím tohoto práva bylo vydáno šest 
listin, které jsou opsány v klášterním 
kopiáři tzv. Codex Thomeus. Pouze 

jedna z nich se dochovala v originále, 
v němž je však na rozdíl od chybně 
v  kopiáři opsaného „Habersdorf“ 
správně napsáno „Haberndorf“.

Z  důkladného rozboru textu 
těchto písemností vyplývá, že v nich 
se vyskytující slovní spojení „ius pat-
ronatus ecclesie in Rychemberg alias 
in Habersdorf (tedy správně Habern-
dorf) “ nelze překládat jako „patro-
nátní právo ke kostelu v Rychember-
gu (Liberci) jinak zvaném Habersdorf 
(Haberndorf)“. Český překlad má 
správně znít: „ patronátní právo ke 
kostelu v Rychembergu (Liberci) a na 
jiném místě, jinde (patronátní právo 
ke kostelu) v Habersdorfu (Habern-
dorfu)“. Jedná se o patronátní právo 
k  farnímu kostelu v  Liberci a  jeho 
filiálnímu kostelu ve Stráži nad Nisou 
(německy Habendorf). Protože stráž-
ská farnost není v rejstříku papežské-
ho desátku uvedena, muselo již před 
rokem 1352 dojít ke sloučení této 
chudé farnosti s libereckou. Strážský 
kostel se pak stal pouze filiálním, 

K počátkům Liberce a záhadné vsi „Habersdorf“
v roce 2011 byla v regionálním historickém sborníku fontes nissae publikována studie „sídelní vývoj Liberecka, jeho 
církevní správa a počátky Liberce v předhusitském období“. na základě nového rozboru pramenů a regionální literatury 
v ní byl podán i zcela nový pohled na počátky Liberce na pozadí sídelního a církevněsprávního vývoje našeho regionu.
Jiří Bock, archivář Státního okresního archivu Liberec
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V roce 2011 byla publikována v regionálním his-
torickém sborníku Fontes Nissae studie „Sídelní 

vývoj Liberecka, jeho církevní správa a počátky Liber-
ce v předhusitském období“. Na základě nového roz-
boru pramenů a regionální literatury v ní byl podán 
zcela nový pohled na počátky Liberce na pozadí sí-
delního a  církevně-správního vývoje našeho regio-
nu. Následující stať vychází z této studie, v níž čtenář 
najde podrobnější výklad k této problematice. 
 Doba vzniku Liberce není přesně známa, rám-
cově se vymezuje lety 1278–1352. Příchod Donínů 
a Bibrštejnů se projevil od 80. let 13. století novou 
kolonizační aktivitou, během níž se do  poloviny 
14.  století dotvořila dodnes existující sídelní struk-
tura Liberecka včetně založeného Liberce. Běžně 
se udává, že k tomu mohlo dojít někdy kolem roku 
1300. Liberec jako sídlo farnosti pravděpodobně 

existoval již před rokem 1316, kdy byla ve  sporu 
o diecézní příslušnost sousedního frýdlantského dě-
kanátu stanovena v této části hranice mezi pražským 
a míšeňským biskupstvím. Do míst založeného Li-
berce přišla německá osidlovací vlna s největší prav-
děpodobností z Frýdlantska přes Oldřichov v Hájích 
a Stráž nad Nisou. Na jihu se tato kolonizační vlna 
střetla s  aktivitami johanitské komendy v  Českém 
Dubu, jejímž výsledkem byl národnostně smíšený 
charakter Rochlice a Vratislavic. 
 Dřívější názory na  založení Liberce ovlivňovaly 
domněnky o  jeho druhém pojmenování „Habers-
dorf “, považovaném za  jeho předchůdce. U samot-
ného Liberce se také uvažovalo, že byl již od svého 
založení městem. V sedmdesátých letech 20. století 
se objevila zcela nová hypotéza, která identifi kovala 
v názvu Habersdorf a pomístním označení Hablau 

K počátkům Liberce 
a záhadné vsi „Habersdorf“
JIŘÍ  B O CK 

Rekonstrukční plán katastru Liberce v předhusitském období (schematicky)
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Nakreslil M. Čtveráček

První zmínka o existenci liberecké farnosti a současně Liberce („Reichinberch“) je 
v seznamu farností žitavského děkanátu v rejstříku papežského desátku z roku 1352.

Rekonstrukční plán Liberce v předhusitském období
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vedlejším kostelem v rámci liberec-
ké farnosti.

Stráž nad Nisou je proto ve sku-
tečnosti onou dosud „tajemnou“ 
vesnicí Habersdorf (Haberndorf) 
a rok 1411 je zároveň první písem-
nou zmínkou o ní. Libereckou far-
nost tvořily vsi Liberec, Růžodol 
a  Pavlovice a  filialní obvod stráž-
ského kostela s  vesnicemi Stráž 
nad Nisou, Radčice, Svárov a Krásná 
Studánka.

Německý název Liberce, Reichen-
berg, se vysvětluje buď jako ozna-
čení osady umístěné na bohatém 
vrchu, nebo jako přací jméno jeho 
zakladatelů, aby tato osada byla 
bohatá. Místní jména jsou v podsta-
tě buď jména polohová, inspirovaná 
přírodním rázem krajiny, prostorem, 
nebo vycházejí z osobních jmen. Při 
pojmenovávání hrál významnou roli 
odlišující, zvláštní znak. Vznik jména 
pro Liberec by se dal vysvětlit i jako 
označení pro polohu místa, pro nějž 
je charakteristický velmi kopcovi-
tý a svažitý terén, tedy jako místo 
bohaté na kopce. Hory a  lesy si 
němečtí kolonisté obzvlášť oblíbili 
a pojmenování těchto prostorů znali 
ze své původní vlasti.

PřeDHUsitské oBDoBí
Vraťme se o  700 let nazpět 

a  pokusme si udělat představu, 
jak mohlo proběhnout založení 
a jaká byla podoba Liberce v před-
husitském období (do roku 1419). 
Lokátor, budoucí rychtář, dostal od 
Biberštejnů příkaz k vysazení nové 
vsi na dosud neosídlené lesní půdě. 
Novým osídlencům byla vyměřena 
půda a rozčleněna na lány, souvislé 
pásy, které se táhly kolmo od hlavní 
komunikace severovýchodním 
a  východním směrem až k  okraji 
hranic zakládaného sídliště.

Lán obsahoval nejen ornou půdu 
vzniklou vyklučením, ale i kus lesa 
na konci záhumenicového pásu, 
dále louku, pastvinu a u samotného 
stavení i zahradu. Snahou zakladate-
le bylo vytyčit pokud možno parcel-
ní pruhy stejné šířky, v paralelní linii 
a souvislé řadě. Příkré svahy ome-
zily osidlovací možnosti a přinutily 
k založení celkově malého katastru 
obce. Liberec byl vzhledem k terén-
ní situaci tzv. jednořadovou lánovou 
vsí a směr hlavní komunikace ovliv-
nil i jeho půdorys. Ten se však spolu 

s rozsahem osídlené plochy i celko-
vého katastru během historického 
vývoje Liberce měnil.

Při pokusu o  zpětnou rekon-
strukci středověkého vyměřovací-
ho schématu Liberce (viz ukázka 
rekonstrukčního plánu) je nutno 

si uvědomit, že nově vysazená ves 
obdržela mimo rozměřenou láno-
vou plužinu i méně kvalitní půdu, 
obecní pozemky (tzv. občinu), vy- 

užívané jako louky a  pastviny 
k  chovu dobytka. Kromě toho 
i obecní les, důležitý zdroj staveb-
ního materiálu a paliva. Zbývající 
les si ponechala vrchnost, která jej 
později zahrnula do svého popluž-
ního dvora, který byl založen ve 
30. letech 16. století a dnes zahrnuje 
zhruba území městské čtvrti Liberec 
V – Kristiánov.

Před rokem 1612 činil rozsah kata-
stru Liberce včetně vrchnostenské-
ho poplužního dvora kolem 521 ha. 
Původně od založení Liberce až do 
roku 1612 tvořil jeho hranici s Růžo-
dolem tok Nisy.

Po zániku sousedního panského 
dvora v Růžodole z něho liberečtí 
měšťané toho roku získali část 
pozemků ležících jihozápadně na 
levém břehu Nisy (později nazýva-
nou „Jeřáb“). Plocha Liberce se tím 
zvětšila o cca 95 ha na 616 ha (do 
roku 1939).

Velmi zajímavé, zčásti nepub-
likované, informace o  počátcích 
Liberce zanechal ve své pozůsta-
losti významný liberecký badatel 
Ludwig Hübner (1839–1918). Využití 

jeho poznatků, vzájemné srovnání 
rozptýlených pramenů s kartogra-
fickým a  obrazovým materiálem 
mě přivedlo k názoru, že původně 
mohlo být v  Liberci vysazeno až 
osm usedlostí, situovaných pouze 
na pravé straně hlavní komunikace 

při celkové výměře asi deset lánů 
(včetně povinného kostelního lánu). 
Byly to nejúrodnější části plužiny 
a  tvořily její staré jádro. Nejstarší 

stavení se nacházela v  místech 
patřících pozdějším právováreč-
ným domům na severní a východ-
ní straně dnešního náměstí dr. E. 
Beneše (dnes zhruba z míst radnice 
až k č. p. 11/IV na rohu Moskevské 
a Felberovy ulice), od nichž se táhly 
lánové plužiny severovýchodním 
a východním směrem.

PRvní ByLy RycHta a kRčma
U severního konce procházející 

komunikace poblíž kostela stála 
zřejmě dědičná rychta s  nejstarší 
libereckou hospodou, k níž patřily 
dva lány pozemků. Tento prostor 
doznal v  průběhu doby velkých 
změn. Teprve v pohusitském období 
byl Liberec v souvislosti s povýšením 
na městečko (mezi lety 1440–1454) 
druhotně doplněn o  čtvercové 
náměstí. Došlo k úpravám parcelace 
i poloh domů, ke spojování i dělení 
parcel, jádra domů byla překryta 
pozdějšími přestavbami s  jiným 
dispozičním rozvrhem.

Na konci této řady domů stál 
na vyvýšeném místě dřevěný farní 
kostel, patrně jednolodní stavba 

vybudovaná ihned při založení 
Liberce, nebo krátce poté. Kostel 
se stal dominantou nové vesnice 
a z jeho věže bylo možno ze severu 
sledovat dění na přístupové frýd-
lantské cestě. Spolu s ohrazeným 
hřbitovem a sousední rychtou mohl 
plnit i obrannou funkci. Hřbitovní 
ohrazení tímto směrem uzavíra-
lo Liberec až do založení Nového 
města v letech 1631–1633.

Nedílnou součástí vesnice se 
možná již v tomto období stal mlýn 
poháněný náhonem z Nisy. Mlýny 
bývaly často příslušenstvím výsad-
ních rychet a sloužily k mletí obilí 
pro poddané z okolních vesnic.

Po založení vsi byla vymezena 
limitovaná pravomoc místní samo-
správy. V čele stál dědičný rychtář, 
který jako vrchnostenský úředník 
vybíral poddanské dávky, spolupů-
sobil při vybírání zemské berně pro 
panovníka a zastupoval vrchnost 
při nižším soudnictví. Vrchnost 
jmenovala k rychtáři zřejmě ještě 
dva přísežné, kteří pod jeho před-
sednictvím soudili.

Rychta spojená s  krčmou byla 
jedním z prvních objektů postave-
ných v Liberci. Poblíž ní a kostela se 

v nové vsi odehrával veškerý veřejný 
život. Liberec byl nejprve na několik 
let osvobozen od placení poddan-
ských dávek. Během první poloviny 
14.  století se stal v  rámci biber- 
štejnského dominia součástí samo-
správného obvodu hamrštejnské-
ho hradu pod vrchním dohledem 
frýdlantského purkrabího. Hrazení 
poddanských platů vyžadovalo kon-
takt s místním trhem odebírajícím 
zemědělskou produkci. Liberečané 
nejspíše navštěvovali místní trhy 
v blízkém Frýdlantě a Chrastavě, ale 
také výroční trhy ve vzdálenějším 
Zhořelci.

Počet obyvatel Liberce v předhu-
sitském období můžeme odhadovat 
na 50 osob při úvaze osmi usedlostí 
a průměrném počtu šesti až sedmi 
osob na poddanskou rodinu. Kromě 
zemědělství se živili pastevectvím 
a prací v lese. Liberec byl v předhu-
sitském období centrem rozsáhlé 
farnosti a toto jeho ústřední posta-
vení se stalo jedním z předpokladů 
pro pozdější vzestup v městské stře-
disko libereckého panství a význam-
ně tak ovlivnilo jeho další vývoj. 

Jiří Bock na fotografii náměstka primátorky Jiřího Rutkovského, který badatele při pátrání po 
historii Liberce často doprovází.

Část textu listiny z roku 1411 se záhadným spojením „jus patronatus ecclesie in Rychenberg alias in Haberndorf“. Z textu listiny Jana III. z Biberštejna.



linka č. 14

Linka č.14 bude dne 25. 12. 2013 
a 1. 1. 2014 zkrácena do zastávky 
Polní z důvodu uzavření OC Globus 
a NC Géčko v uvedené dny.
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Provoz MHD v období vánočních svátků 2013

LINKA Č. 12
1) Prodloužení vybraných spojů do a ze zastávky Pekárny. Změna dle 

požadavku společnosti United Bakeries, a.s.
2) Zavedení nových spojů Zelené Údolí – Malé náměstí s odjezdy 

v 8:14 a 8:24 hod. ze Zeleného Údolí. Změna provedena na základě 
lokálního dopravního průzkumu. Tyto spoje budou provozovány do 
31. 3. 2014, kdy bude vyhodnocena využitelnost těchto spojů cestu-
jícími na základě dopravního průzkumu a přijato následné opatření.

3) Posun spoje od Pekáren ze 7:19 na 7:35 hod., ze Zeleného Údolí 
do Pekáren ze 7:16 na 7:29 hod. Změna provedena na základě poža-
davku cestujících a ZŠ Dobiášova.

4) Všechny spoje v sobotu a v neděli budou odjíždět ze Zeleného 
Údolí o  3 minuty dříve oproti současnému jízdnímu řádu z  důvodu 
zlepšení přestupní vazby na „Terminálu MHD“. Změna provedena na 
základě dopravního průzkumu a požadavků zákazníků (cestujících).

LINKA Č. 16
1) Prodloužen spoj ve 22:42 hod. z Fügnerovy až do Noviny, z Mach-

nína pouze pro výstup. Změna provedena na základě dohody s „Koor-
dinátorem dopravy KORID LK“ (náhrada za vlak).

 2) Prodloužen spoj ve 13:22 hod. z Fügnerovy až do Noviny a zpět 
na spoj z Hamrštejna v 14:10 hod. v sobotu a v neděli. Dohoda s „Koor- 
dinátorem dopravy KORID LK“ (náhrada za vlak).

3) Zrušen spoj ve 23:02 hod. z Machnína do Fügnerovy v pracovní 
dny (změna byla provedena na základě dopravního průzkumu z důvo-
du nevytíženosti spoje).

LINKA Č. 17 (NEMěNÍ SE JÍzdNÍ ŘÁd pRO cESTuJÍcÍ)
Přidán posilový autobus v rámci spoje v 7:30 hod. z Fügnerovy pou-

ze k Tipsport areně. Posilový spoj bude provozován pouze ve dnech 
školního vyučování. Změna provedena dle dopravního průzkumu.

LINKA Č. 18
Nově na spojích v pracovní dny s odjezdem v 7:31 hod. z Fügnerovy 

a v 7:52 hod. z Kateřinek – Učňovská škola nebude garantováno nasa-
zení bezbariérového autobusu.

LINKA Č. 20
Úprava jízdní doby večerního spoje v úseku Pilínkov – Šimonovice.

LINKA Č. 22
1) Spoj v sobotu a v neděli v 5:20 hod. z Fügnerovy do Průmyslové 

zóny JIH posunut na 5:27 hod. Změna provedena na základě žádosti 
společnosti Denso.

 2) Spoje ve 14:07 a 14:17 hod. z Průmyslové zóny JIH v pracovní 
dny pojedou nově pouze do Fügnerovy, v trase směr Kunratice poje-
dou nové spoje z Fügnerovy. Změna provedena na základě požadavku 
cestujících. Dopravním průzkumem zjištěno zpoždění každý den o 5 až 
20 minut způsobené silným provozem individuální dopravy v oblasti 
Průmyslová zóna JIH, ul. Košické a centra města.

LINKA Č. 23:
Přidán spoj s odjezdem z Pekáren v 5:19 hod. v pracovní dny. Změ-

na provedena na základě požadavku cestujících.

LINKA Č. 24:
Spoj ve 22:07 hod. z Doubí sídliště posunut na 22:04 hod. v pracov-

ní dny. Odjezd z Fügnerovy dále zůstává ve 22:22 (prodlouží se čekací 
doba na Terminálu MHD). Změna provedena na základě požadavku 
cestujících – zlepšení přestupních vazeb.

LINKA Č. 25:
Spoj ve 22:11 hod. z Broumovské v pracovní dny posunut na 22:13 

hod. Změna provedena na základě požadavku cestujících – zlepšení 
přestupních vazeb.

LINKA Č. 32 (jízdní řád se mění již od 14. 12. 2013) Vymezení plat-
nosti jízdy víkendového spoje.

 LINKA Č. 57:
Ve 13:53 hod. z Fügnerovy pojede nový spoj a ve 14:05 ze Stodolní 

zpět. Pojede pouze v období pondělí až čtvrtek. Změna provedena na 
základě požadavku cestujících.

LINKy Č. 97, 98, 99: Vymezení platnosti jízdy spojů o vánočních 
svátcích.

Linky č. 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 51– 56, 58 – 60, 90 – 92: beze změny

změny v provozu MHD od 15. prosince 2013
od 15. prosince 2013 dochází ke změně jízdních řádů na autobusových linkách městské hromadné dopravy v Liberci. 
Provedené úpravy jsou dílčího charakteru a iniciovali je z velké části svými podněty cestující.
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ZáBěR kontaktU je značně široký, 
středisko zajišťuje služby v sociální 
oblasti v  rámci aktuálních potřeb 
obyvatel města. Pomáhá dětem, 
cizincům, zdravotně postiženým, 
seniorům, sociálně slabším…

senioři
Nejviditelnější činností Kontaktu je 

práce se seniory. Nad potřebou takové 
služby není třeba dlouze přemýš-
let, starších lidí přibývá a  ten-
dence je vzrůstající. Naši rodiče 
a prarodiče nejenže si zaslouží 
úctu mladších generací, ale jsou 
častokrát zároveň jednou z nej-
zranitelnějších skupin obyva-
telstva. Příznačná je například 
kauza s předváděcími akcemi, 
známá pod názvem dokumen-
tu Šmejdi.

„Já jim říkám cíleně cvičení 
zločinci. Jsou školeni v  tom, 
jak člověka za každou cenu 
přesvědčit o něčem, co vlastně 
nechtěl. V dokumentu Šmejdi je 
dobře vidět, že se na tom seni-
oři často stávají závislými. Je to 
dáno také tím, že se cítí sami. 
Proto je tady Kontakt, abychom 
jim tu samotu pomohli překonat. 
Vždy žádám ‚naše‘ seniory, aby si 
všímali svého okolí, aby přivedli své 
osamělé sousedy,“ říká ředitel Kontak-
tu Michael Dufek.

V poslední době se Kontakt věno-
val právě této problematice. Kromě 
spoluúčasti na promítání známého 
dokumentu v krajské knihovně, uspo-
řádal několik přednášek na podobné 
téma – semináře ve spolupráci s dTes-
tem a akce s městskou policií.

Hned od roku 2008 začal Kontakt 
s  počítačovými kurzy pro seniory. 
Poptávka je velká, každá rodina 
má dnes počítač, tablet, smartfone 
a děda s babičkou by si také rádi pro-
hlédli fotky poslané e-mailem nebo 
si popovídali po Skypu. S  velkým 
zájmem se setkávají i  přednášky 
o zdraví, kurzy trénování paměti nebo 
kurzy angličtiny.

„Snažíme se, aby senioři aktivně 
žili, co nejdéle je to možné. Máme pro 
ně prostory, kde se mohou věnovat 
své činnosti v rámci několika klubů, 
připravujeme programy, vzdělávací 
a osvětové kurzy. A nezapomínáme 
ani na obyvatele domů s pečovatel-
skou službou, kde pravidelně půso-

bíme. Mimochodem, v  době kdy 
Kontakt vznikal, v roce 2007, působilo 
v Liberci pět klubů seniorů, dnes jich 
je patnáct jen pod Kontaktem. Tam 
vidím náš velký přínos,“ vysvětluje 
Michael Dufek.

Důležitou součástí je Centrální klub 
seniorů, který funguje na principu níz-
koprahové centra, kde mohou senioři 
trávit volný čas podle svého uvážení. 
„Vycházeli jsme z toho, že v případě 

volného času, kdy mezi návštěvami 
dvou lékařů mají třeba hodinu čas, 
si k nám mohou přijít přečíst noviny, 
udělat si kávu nebo si třeba odpoči-
nout. Pro řadu z nich je to lepší řešení, 
než si sednout do kavárny. Mohou si 
popovídat, jsou tu k dispozici počíta-
če s internetem a podobně,“ popisuje 
klub ředitel.

náRoDnostní menšiny
Velkou skupinou obyvatel, kteří 

najdou v Kontaktu zastání, jsou cizinci 
a národnostní menšiny. „Pod Kontak-
tem funguje rada pro národnostní 
menšiny. Společným cílem je, aby se 
tu skupiny cizinců cítily jako doma. 
Snažíme se zahájit dialog o tom, jaké 
specifické problémy mají v Liberci, 
co by jim pomohlo, a hledáme cesty 
jak odstraňovat bariéry. Příkladem 
projektu, který různé skupiny cizinců 
spojuje, je Snídaně národností, kde 
zástupci menšin přichází diskutovat 
nad typickou českou snídani.

Pro děti jsou to velikonoční 
a  adventní dílny. Děláme je proto, 
abychom ukázali a předvedli tradič-
ní české zvyky. Letos jsme podruhé 

připravili festival pro národnostní 
menšiny a cizince. Každá komunita 
se prezentovala stánkem na náměstí 
před radnicí, kde se lidé mohli sezná-
mit s historií jejich domovské země,“ 
říká ředitel.

Do oblasti činnosti pro národnost-
ní menšiny patří programy pro děti ze 
sociálně znevýhodněného prostředí. 
„Snažíme se je stáhnout z ulice a při-
pravujeme pro ně volnočasové aktivi-

ty. V kroužcích máme zhruba 125 dětí. 
Chodíme ale i do rodin a doučujeme 
je češtinu, což považuji za základ.

Velkým projektem je příměstský 
tábor pro děti na rochlickém sídlišti, 
kde bydlí hodně mladé rodiny nebo 
sociálně slabé a rodiče často nemají 
na dovolenou nebo tábor.“

oBčanské iniciativy
Další oblastí Kontaktu je posky-

tování prostor pro občanské inicia-
tivy a neziskové organizace. Jedná 
se o  službu města, kdy umožňuje 
skupinám lidí, aby se bez velkých 
nákladů mohli věnovat své činnosti. 
Celkem tuto službu využívá asi čty-
řicet skupin. V Kontaktu se tak schází 
třeba dva fotokluby, šachové kluby, 
skupina křesťanů, zájemci si pořádají 
jazykové kursy a další.

„Je to důležité pro neziskové orga-
nizace, které nepotřebují pevnou 
kancelář, ale stačí jim kontaktní místo 
pro klienty. Schází se u nás například 
i organizace pro zdravotně postižené. 
Je to pro ně výhodné i z praktického 
hlediska, třeba vozíčkáři se ve větším 

počtu nevejdou do restaurací, tak se 
schází tady a věnují se své činnosti,“ 
dodává Michael Dufek.

DoBRovoLníci
Nejčerstvějším počinem Kontaktu 

je Dobrovolnické centrum Amikus. 
V  jeho rámci chodí dobrovolníci 
navštěvovat děti do dětského centra 
Sluníčko, jiní k osamělým a nemoc-
ným lidem. „V  loni jsme například 

podepsali smlouvu s  Domovem 
seniorů ve Vratislavicích a nyní se 
připravuje smlouva s Jedličkovým 
ústavem. Ve spolupráci s městem 
nyní připravujeme program Prů-
vodce, kdy dobrovolníci budou 
provázet například po památkách 
při dnech otevřených dveří,“ říká 
ředitel Kontaktu.

centRUm oBčanskéHo života
Stejně jako ostatní organizace 

města, i Kontakt bojuje s neustále se 
snižujícím rozpočtem. „Přemýšlíme, 
co dál. V domě po bývalé ZUŠ jsme 
do roku 2017, tak hledáme budoucí 
možnosti. Kontakt se proto přihlásil 
k myšlence využití budovy oblastní 
galerie, která by mohla fungovat 
jako spolkový dům. (O projektu jsme 
informovali v minulém vydání Zpra-

vodaje, pozn. red.) Pokud město bude 
dál pokračovat v původním záměru 
a  usoudí, že Kontakt má smysl, tak 
myslím, že objekt po galerii by mohl být 
novým sídlem naší organizace,“ rozvíjí 
Michael Dufek potencionální projekt.

„Mohli by se tam potkávat všechny 
generace s důrazem na mezigenerační 
dialog, což je jeden z problémů naší 
společnosti. Našly by tam ve větší míře 
zázemí neziskové organizace, které se 
čím dál častěji obrací na město s žádos-
tí o pomoc, místo by bylo pro nové 
výstavní prostory města, mohlo by tam 
také konečně vzniknout muzeu Liebie-
gů, rodiny, která stojí za pozvednutím 
Liberce. Nyní je potřeba o tom seriózně 
mluvit na všech úrovních. Možností na 
využití galerie může samozřejmě víc.

Ano, je to opět o penězích, budova 
je památkově chráněna, město volné 
prostředky nemá a  rekonstrukce 
i následný provoz bude velmi finanč-
ně náročné. Zdroje se budou muset 
v  maximální možné míře hledat 
jinde,“ uzavírá Michael Dufek naše 
povídání o  Komunitním středisku 
Kontakt Liberec. 

Aby senioři aktivně žili, co nejdéle je to možné
existují skupiny obyvatel, které jsou ve společnosti zranitelnější než například typický produktivní představitel střední 
třídy. a o tyto skupiny obyvatel by se měla silnější část společnosti umět postarat. v Liberci se toto poslání snaží naplnit 
příspěvková organizace města, komunitní středisko kontakt.
pavel chmelík

Michael Dufek.  Foto P. Chmelík

� www.ksk-liberec.cz
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Ledová tramvaj se zařadila do flotily dopravního podniku
nízkopodlažní dvoučlánková tramvaj evo 2 získala průkaz způsobilosti drážního vozidla.
Zuzana Minstrová

stavBa ekoLogickéHo vzdělá-
vacího centra a současná revitaliza-
ce ploch o  velikosti více než dvou 
hektarů bude stát 36 665 000  Kč. 
Neziskové organizaci Suchopýr,  
o. p. s., se podařilo získat 85 % uzna-
telných výdajů z celkové částky jako 
dotaci z  evropských fondů, kon-
krétně z  Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod pro 
období 2007–2013. Projekt je součástí 
Integrovaného plánu rozvoje města 
Liberec – Atraktivní a kvalitní život 
v  Liberci. Zbývajících 15 % zaplatí 
Suchopýr z vlastních zdrojů, přičemž 
jde o příjmy z doplňkových činností.

Výběrové řízení na stavbu vyhrála 
společnost Metrostav. Původní cena 
měla být dle rozpočtu 26 459 657 Kč 
bez DPH. V pondělí 25. listopadu 2013 
byla s touto společností podepsána 
smlouva o dílo na provedení staveb-
ních prací. Metrostav vyhrál výběrové 
řízení díky nabídkové ceně ve výši 
19 909 585 Kč bez DPH.

Bývalé armádní pozemky har-
covské střelnice patří soukromému 
vlastníkovi, se kterým má Suchopýr 
uzavřenou smlouvu na padesáti-
letý pronájem. Budova střelnice 
hrozí zřícením a  celá plocha byla 
dlouhodobě zanedbávána, nejde 
tedy jen o stavbu nového objektu, ale 
o revitalizaci znehodnoceného území.

„Ten projekt je pro město 
jednoznačně pozitivní – řeší totiž 
jeden z  libereckých brownfields. 
Navíc je to zcela jistě jediný projekt 
v  tématickém Integrovaném plánu 
rozvoje města, zaměřený na eko-
logickou výchovu, který se realizuje,” 
dodává Ing. Michal Vereščák, vedoucí 
územního odboru strategického roz-
voje a dotací a manažer IPRM v Liberci.

Už příští rok bude v Harcově stát 
moderní Vodní dům. Ten nabídne 
návštěvníkům prostory určené 
k  přednáškám, vzdělávání či kul-
turním vystoupením. Jeho součástí 
má být i stálá expozice o vodě, která 
bude rozdělená na dvě části. První se 

zaměří na vodu jako na životodárnou 
tekutinu a  druhá bude vypovídat 
o zkáze, kterou voda dokáže napáchat 
například v době povodní.

V projektu libereckého architekta 
Ladislava Davida hraje voda logicky 
významnou roli: „V  plánu je i  větší 
vodní nádrž v těsné blízkosti budovy, 
na tu ale teprve musíme získat dotaci. 
Nakonec by Medvědí louka okolo Vod-
ního domu měla být krásným místem, 
určeným nejen k ekologické výchově, 
ale i k rekreaci. Dovedu si představit, 
že se tu budou pořádat rodinné oslavy 
nebo třeba svatby.”

Loukou bude protékat meandru-
jící Černý potok, který je v tuto chvíli 

veden v potrubí. Jeho proudící voda 
pak pomůže oživit řadu herních prvků 
určených malým i  větším dětem. 
V plánu je i zapojení celého území do 
systému příměstských stezek v okolí 
Liberce.

Ing. Martin Dušek, čestný předseda 
správní rady Suchopýru, o.p.s., 
upřesňuje: „Projekt Vodního domu 
vznikl na základě našich zkušeností 
s Ekocentrem v Oldřichově v Hájích. 
To je primárně zařízeno k jednoden-
ním či vícedenním pobytovým, eko-
logicky vzdělávacím programům pro 
mateřské, základní a  střední školy. 
Nové liberecké ekocentrum je vlastně 
koncipováno jako určité rozšíření 
služeb toho oldřichovského, jen 
jsme tematicky zúžili jeho zaměření 
na vodu. Vodní dům bude snadno 
dosažitelný pro obyvatele Liberce 
a  jeho cílovou skupinou je široká 
veřejnost, především pak rodiny 
s dětmi.”

Suchopýr počítá i s tím, že si Vodní 
dům pravděpodobně sám na provoz 
nevydělá, z tohoto důvodu intenzivně 
oslovuje sponzory. Předpokládaný 
termín dokončení stavby Vodního 
domu je srpen 2014. 

LiBeRečané, kteří dorazili na 
poslední besedu v  rochlické ZŠ 
Dobiášova, byli informováni o deseti 
tematických pracovních skupinách, 
které návrhovou část aktuali- 
zované strategie rozvoje města 
v posledních měsících připravovaly.

Občané pak dostali příležitost 
komentovat, hodnotit a navrhovat 
konkrétní aktivity i jiných témat, než 
které dva měsíce řešily skupiny.

Na veřejnou besedu dorazili mimo 
jiné i  členové Osadního výboru 
Rochlice. Hodně diskutovanými 
tématy byla například absence cen-
trálního parku nebo dopravně kom-

plikovaná síť kruhových objezdů před 
nákupním centrem Géčko.

Návrh strategie rozvoje byl 
představen dalším subjektům. 
Například zástupcům nemocnice, 
univerzity či teplárny a  městem 
založených a zřízených organizací.

Konečná verze dokumentu, jehož 
návrhem se nyní zabývají i komise 
rady města, výbory zastupitelstva 
města, rada architektů a  zastupi-
telské kluby, bude po zapracování 
připomínek předložena ke schválení 
zastupitelům a následně bude pod-
kladem pro rozvoj města až do roku 
2020. 

Harcovská střelnice se mění na „Vodní dům“
slavnostním poklepáním na základní kámen byla 27. listopadu oficiálně zahájena výstavba ekologického vzdělávacího 
centra vodní dům v Liberci-Harcově. nové liberecké ekocentrum „voDní Dům” nahradí bývalou vojenskou střelnici, která 
tu už přes dvacet let chátrá.
Suchopýr, o. p. s.

občané mají o budoucnost zájem
město Liberec opakovaně umožnilo občanům vyjádřit 
se k pracovní verzi návrhové části aktualizace strategie 
rozvoje města pro období 2014–2020.
Jan Vrabec �www.liberec.cz/aktualizace-strategie

informace pro občany s trvalým pobytem mimo liberec
ukončení smluv o úhradě poplatku za tvorbu odpadu na území města liberec

Správce místních poplatků, odbor 
ekonomiky a majetku Magistrátu města 
Liberec sděluje, že ke dni 31. 12. 2013 
končí platnost všech smluv uzavře-
ných v souladu s čl. 7 obecně závazné 
vyhlášky Statutárního města Liberec 
č. 9/2005, kterou se stanovil systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpa-
dem ve městě Liberci.

Jedná se o smlouvy uzavřené mezi 
statutárním městem Liberec a občany, 
kteří nemají ve městě trvalý pobyt ve 
městě, ale fakticky zde žijí a dobro-
volně se přihlásili k účasti na systému 
nakládání s  komunálním odpadem 
a zároveň k placení místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů.

Konec platnosti smluv vyplývá ze 
skutečnosti, že v  obecně závazné 
vyhlášce č. 7/2012, kterou se aktuálně 
stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem ve městě Liberci, 
je bez náhrady zrušeno ustanovení, na 
které se text smluv odkazuje.

od 1. 1. 2014 musí občané bez trva-
lého pobytu v liberci, kteří zde tvoří 
odpad a požadují tedy na adresu, kde 
se zdržují, přidělit sběrnou nádobu, 
sami nebo prostřednictvím majitele 
nemovitosti uzavřít smlouvu a požá-
dat o sběrné nádoby přímo u svozové 
společnosti.

Případné dotazy zodpoví pracovni-
ce oddělení poplatků a pohledávek – 
správa místního poplatku za komunální 
odpad.
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Slovan na 
Freiburg 
nestačil
Zuzana MinstrovátoLik výZnamnýcH politiků, 

zástupců židovských obcí, velvysla-
nectví a dalších institucí na jednom 
místě, kolik jich přijelo na pietní akt 
k 75. výročí Křišťálové noci, Liberec 
léta nezažil.

První část piety se odehrála 
v Památníku obětem šoa v Ruprech-
ticích. Akce potom pokračovala 
v  obřadní síni historické radnice 
a  vrcholila v  moderní synagoze, 
otevřené v roce 2000 na místě té, 
již nacisté před 75 lety do základů 
vypálili. Na závěr si návštěvníci 
v podvečer vychutnali operu Giu-
seppe Verdiho Nabucco v Divadle 
F. X. Šaldy.

Vedle zástupců židovských obcí 
z celé republiky, představitelů města 
a  kraje se vzpomínkového dne 
zúčastnili předseda senátu Milan 
Štěch s  místopředsedou Přemys-
lem Sobotkou, přijel premiér Jiří 
Rusnok, současně dorazili zástupci 
z osmi velvyslanectví v čele s JE Gary 
Korenem, velvyslancem Státu Izrael. 
Bohoslužbu v  synagoze sloužil 
vrchní zemský a pražský rabín Efraim 
Karol Sidon. V památníku také před-
zpíval modlitbu Kadiš. A mezi hosty 
byl i zakladatel a bývalý dlouholetý 
ředitel televize Nova Vladimír Želez-
ný.

„Jsem poprvé v Liberci, poprvé 
v  památníku a  zdejší synagoze, 
a jsem nadšen,“ svěřil se izraelský 
velvyslanec JE Gary Koren. Připo-
mněl, že při vypalování židovské 
synagogy nikdo chrám nehasil. 
Hasiči tehdy pouze hlídali, aby oheň 
nepřeskočil na sousední domy.

Hosté vzpomínkového setkání 
nemluvili jen o nutnosti si Křišťálo-
vou noc a následný Hitlerův zvráce-
ný pokus o vyhlazení celého židov-
ského národa neustále připomínat. 
Poukazovali především na součas-
né projevy rasismu a extremismu. 
Zamýšleli se přitom nad tím, kde 
se vůbec podobné zlo rodí a jakou 
úrodnou půdu potřebuje k tomu, 
aby narostlo do tak obludných roz-
měrů jako v roce 1938 a v následu-
jícím období druhé světové války.

Primátorka Liberce Martina 
Rosenbergová varovala před 
omylem, kterého bychom se mohli 
dopustit, kdybychom chápali udá-
losti roku 1938 jako uzavřenou 

a neopakovatelnou historii, jež se 
nás už dnes netýká. Synagoga padla 
za oběť antisemitské hysterii, když 
ji liberečtí Němci za Křišťálové noci 
z 9. na 10. listopadu 1938 vypálili.

„Dobový tisk uvádí, že požár 
liberecké synagogy tehdy sledo-
valy tisíce německých obyvatel 
Liberce, kteří při tom jásali a pro-
volávali protižidovská hesla. Na to 
nesmíme zapomínat, protože i tyto 
ostudné události patří k  dějinám 

předválečných a poválečných čes-
ko-německých vztahů a měly by být 
pro nás i budoucí generace trvalým 
mementem,“ upozornil předseda 
senátu Milan Štěch.

Neorenesanční synagoga v Liber-
ci, postavená v roce 1899, stávala 
severně od radnice a divadla. Její 
věž, vysoká 39 metrů, byla nejvý-
še sahající věží ve městě a stavba 
samotná byla jednou z jeho domi-
nant. 

PřeD veLeDůLežitým fotbalovým 
utkáním SC Freiburg s FC Slovan Libe-
rec na Stadionu U Nisy obdivovalo 

vedení německého klubu SC Freiburg 
libereckou radnici.

Na radnici přivítal management 
obou týmů za vedení města náměs-
tek primátorky pro sport Jiří Rutkov-
ský. „Jako zástupce města Liberec 
vám nemohu přát vítězství. Přeji 
vám proto alespoň fair play zápas 
s libereckým týmem,“ popřál ve čtvr-
tek 28. listopadu vedení fotbalového 
klubu SC Freiburg při jejich návštěvě 
na radnici před tím, než se odpoledne 
jejich tým střetl s domácím FC Slovan 
Liberec v důležitém večerním utkání 
na Stadionu U Nisy.

„Příští rok oslaví fotbal v Liberci 
výročí 115 let. Klub FC Slovan sice 
nemá tak dlouhou historii, ale přesto 
věřím, že i tak bude týmu SC Freiburg 
silným soupeřem,“ řekl náměstek pri-
mátorky Jiří Rutkovský.

Prezident SC Freiburg Fritz Keller 
zdůraznil, že jeho klub bere liberecký 
tým jinak než ostatní soupeře. „To, co 
zažíváme s FC Slovan Liberec, je víc, 
než s jinými mužstvy. Už naše setká-
ní s nimi na zápase u nás doma bylo 
tak silným zážitkem, že jsme nako-
nec docela lehce rozdýchali, že jsme 
utkání nevyhráli,“ připomněl minulý 
vzájemný duel, který ve Freiburgu 
skončil remízou 2:2.

Slovan v pátém utkání skupiny H 
Evropské ligy nakonec U Nisy s Frei-
burgem prohrál 1:2. Hosté vedli 
o  dvě branky, v  závěru pak hráči 
Slovanu snížili a  marně usilovali 
o vyrovnání. 

odkaz Křišťálové noci
odkaz vypálení desítek židovských synagog nacisty v německu a českém pohraničí, které 
tehdy spustilo pogrom židovských obyvatel a vyvrcholilo holocaustem, si v Liberci v pátek 
8. listopadu připomněli účastníci setkání postupně na několika místech v Liberci.
Zuzana Minstrová

Předseda senátu Milan Štěch, primátorka Martina Rosenbergová a premiér Jiří Rusnok.

Izraelský velvyslanec JE Gary Koren, Vladimír Železný a pražský rabín Efraim Karol Sidon.

Náměstek primátorky Jiří Rutkovský 
a prezident SC Freiburg Fritz Keller.
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PRvní PřeDnáška se 
týkala využití bylinek a jiných 
přírodních zdrojů pro posíle-
ní zdraví a  imunity, kromě 
zajímavých informací mohli 
senioři spoustu zdravých 
produktů, například rakyt-
níkovou pomazánku nebo 
šťávu z  arónie, také ochut-
nat. Druhá přednáška byla 
vedena zástupci Českého 
červeného kříže Liberec.

Prostor byl věnován jak 
první pomoci, senioři si 
například na figuríně mohli 
vyzkoušet masáž srdce nebo 
umělé dýchání, tak přízna-
kům u seniorů se často vysky-
tujících zdravotních problé-
mů. Poslední přednáška byla 
vedena zkušeným supervizo-
rem, který se seniory hovořil napří-
klad o tom, jak se bránit psychickému 
nátlaku, šikaně, stresu, či jak hospo-
dařit s vlastní energií a zachovávat si 
pozitivní přístup k životu navzdory 
různým problémům, které seniorský 
věk přináší.

Dny zdraví je komunitní osvětová 
akce založená na spolupráci s míst-

ními partnery, standardně probíhá 
v obcích a regionech, které jsou členy 
Národní sítě Zdravých měst ČR.

Svoji tematickou různorodostí 
i  zapojením odborných partnerů 
v  jednotlivých městech se jedná 
o  nejrozsáhlejší akci na  podporu 
zdravého životního stylu v  České 
republice. 

Dny zdraví pro seniory
na podzim proběhla kampaň Dny zdraví, která se uskutečnila 
v souvislosti s libereckým členstvím v národní síti Zdravých 
měst čR. kampaň měla podobu tří přednášek pro seniory a byla 
realizována ve spolupráci s komunitním střediskem kontakt.
pavlína prášilová

c

Do kanceLáře sociální pracovni-
ce libereckého magistrátu, Odboru 
sociální péče, oddělení sociálních 
činností, vjel na invalidním vozíku 
muž, který měl amputovány obě 
dolní končetiny, byl celkově zane-
dbaný a kolem něj se linul zápach 
mísený alkoholovým odérem.

„Dobrý den, já jsem Josef a mám 
problém, piju.“ Muž se netajil pro-
blémem se zneužíváním alkoholu, 
a dokonce i před sociální pracovnicí 
v kanceláři popíjel krabicové víno.

Pan Josef oslovil sociální pra-
covnici s prosbou o zajištění místa 
na  ubytovně. Neměl v  pořádku 
osobní doklady, byl bez finančních 
prostředků, protože svůj invalid-
ní důchod v  krátkém čase utratil 
a neměl žádné rodinné zázemí.

Klientovi bylo poskytnuto pora-

denství a  pomoc v  oblasti sociál-
ních dávek, zprostředkován pobyt 
na ubytovně, zajištěna úhrada za 
bydlení a stravu. Následně mu byla 
nabídnuta protialkoholní léčba. Pra-
covnice mu pomohla zajistit přijetí 
na „detox“ v  nemocnici, pomohla 
sepsat motivační dopis týkající se 
důvodu, proč chce léčbu podstoupit, 
zajistila doporučení od praktického 
lékaře k léčbě závislosti, doprovodila 
jej na vstupní odběry v rámci vyšetře-
ní před nástupem do léčebny.

Muž však z léčebny ze své vlast-
ní vůle po několika dnech odešel 
a  protialkoholní léčbu ukončil. 
Během krátké doby se opět obrá-
til na  tutéž  sociální pracovnici se 
žádostí o  opětovné umístění, ale 
pracovnice zjistila, že mu léčba byla 
poskytována opakovaně.

Vzhledem k tomu, že v jeho přípa-
dě již nešlo na náklady státu léčbu 
závislosti podstoupit, léčebna ho 
odmítla. Muž začal sociální pracov-
nici slovně napadat. Josef vyhrožoval 

sebevraždou a dožadoval se účelové 
hospitalizace v nemocnici z důvodu 
přečkání jedné noci.

Není divu, jednal na základě vlast-
ních zkušeností, zatím vždy dosáhl 
svého. Z ubytovny, kde bydlel, musel 
odejít. Pronajímatel ukončil smlouvu 
o ubytování pro hrubé porušování 
ubytovacího řádu, nedodržování 
hygieny, zneužívaní alkoholu, agre-
sivitu a obtěžování spolubydlících. 
Muž se opět ocitl na „ulici“, přestože 
mu byla předtím poskytnuta veškerá 
sociální pomoc, intervence a zdra-
votní péče.

Co dodat závěrem? Chybí-li vůle 
na straně klienta, je jakákoliv pomoc 
marná. Životní styl muže v našem pří-
běhu vypovídá o jeho vlastní volbě.

Z důvodu ochrany osobních údajů 
je příběh upraven. 

z vlastní vůle na „ulici“…
seriál životních osudů klientů oddělení sociálních činností magistrátu města Liberec.
 Jana Kulhánková, oddělení sociálních činností

Program klubu seniorů
komunitní středisko kontakt Liberec
kompletní program na www.ksk -liberec.cz/seniori

20. 12. / 10.00
andré Rieu – mikulášský kon-
cert Povídání o opeře
s Ninou Vaňkovou

Bílá a zelená 
kl., 5. patro

22. 12. / 14.00
4. adventní koncert
se sólistkou Divadla F. X. 
Šaldy Věrou Poláchovou

obřadní síň
liberecké 
radnice

31. 12. / 9.30
tradiční silvestrovská 
procházka kolem přehrady Sraz na hrázi

7. 1. / 14.00 Hudební odpoledne s Milosla-
vem Hadravou a Jiřím Klímou

cen. klub sen.
3. patro

9. 1. / 10.00 Tréninkové dopoledne v kuželně Tipsport arena

14. 1. / 14.00 Promítání fotografií z akcí 
kontaktu

cen. klub sen.
3. patro

20. 1. / 15.00
george sandová
francouzská spisovatelka
Beseda s Annou Sadílkovou

cen. klub sen.
3. patro

Klub šikovných rukou – každé liché pondělí od 10. 30. Herní odpoledne – stolní hry 
každý čtvrtek od 13. 30. Lehké relaxační cvičení – každý pátek od 8.00 v suterénu. 
Nutno přihlásit se předem. Počítačové kurzy – po, út, v 16.00 nebo18.00.
Veškeré aktivity jsou poskytovány seniorům z d a r m a!
Upozornění
Od pondělí 23. prosince 2013 do pátku 3. ledna 2014 budou prostory Komunitního 
střediska Kontakt Liberec uzavřeny.
 Provoz bude opět zahájen v pondělí 6. ledna 2014. Těšíme se na setkání!

Komunitní středisko Kontakt Liberec, palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.

liBEREC.CZ

v úpravě
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Králova řeč v divadle
králova řeč, která je k vidění v Divadle f. X. šaldy, mohla 
vzniknout až po smrti královny matky.
Jan Vrabec

naivní v prosinci
 Prosincová nabídka naivního divadla je tradičně bohatá. kromě 
pohádek a předvánočních koncertů v ní nechybí ani oblíbená 
procházka zákulisím divadla či večer v naivním.
Stanislav doubrava

Diváci se mohou přijít podívat, 
nakolik se divadelní verze slavného 
příběhu krále Spojeného království 
a britských dominií Jiřího VI. liší od 
proslulého filmu s Colinem Firthem.

Když v  roce 2010 Britové nato-
čili snímek Králova řeč, byl z toho 
nečekaný celosvětový úspěch, 
korunovaný o rok později prestižním 
Oscarem za nejlepší film. V Liberci je 
nyní k vidění divadelní verze Královy 
řeči, která je oproti té filmové ostřej-
ší ve vážných i humorných polohách 
a více dbá na historické souvislosti 
léčby poruchy řeči krále Jiřího VI.

Inscenaci, která měla v  Liberci 
první premiéru v  listopadu, má 
Divadlo F. X. Šaldy v  programu 
ještě 26.  prosince, 30.  prosince 
a 18. ledna. K vidění pak bude i v dal-
ších termínech.

Slavnostní premiéry, která zname-
nala vůbec první uvedení této hry 
na prknech libereckého divadla, se 
zúčastnil také náměstek primátor-
ky Jiří Šolc. „Musím říci, že jsem byl 
na představení velmi zvědavý, těšil 
jsem se na divadelní pojetí a na výkon 
našich herců. Jsem nadšen nejen 
z výkonů v hlavních rolích, ale také 

z atraktivní výpravy a práce se svět-
lem. I naše slavná Klimtova opona je 
nakrátko součástí děje. Prostě parád-
ní představení, je zkrátka nutné jej 
vidět,“ komentoval Jiří Šolc.

Příběh, který dojímá i rozesmává 
filmové a divadelní diváky po celém 
světě, vzešel z pera americko-aus-
tralského scénáristy Davida Seidle-
ra, který před mnoha lety zpracoval 
tajné deníky krále Jiřího VI. Ten se 
ve svých zápiscích svěřoval o vel-
kých logopedických problémech, 
s nimiž se potýkal v době, kdy se 
nečekaně stal králem a kdy Anglie 
spolu se zbytkem Evropy čelila 
agresi nacistického Německa.

Tříhodinovou inscenaci, která 
bude až do ledna k vidění v Diva-
dle F. X. Šaldy, režírovala Kateřina 
Dušková. V hlavních rolích se diváci 
mohou těšit na osvědčená herec-
ká esa, jakými jsou Zdeněk Kupka 
(Bertie, vévoda z  Yorku), Martin 
Polách (logoped Lionel Logue), 
Lenka Langová (Alžběta, vévodkyně 
z Yorku), Markéta Tallerová (Lione-
lova žena Myrtle) či Václav Helšus 
(Winston Churchill). 

 www.saldovo-divadlo.cz

oD ZačátkU prosince zkouší 
čtveřice herců pod vedením reži-
sérky Michaely Homolové novou 
inscenaci pro nejmenší děti – stu-
diové představení s  pracovním 
názvem O  beránkovi (bude mít 
premiéru v únoru 2014). Zároveň 
se část souboru intenzivně připra-
vuje na lednový zájezd do New 
Yorku, kde sehraje, coby zástupce 
českého loutkového divadla, pohád-
ku Budulínek, nastudovanou v ang-
lickém jazyce.

V  předvánoční nabídce určitě 
nejmenší diváky potěší evergreen 
Vánoce s Kulišákem, loutková hříčka 
na motivy bratří Grimmů, i  další 
zimní „hit“ Pohádka o  Raškovi. Ta 
byla v  roce 2009 odborníky ozna-
čena za nejlepší českou loutkovou 
inscenaci sezóny a tento zážitkový 
studiový bonbónek sehraje NDL 

dětem v sobotu 21. prosince v 10.00 
a v 15.00 hodin.

Divadelní tečku za dalším kalen-
dářním rokem udělají herci v sobotu 
28. prosince v 10.00 hodin dopoled-
ne, kdy sehrají cenami ověnčenou 
pohádku pro celou rodinu, Labutí 
jezírko. Ať už se na ni přijdete podí-
vat, či ne, všichni z Naivního divadla 
vám přejeme příjemné prožití vánoč-
ních svátků a šťastný nový rok! 

 www.naivnidivadlo.cz

Inzerce

Inzerce

plný / zkrácený úvazek
nástup dohodou.

Oční Optika
Horní PočErnicE, S. r. o.

– pro pracoviště v Liberci, Klášterní 117
– pro pracoviště v Semilech, Špindlerova  394

přijme oční optiky

E-mail: kucerova@ocniklinikahp.cz.

Kontakt
725 746 979



tj BíLí Tygři Liberec pořádá 
ve dnech od 22. do 30. 12. hned 
tři výjimečné akce. Dva turnaje 
a jeden exhibiční zápas. Ještě 
před Vánoci v sobotu 21. prosin-
ce je v Tipsport areně na progra-
mu vánoční hokejová podívaná 
v podání libereckých hokejistek.

Bílé Tygřice v  tento den 
vyzvaly k  exhibičnímu hoke-
jovému utkání celek Olympu, 
tedy tým známý díky televizní-
mu seriálu, jehož sestavu tvoří známí 
herci, zpěváci, moderátoři a  bývalí 
sportovci v čele s kapitánem Marti-
nem Dejdarem. Doprovodný program 
určený především dětem startuje ve 
12.30 hod., utkání samotné pak ve 14 
hodin.

Ve dnech 22.  a  23.  prosince se 
v Liberci odehraje turnaj hráčů v kate-

gorii 7. tříd nazvaný Christmas Cup 
2013, na kterém se představí 6 týmů 
z České republiky a ze Slovenska.

Na 2. svátek vánoční pak v obou 
libereckých arénách vypukne 
2. ročník velkého turnaje Česká Pošta 
Hockey Cup 2013. Během čtyř dnů 
se ve městě pod Ještědem představí 
celkem 15 špičkových týmů v kate-

goriích mladšího a staršího dorostu 
a také juniorů.

Na všech třech ledových plochách 
se během turnaje odehraje rovných 
třicet utkání a diváci se mohou těšit 
na souboje mladých Bílých Tygrů 
například se Slavií Praha, Pardubice-
mi, Plzní nebo také s týmy z tradiční 
líhně hokejových talentů v rakous-
kém Salzburgu. Mladí hokejisté ode-
hrají nemálo zápasů na ledě Tipsport 
areny se všemi doprovodnými atri-

buty, jako je reprodukovaná hudba, 
produkce na multimediální kostce či 
světelném pásu. I díky tomu se znovu 
o něco více přiblíží atmosféře profesi-
onálního seniorského hokeje.

Vstup na všechny tři akce je zdarma. 
Přijďte na hokej v  méně tradiční 
podobě. Objevte pro sebe nové hoke-
jové talenty. 

Ptáme se ředitele sportovního 
areálu ještěd jana svatoše.

Zima se již přihlásila o slovo, co 
nás čeká v areálu?

Vzhledem k oblevě připravujeme 
sjezdové tratě na předvánoční víkend. 
Aktuální informace se návštěvníci 
dozví na našich stránkách www.skijes-
ted.cz nebo na infolince 737 222 499.

jak je to s cenami skipasů a co je 
letos nového?

Většina cen se u  nás nezměnila. 
I letos mohou návštěvníci využít něko-
lika věrnostních programů našich part-
nerů, kdy mohou získat až 30 %. V létě 
jsme provedli některé drobné úpravy 
na sjezdových tratích. Na centrálním 
parkovišti jsme pro rychlejší odbave-
ní rozšířili počet pokladen, abychom 
zvládli zvláště víkendový nápor.

Na webových stránkách máme 
novou interaktivní mapu, která detail-
ně popisuje celý areál, nově jsme osa-
dili na sjezdovky pět webových kamer 
v HD rozlišení, které právě v této mapě 
můžou návštěvníkovi ihned zprostřed-
kovat, co se právě na sjezdovkách děje 
a jak vypadá jejich provoz.

jaké akce nás v  letošní zimě 
v areálu čekají?

První větší akcí bude dne 31. ledna 
2014 zábavné odpoledne a  večer 
v areálu. Odpolední část se odehraje 
v Dětském parku u konečné tramvaje 
a od 17 hodin čeká na návštěvníky 
bohatý program na sjezdovce F10. 
Bude připraveno výrazně zvýhodně-
né jízdné a ceny občerstvení, návštěv-
níci budou moci zhlédnout zajímavý 
program s ukázkami různých stylů 

lyžování, ukázku techniky na úpravu 
sjezdovek, jakož i zasněžování, a celý 
program bude zakončen cca v  18 
hodin ohňostrojem. Poté bychom rádi 
uspořádali veřejný závod v OS pod 
umělým osvětlením. Večerní lyžování 
bude tento den v provozu o hodinu 
déle a o zábavu se budou starat DJ.

Ve třetím únorovém týdnu přivítá-
me v areálu lyžaři oblíbenou soutěž Se 
čtyřkou na vrchol, zúčastnit se může 
každý a nejlepší budou moci kromě 
zisku hodnotných cen strávit týden 
v přípravném kempu s našimi repre-
zentanty v alpském lyžování.

Na závěr sezóny bychom rádi opět 
uskutečnili v  minulých sezónách 
velmi úspěšný Pláňský jam v našem 
snowparku.

Aktuální informace naleznou lyžaři 
na našem webu. 
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Distribuci Libereckého zpravoda-
je do  každé rodiny v  Liberci zajišťuje 
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud 
Zpravodaj neobdržíte do své schránky, 
obracejte se, prosíme, přímo na Českou 
poštu, tel.: 485 246 431. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá-
tu a v Městském informačním centru.
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Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 31. prosince

Hokejové Vánoce v libereckých arénách
Prostor na ledových plochách tipsport areny a sousední svijanské arény bude v čase 
vánočních svátků opět patřit především mladým hokejistům a hokejistkám.
Sport park Liberec

Vánoce na ledě
Užijte si sváteční atmosféru 
Štědrého dne s rodinou a přáteli 
na ledové ploše přímo v Tipsport 
areně nebo si přijďte zabruslit 
v následujících dnech na kluziště 
do Svijanské arény.

Velkému zájmu rodin s dětmi se 
každoročně těší Vánoční bruslení, 
které o Štědrém dnu hostí Tipsport 
arena. Po svátečním obědě si 
i letos můžete přijít zabruslit přímo 
do multifunkční haly a dopřát si 
pohled z ledové plochy, který je 
obvykle vyhrazen pouze liberec-
kým hokejistům. Aréna se pro vás 
otevře od 13 do 15 hodin a vstup je 
pro všechny návštěvníky zdarma.

I v dalších dnech budou časy 
veřejného bruslení tradičně rozší-
řeny. Od 25. prosince do 1. ledna 
si můžete do Svijanské arény přijít 
zabruslit každý den od 15 do 17 
hodin. Vstup pro děti, žáky a stu-
denty (na základě průkazu) bude 
ve výši 25 Kč. Dospělí pak zaplatí 
40 Kč a nebruslící doprovod 10 Kč.

Pokud nevlastníte brusle, nemu-
síte zoufat. K dispozici je půjčovna 
bruslí v prodejně JB Sport. Ta je 
otevřena od pondělí do neděle 
vyjma svátečních dnů. 

� www.sportparkliberec.cz

distribuce zpravodaje

denní skipas 2013/2014
dospělí 590 kč
senior/junior 500 kč
dítě do 140cm 320 kč
dítě s rodičem 100 kč
dítě do 120cm zdarma
z lyží do
aquaparku dospělí 690 kč
rodič s dítětem 890 kč www.skijested.cz

Kvalitní lyžování na Ještědu


