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Liberec 5. října 2016 

 

Tisková zpráva 
po 17. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Do dvaceti bodů měla na svém programu 17. schůze Rady města Liberec, která se 

uskutečnila v úterý 4. října. 

 

Liberecké Šaldovo divadlo se zapojí do přeshraniční spolupráce 
Bod č. 10: Souhlas s účastí Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace v projektu "Mezinárodní 
spolupráce divadel J-O-Ś v Trojmezí Německo - Polsko - Česká republika" 
 
Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce divadel v Trojmezí, to je hlavní cíl projektu, do kterého se 

zapojí liberecké Divadlo F. X. Šaldy. Souhlas se zapojením divadla do projektu dali na úterním zasedání 

liberečtí radní. 

Projekt „Mezinárodní spolupráce divadel J-O-Ś v Trojmezí Německo - Polsko - Česká republika“ spadá 

do programové spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. „V rámci spolupráce 

budou zinscenovány dvě hry německých autorů a jedno koprodukční představení. Budou zpracovány 

vícejazyčné marketingové materiály a uspořádány tři workshopy zaměřené na děti a mládež s 

rozmanitou nabídkou divadelní pedagogiky,“ popisuje ředitelka divadla Jarmila Levko. 

Celková částka očekávaných způsobilých výdajů je 169. 125 EUR, tedy 4 342 079 Kč.  Spoluúčast Divadla 

F. X. Šaldy je 5 %, to je 228 521 Kč. Tato částka bude hrazena z vlastních zdrojů příspěvkové organizace 

města.  Projekt umožňuje jazykové školení a výměnu personálu k získání interkulturních kompetencí. 

Předpokládaný termín realizace je stanoven od 1. října 2016 do 30. září 2019. 

 

 „Město jako zřizovatel není schopno zafinancovat úplně vše, proto je hledání mimorozpočtových zdrojů 

pro naše příspěvkové organizace faktickou nutností, bez níž se v průběhu roku v rámci svého 

hospodaření neobejdou. A je skvělé vidět, že se to jim to i daří. Ukazuje to mimojiné na kvalitu i zdravou 

činorodost managementu organizací,“ uvedl náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a 

kulturu Ivan Langr. 

 

 

Tulipány a narcisy zkrášlí Liberec  
Bod č. 17: Výsadba cibulovin ve městě Liberci 

Liberec na jaře rozkvete. Liberecká radnice se rozhodla v centru města vysadit nové květinové záhony, 

a to v celkové délce více než půl kilometru. Předem pečlivě vytipovala několik veřejných míst, zejména 

v parcích, kudy lidé nejvíce procházejí. Na jaře se tak barvami rozzáří například plocha zeleně u 



2 
 

terminálu MHD, parky v ulicích Guttenbergova, Na Rybníčku a Jablonecká, plocha u Divadla F. X. Šaldy, 

v ulici Na Perštýně nebo také na Soukenném náměstí. 

„Snažíme se plochy zeleně na příští rok zatraktivnit pro občany nejenom opravami laviček, výsadbou 

nových dřevin a trvalek, ale také výsadbou kvetoucích cibulovin. Zvolili jsme žlutě kvetoucí narcisy, 

modré krokusy, dále kombinace bíle kvetoucích narcisů a oranžových či červených tulipánů,“ uvedla 

náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková s tím, že 

celková délka osázených metrů (v pruzích) v centru města bude 586 metrů. 

Radnice oslovila dvě specializované holandské firmy, přičemž výhodnější cenovou nabídku podala 

firma Flower Your Place Central Europe s.r.o. Náklady na realizaci akce jsou vyčísleny na 233 468,- Kč 

bez DPH. 

Výsadba bude provedena sázecími stroji, které byly vyvinuty speciálně pro použití ve veřejných 

prostranstvích. Tato strojová technologie výsadby cibulovin je používána nejenom v Holandsku, které 

je známé svými rozkvetlými plochami zeleně, ale po celé Evropě. Sázecími stoji lze osadit místo plošně, 

či v souvislém pruhu. Výhodou mechanického sázení je narušení půdního pokryvu mělkou brázdou, 

čímž nemůže dojít k jakémukoli poškození případných inženýrských sítí, které mohou být pod záhonem 

umístěny. Také oproti ruční výsadbě je zde značná úspora finanční a časová, kdy sázecí stroj je schopen 

vysadit během tří až čtyř hodin cca 40 000 - 50 000 ks cibulí. 

 


