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Liberec 5. března 2014 

 

Tisková zpráva 
po 5. schůzi Rady města Liberec 

 

Bezmála 20 bodů měla na svém programu 5. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila 

v úterý 4. března 2014. 

 

Město hledá nového ředitele divadla 

Bod č. 8a: Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Divadla F. X. Šaldy 

Vypsání otevřeného výběrového řízení na pozici ředitele Divadla F. X. Šaldy schválili liberečtí radní. 

Místo totiž po pěti letech opouští dosavadní ředitel Martin Otava, který povede od září Divadlo J. K. 

Tyla v Plzni. Vybrat nového ředitele liberecké třísouborové scény formou otevřeného výběrového 

řízení doporučil radním náměstek primátorky pro oblast školství a kultury Kamil Jan Svoboda, který 

tento způsob konkurzu projednal také s Radou Divadla F. X. Šaldy. Přihlásit se do výběrového řízení 

mohou uchazeči nejpozději do 18. dubna 2014 s tím, že předpokládaným dnem nástupu do funkce je 

1. září 2014. 

Mezi požadavky, které musejí zájemci o post ředitele libereckého divadla splnit, je mimo jiné také 

čtyřletá praxe ve funkci vedoucího zaměstnance, oprávněného řídit další vedoucí pracovníky na 

druhém stupni řízení. Samozřejmostí je znalost problematiky řízení příspěvkové organizace a 

souvisejících ekonomických a právních norem v oboru kultura, umění i aktivní znalost nejméně 

jednoho světového jazyka. Součástí přihlášky musí být písemný návrh strategie činnosti organizace na 

období šesti let, v němž by měli zájemci o post ředitele do budoucna počítat se zachováním všech tří 

souborů Divadla F. X. Šaldy. 

„Chtěl bych, aby nový ředitel nastoupil nejpozději 1. září s tím, že by se už od června seznamoval 

s chodem libereckého divadla, přebíral jeho vedení a případně se i podílel na přípravě další sezóny,“ 

uvedl náměstek Kamil Jan Svoboda. „Věřím, že se do výběrového řízení přihlásí kvalitní kandidáti. Sám 

za sebe si v čele divadla představuji člověka, který nejenže rozumí divadelnímu umění, ale je i dobrým 

manažerem, a současně dokáže při jednání s citlivými a složitými uměleckými dušemi uplatnit velkou 

dávku diplomacie,“ doplnil. 
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O Skatepark se i letos bude starat městská společnost Sportovní areál Ještěd 

Bod č. 9: Návrh příkazní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Sportovním areálem Ještěd, a.s. 

Provoz a správu městského skateparku v Barvířské ulici bude v letošním roce znovu zajišťovat 

městská společnost Sportovní areál Ještěd (SAJ). Rozhodli o tom liberečtí radní, kteří na svém 

posledním zasedání schválili návrh nové příkazní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a SAJ. 

Oblíbený skatepark bude stejně jako v předešlém roce otevřený v době od 1. dubna do 31. října, a to 

po většinu měsíců od 8:00 do 20:00 hodin. Výjimkou budou letní prázdniny, kdy bude provozní doba 

skateparku znovu prodloužena až do 22:00 hodin. SAJ, jako smluvní správce, zajistí otevírání areálu 

veřejnosti a jeho uzavírání, údržbu, úklid a drobné opravy. Za provoz a správu skateparku město 

zaplatí společnosti 50 000 Kč bez DPH. 

Uzavření příkazní smlouvy doporučil Radě města odbor sportu a cestovního ruchu, který vzhledem 

k velkému zájmu veřejnosti o využívání skateparku není schopen zajišťovat provoz a správu areálu 

vlastními silami. Příkazní smlouva mezi statutárním městem Liberec a SAJ bude znovu uzavřena na 

dobu určitou, a to do 31. října 2014. 

 

Nové ulice ponesou jména významných architektů 

Bod č. 17a: Nové názvy ulic 03/2014  

O nové názvy doposud nepojmenovaných ulic bude bohatší mapa Liberce. Rada města doporučila 

zastupitelstvu schválit návrh pojmenování dvanácti nových ulic v různých částech Liberce. Některé 

ulice ponesou jména významných architektů, kteří jsou s městem spojeni. Technikova, Hubáčkova a 

Svatého – takto se radnice chystá pojmenovat ulice v oblasti výstavby rodinných domů v Doubí.  

Připomeňme, že Svatopluk Technik byl významný liberecký architekt a urbanista, ale také pedagog a 

lokální patriot, který se nesmazatelně zapsal do tváře Liberce. Textilní výzkumník Vladimír Svatý se 

zase proslavil jako vynálezce tryskového stavu. Autora stavby na Ještědu, architekta světového 

významu Karla Hubáčka netřeba blíže představovat.  

Svého názvu se dočkají také nové ulice v Růžodole (U Letky, Chorvatská), v Krásné Studánce 

(Cyklistická, K Mníšku), Machníně (K Hamrštejnu, V Polích), Karlově – Ostašově (Ke Karlovu, 

V Pastvinách) a v areálu Technické univerzity (Univerzitní náměstí).  

Jestliže zastupitelé nové názvy schválí, mohly by se takto ulice jmenovat už od května tohoto roku. 

Návrhy projednala a doporučila Kulturní komise Rady města Liberec. Návrhy vesměs tematicky či 

topologicky respektují současné názvy v okolí, které většinou reflektují historické názvy v území či 

stávající funkci. Například nová ulice Cyklistická, která odbočuje z Hejnické ulice mezi rozptýlenou 

zástavbu směrem k Mníšku, slouží dnes také jako oblíbená cyklotrasa.   


