
ZPRAVODAJ SEVERU - INFORMAČNÍ ČTVRTLETNÍK SBD SEVER
Říjen 2015     •     Číslo 3     •     Ročník 17     •     Zdarma

Rezervujte si včas nový byt 
v novostavbě na Papírovém 
náměstí

Dětský den SBD Sever 
a legionářů: 15.000 
návštěvníků tankové bitvy

Proběhla retro výstava 
k 50. výročí založení 
SBD Sever

SBD SEVER - DOBRÁ SPRÁVA PRO VÁŠ DŮM
www.sbdsever.cz

GSPublisherEngine 0.81.100.100

polyfunkční bytový dům
papírové náměstí
liberec



2

2

PROJEKT KLIENTSKÝCH KARET
PŘEHLED PARTNERŮ:

Byteček na míru s.r.o.
Tanvaldská 166, 463 11  Liberec
Poskytuje slevu ve výši 7 % při nákupu zboží ze sorti-
mentu vestavěné skříně, kuchyně, kancelářský náby-
tek, stínící techniku a žaluzie.

Avex Liberec, s.r.o.
Ještědská 52/39, 460 08  Liberec 8
Poskytuje slevu ve výši 7 % při nákupu zboží a služeb 
za sortimentu barvy, laky, míchání barev, natěračské 
a malířské práce.

Elektra Allan Janeček,
Americká 48, 460 10  Liberec 3
Poskytuje slevu ve výši 5 % při nákupu zboží a služeb 
ze sortimentu elektromontážní práce - odstraňování 
poruch, revize el. zařízení a hromosvodů, rekonstruk-
ce domácích telefonů, ovládání osvětlení a prodej 
svítidel. Slevu lze uplatnit i na zakázky v rámci spo-
lečných prostor domovních samospráv a společen-
ství vlastníků.

KOVOM Zámečnictví, s.r.o.
Lukášov 47, 466 01  Jablonec nad Nisou
tel.: 483 302 349, fax: 485 172 409, Mob.: 606 923 
447, e-mail: kovom@kovom.cz, web: www.kovom.cz
Poskytuje slevu ve výši 10 % na nákup zboží a slu-
žeb. Společnost se zabývá především zámečnickými 
a svářečskými pracemi, dále výrobou žebírkového 
pletiva, výrobou konstrukcí, výrobou balkónového zá-
bradlí, sklepních kójí apod.

OTTMAR 1918 a.s.
Hanychovská 622/1, 460 07  Liberec 3
Poskytuje slevu ve výši 10 % na české prací
prostředky špičkové kvality značky QUEEN. 
Slevu lze uplatnit v podnikové prodejně na
téže adrese.

Moto Auto Shop
Hodkovická 59, 460 03, Liberec 23
www.moto-auto-shop.cz, tel.: 608 100 602
 nebo 777 358 887
Poskytuje slevu ve výši 20% na nákup zboží 
ze sortimentu náhradních dílů a příslušenství 
na automobily a motocykly.

MOTEJLSTAV
Za humny 390, 463 12, Liberec 23
tel: 775065801, www.motejlstav.cz 
Poskytuje slevu ve výši 7% na nákup zboží
a služeb. Společnost se zabývá především 
těmito stavebními pracemi: kompletní 
přestavby koupelnových jader, obklady
a dlažby.

VIPA
Poskytujeme slevu ve výši 20% z ceny 
indikátoru VIPA ECR.

Easy−stránky
Švermova 268, 460 10, Liberec 10
Poskytujeme slevu ve výši 20% při nákupu zboží a 
služeb. Společnost se zabývá především tvorbou 
www.stránek, programováním, internetovým mar-
ketingem, gra ckými návrhy, reklamními poutači, 
vizitkami, polepy na auta a reklamní předměty, 
billboardy.
tel: 775 444 797, www.easy-stranky.cz
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INZERCE REALITY SBD SEVER

Liberec - byt 2+1 v ulici Zeyerova - pronájem 
Cena: 6.900,00 Kč

Nabízíme k pronájmu byt o velikosti 2+1 o podlahové ploše 68,8 m2 v suterénu zatepleného panelo-
vého domu v ul. Zeyerova 297/10 v Liberci. Byt je v dobrém technickém stavu po kompletní rekon-
strukci, plastová okna, nová zděná koupelna a kuchyň. Pěkný výhled a výborná občanská dostupnost. 
Vytápění bytu je zabezpečeno plynovou kotelnou v domě, která přísluší Společenství vlastníků 
Zeyerova 296 – 297. Pronájem na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

Cena měsíčně 6.900 Kč + služby + 3 - měsíční kauce.
Volný od 1.2.2014
V případě zájmu o prohlídku nebo další informace kontaktujte pana Pleštila, tel. 777 760 786.

Liberec - nebytové prostory v ulici Matoušova - pronájem
Cena: 6.685,00 Kč

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor k využití ke kancelářským účelům ve druhém podlaží kancelářské 
budovy v Matoušově ul., č. p. 21 o celkové podlahové ploše 49,78 m2 včetně příslušenství. 

Liberec - byt 3+1 v ulici Klášterského - pronájem
Cena: 6.500,00 Kč

Nabízíme k pronájmu byt o velikosti 3+1 o podlahové ploše 77,3m2 nacházející se ve 4. NP panelového domu 
v ulici Klášterského, Liberec. Byt je v původním stavu, Nová kuchyňská linka a lino, k bytu náleží balkón a 
sklepní kóje. Vytápění vlastním plynovým kotlem. Dům je po celkové rekonstrukci. Klidná lokalita, ale zároveň 
výborná občanská dostupnost. Pronájem na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

Cena měsíčně 6.500 kč + služby a kauce ve výši 13.000 kč.
Volný ihned.

V případě zájmu kontaktujte pana Gadase na tel. 777 750 991 nebo gadas@sbdsever.cz.

Jablonec - byt 2+1 v Jablonci nad Nisou - pronájem
Cena: 4.500,00 Kč

Nabízíme k pronájmu byt 2+1 ve zděném domě o velikosti 51 m2 nacházející se v Jablonci nad Nisou, ul. Luční. 
Umístěn v přízemí. Byt má zrekonstruovaná dřevěná okna s ditermovými skly, koupelnu, kuchyňskou linku, sporák, 

parketové podlahy, plynový kotel. Dobrá občanská vybavenost, byt se nachází přibližně 5 min. od centra.

 

Stavební bytové družstvo Sever, Lipová 596/7, Liberec IV
Kontakt: zákaznické centrum - tel.: 777 334 333, 777 752 561, 485 106 552

Aktuální nabídky a poptávky na www.severreality.cz

Liberec - Nový polyfunkční dům na Papírovém náměstí v centru Liberce - prodej
Nová výstavba, 25 bytových jednotek, 4 nebytové prostory 
Cena: Byty na prodej v cenách od 2,2 mil. Kč

Byty a nebytové prostory k pronájmu za příznivé ceny.
Pro rezervační smlouvu kontaktujte zákaznické centrum SBD Sever.
K nastěhování od ledna 2016.

Více na www.sbdsever.cz nebo www.severreality.cz

Stavební bytové družstvo Sever, Lipová 596/7, Liberec IV
Zákaznické centrum - tel.: 777 334 333, 777 752 561, 485 106 552A
Aktuální nabídky a poptávky: www.severreality.cz

Jablonec - Prodej bytového domu v Jablonci nad Nisou - prodej
Cena (s DPH): 6.000.000,00 Kč
Nabízíme k prodeji bytový dům o 3. NP a 1. PP. s pěti bytovými jednotkami (2 x 3+1 a 3 x 2+1). V roce 2003 prošel 
dům kompletní rekonstrukcí fasády a střechy včetně rekonstrukce oken, v roce 2014 byla provedena nová kanalizační 
přípojka a kanalizační rozvody v suterénu domu. Všechny bytové jednotky jsou po částečných rekonstrukcích.
V případě zájmu o prohlídku nebo o další informace kontaktujte p. Jana Pleštila: 
tel: 775 735 520, e-mail: plestil@sbdsever.cz

Liberec - Pronájem nebytových prostor v ulici Matoušova - pronájem
Cena (s DPH): 6.685,00 Kč
Nabízíme k pronájmu nebytový pro-
stor k využití ke kancelářským úče-
lům ve druhém podlaží kancelářské 
budovy v Matoušově ul., č. p. 21 
o celkové podlahové ploše 49,78 m2 
včetně příslušenství. Prostory jsou 
členěny na dvě místnosti a příslu-

šenství. Nebytové prostory jsou přístupné samostatnými vstupními dveřmi 
z chodby objektu. Vytápění prostor je zabezpečeno prostřednictvím vlastní 
kotelny na plyn v suterénu objektu.
V případě zájmu o prohlídku nebo o další informace kontaktujte  
p. Jana Pleštila: tel: 775 735 520, email: plestil@sbdsever.cz

Liberec - Pronájem nebytových prostor, ulice Matoušova  - pronájem
Cena (s DPH): 3.041,00 Kč
Nabízíme k pronájmu nebytový prostor k využití ke kancelářským účelům ve druhém podlaží kancelářské budovy 
v Matoušově ul., č. p. 21 o celkové podlahové ploše 36,49 m2 včetně příslušenství. Prostory jsou členěny na 2 místnosti 
a příslušenství. Nebytové prostory jsou přístupné samostatnými vstupními dveřmi z chodby objektu. Vytápění prostor 
je zabezpečeno prostřednictvím vlastní kotelny na plyn v suterénu objektu.
V případě zájmu o prohlídku nebo o další informace kontaktujte p. Jana Pleštila: 
tel: 775 735 520, email: plestil@sbdsever.cz

INZERCE REALITY SBD SEVER

Přečetli jsme za Vás…
Dotace za účelem snížení energetické náročnosti  

v sektoru bydlení
Cílem je nákladově efektivním způsobem na základě přiměřené úrovně 

analýzy a hodnocení snížit energetickou náročnost bytových domů (domů 
se 4 a více bytovými jednotkami) v sektoru bydlení na nákladově optimální 
úroveň a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Snížení energetické 
náročnosti povede k významnému snížení dodávané energie a konečné 
energetické spotřeby budov ve srovnání s dosavadní úrovní spotřeby. Kro-
mě snížení emisí přinese realizace specifického cíle efekt zvyšování životní 
úrovně domácností snižováním nákladů na bydlení. Celková alokace činí 
623 mil. EUR. 

Kdo může žádat o dotaci? Vlastníci bytových domů a společenství 
vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty.
Kdy můžete žádat o dotaci?  Žádosti o dotaci můžete podávat pouze 
v rámci výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu.
Výše podpory: Výše podpory bude zveřejněna v jednotlivých vý-
zvách. První výzva by měla být vyhlášena v prosinci 2015.

Příklady podporovaných aktivit (výčet a obsah je demonstrativní):
1) Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov
Projekty se zaměřují na jednu nebo několik aktivit: zateplení obvodového 

pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna 
a rekonstrukce oken a dveří. Za stejným účelem budou financovány prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání 
s rekuperací odpadního vzduchu.

2) Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody
Výsledkem projektu je nový zdroj pro vytápění bytového domu, využí-

vající místo pevných nebo kapalných fosilních paliv efektivní, ekologicky 
šetrné zdroje. V objektech napojených na centrální zdroje vytápění se pro-
vádí komplexní zateplení budovy, výměna předávací stanice, vyregulování 
nebo modernizace celé soustavy vytápění objektu; lze vyměnit zdroje tepla 
bytového domu pro přípravu teplé vody, využívajícího pevná nebo kapalná 
fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje.

3) Přechod na šetrné, ekologické zdroje
Cílem je pořízení účinných a nízkoemisních kotlů na biomasu, účinných 

tepelných čerpadel či kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívajících obnovitelné zdroje 
nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kte-
rých jsou umístěné. Za stejným účelem je možné vyměnit rozvody tepla 
a vody a instalovat systémy měření a regulace otopné soustavy.

Územní zaměření podpory: Na území celé ČR mimo území hl. m. 
Prahy bude podpora poskytnuta formou dotace

Zdroj: http://www.dotacni.info/snizeni-energeticke-narocnosti-v-sektoru-bydleni/
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Stavba polyfunkčního domu v centru Liberce, 
v blízkosti Papírového náměstí

Z aktuální nabídky realit SBD Sever

Přečetli jsme za Vás:  
Dotace za účelem snížení energetické náročnosti v sektoru 
bydlení – první výzva snad již v prosinci 2015

Slunečné počasí ozdobilo již třetí ročník Dětského dne 
SBD Sever a Čs. obce legionářské – vrcholem programu 
byla tanková bitva

Napsali o nás: Stíhačky, tanky a střelba z kulometů. 
Liberecký Vesec se vrátil do války

V OC Fórum byla k vidění unikátní  retro výstava k 50. výročí 
založení SBD Sever – podařilo se nám zdokumentovat 
vývoj sídlišť a bytových domů na Liberecku

Napsali o nás: Takhle jsme bydleli.  
Vítejte zpátky do dob paneláků, koženky a umakartu

Rezervujte si včas svůj byt v novostavbě v Papírové ulici – 
vybírat můžete z pestré nabídky bytů nejen k pronájmu, ale 
také do osobního vlastnictví

Tradiční křížovka z dílny PhDr. Miroslava Šilara

OMLUVA 
Omlouváme se generálnímu partnerovi  
Výstavy k 50. výročí založení SBD Sever 

společnosti MSV,  
že jsme v mimořádném vydání Zpravodaje  
k tomuto výročí zveřejnili v inzerci chybu  

v adrese webových stránek této firmy.  
Správně má být www.msv-lbc.cz 

V tomto čísle: 

Foto na titulu: 

Slunečné počasí ozdobilo již třetí 
ročník Dětského dne SBD Sever  

a Čs. obce legionářské
Vrcholem programu byla tanková bitva

Patnáct tisíc diváků se přišlo 
podívat v již tradiční druhou 
zářijovou sobotu do sportov-
ního areálu v Liberci – Vesci 
na třetí ročník dětského dne, 
který pořádala Čs. Obec le-
gionářská a Stavební bytové 
družstvo Sever.  Vrcholem 
programu byla tanková bitva, 
kterou podpořil také Liberec-
ký kraj. 

Stejně tak jako v předcho-
zích letech nám přálo počasí 
a protože avizovaný program 
byl velmi atraktivní, dalo se 
očekávat, že stejně jako v loň-
ském roce padne divácký re-
kord. A skutečně padl, počet 
návštěvníků se od minule té-
měř zdvojnásobil.

Podobně jako v předcho-
zích letech byly pro děti při-
praveny atrakce v podobě 
skákacích hradů a jiných na-
fukovaček, trampolín a kolo-
točů, na které byl vstup zdar-
ma. Zasoutěžit si děti mohly 
v dětském pětiboji o drobné ceny, připraveny byly také dětské dílničky. Program na pódiu 
patřil vystoupení zpěvačky Jany Kociánové, která děti spolehlivě roztancovala. Ve třech 
vystoupeních se představila dětská taneční skupina Takt.

V doprovodném programu se představily složky integrovaného záchranného systému. 
Vyproštění osoby z havarovaného osobního vozu předvedl divákům Hasičský záchranný 
sbor, který v další ukázce předvedl také hašení hořícího automobilu. Zástupci Policie 
České republiky ukázali výcvik služebních psů na scénce zadržení nebezpečného pachatele 
na útěku služebním psem a předvedli také ukázku vyhledání narkotik v zavazadlech 

cestujících psem, který zavazadla očichal. 
Armáda České republiky představila 
činnost svých záloh. Návštěvníci dětského 
dne si také mohli zastřílet na střelnici nebo 
se svézt v helikoptéře Robinson. 

Vrcholem sobotního odpoledního 
programu však byla inscenace tankové 
bitvy z konce druhé světové války, 
kterou připravila Čs. Obec legionářská 
libereckého kraje. Touto bitvou jsme si 
připomněli 70. výročí skončení druhé 
světové války, 70 let míru na našem 
území. Jednalo se o naprosto unikátní 
ukázku historické vojenské techniky 
v akci. Proti sobě stála technika sovětské 

pokračování na str. 4
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Rudé armády a německého wehrmachtu.  Pravděpodobně nikdy předtím nebylo 
k vidění tolik vojenské techniky na jednom místě a ještě k tomu v takové akci. Tanková 
bitva byla ozvučena a profesionálně moderována, takže všichni diváci věděli, co se 
právě na „bojišti“ odehrává. Bitva se neodehrávala pouze na zemi, ale také ve vzduchu, 
protože na oddíly SS a wehrmacht útočil ze vzduchu legendární ruský stíhací letoun, 
který několikrát velmi působivě a nízko přeletěl přes bitevní pole.

Zájem o bitvu byl tak velký, že najíždějící auta s diváky do areálu způsobila 
dopravní kolaps až na kruhový objezd ve Vesci. Ti, kdo dorazili později, si tak 
alespoň mohli veškerou vojenskou techniku prohlédnout úplně zblízka.

Tak rozsáhlá akce by se neuskutečnila bez přispění hlavních pořadatelů akce, 
kterými byli Čs. Obec legionářská libereckého kraje, zastoupena stovkami svých 
nadšenců a dobrovolníků, Liberecký kraj, který se podílel na úhradě nákladů 
spojených s tankovou bitvou a Stavebního bytového družstva Sever, pro které se 
již třetí ročník Dětského dne ve Vesci stal v tomto roce součástí oslav 50. výročí 
jeho založení. O produkci Dětského dne se postarala agentura Elset. Mediálním 
partnerem akce bylo Radio Contact Liberec. Všem uvedeným patří velký dík. 

Slunečné počasí ozdobilo již třetí ročník Dětského dne 
SBD Sever a Čs. obce legionářské       pokračování ze str. 3

Stejně velký dík patří také více než dvaceti sponzorům akce, kterými jsou:

MSV Liberec – výrobce výtahů a oken

Regionální stavební – stavební fi rma

Saint Gobain Construction Products CZ – Divize Weber 
výrobce stavebních materiálů a hmot

Termi Varnsdorf – voda, plyn, topení

PM lešení – pronájem lešení

Československá obchodní banka
OSF 2000 – stavební společnost

VF Keramika – Ráj koupelen, obklady, dlažby

Fireo – stavební společnost

Auto Koutek Liberec
Pelesi Auto

S. P. Stav – Petr Stanovský – stavební fi rma

Storing – projekční kancelář

NPS Group – pojišťovací makléř

Česká Pozemková
Cotrex PC – dodavatel výpočetní techniky

Ing. Jiří Jiránek – stavební práce

MAX IZOL – střešní izolace

Vladimír Hnídek – technický dozor staveb

ANTA –AG – Ing. Balatka - architekt

Lukáš Křivánek – práce v oboru elektro

LIDEZIN CZ – deratizace, desinfekce, desinsekce

Jan Josiek –  kominictví Florian
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Stíhačky, tanky a střelba z kulometů 
Liberecký Vesec se vrátil do války

Nálet stíhačky. Výbuchy, střelba. Burácející motory tanku a samohybných děl. 
Diváků jako na Benátské noci. V Liberci-Vesci byla v sobotu odpoledne hlava na 
hlavě. O ukázku bitvy z konce druhé světové války byl tak obrovský zájem, že se Vesec 
nevyhnul dopravnímu kolapsu. 

Auta parkovala na silnici od sportovního areálu až ke kruhovému objezdu 
v Doubí. 

„Boj mezi jednotkami německé a sovětské armády patřil do programu Dětského dne. 
Odhadujeme, že do sportovního areálu ve Vesci přišlo během celé soboty asi patnáct 
tisíc lidí,“ řekl Michal Buzek, ředitel společnosti Elset, jež se postarala o produkci 
Dětského dne. 

Ukázku bitvy mezi sovětskou armádou, německým wehrmachtem a oddíly SS 
zprostředkovalo zhruba 200 příslušníků z klubů vojenské historie a dalších skupin, 
soustředěných na druhou světovou válku. 

„Diváci viděli tank, samohybná děla, stíhač tanků, obrněné transportéry, nákladní 
auta,“ vypočítal Buzek. „Nejvíce na ně ale zapůsobila historická sovětská stíhačka. 
Nalétávala na německou kolonu nízko nad zemí a pyrotechnické efekty vyvolávaly 
pocit, jakoby se ve Vesci odehrávala skutečná bitva.“ 

Mezi tisícovkami ohromených diváků stál také Oldřich Barták. „Tak úžasnou ukázku 
bitvy jsem ještě nikdy neviděl,“ prohlásil. „Hrála k ní krásná hudba. Herec Šaldova 
divadla Martin Polách ukázku bitvy doprovázel tak emotivně, že někteří lidé kolem mě 
měli dokonce slzy v očích.“ 

Do ukázky bitvy se v uniformě SS zapojil také Jan Malík z Klubu vojenské historie 
z Bučevsi na Pardubicku. „Historické bitvy jsou naším koníčkem a baví nás,“ svěřil se 
Malík. 

Němce hraje asi dvacet členů

„Na německou armádu se nás v klubu specializuje asi dvacet lidí, další se zaměřují 
na americkou armádu. Neděláme jen druhou světovou válku, ale i dobu Rakouska - 
Uherska a vikingské války.“ 

Podle Malíka vyjde výstroj a výzbroj německého esesmana přibližně na 60 tisíc korun. 
„Jen puška stojí dvacet tisíc korun,“ poznamenal Malík. „Na podobných ukázkách jako ve Vesci vystřílíme slepých patron tak za pět set korun.“ 

Ukázku bitvy zosnovala Československá obec legionářská na čele s Františkem Gáborem. Z hlavní při ní vyletělo okolo deseti tisíc nábojů. Akcí 
k sedmdesátému výročí ukončení druhé světové války chtěla legionářská obec připomenout vznik nové Evropy, kde bývalí nepřátelé žijí v míru 
a společně prolévají krev v boji proti terorismu a při zahraničních mírových misích. 

„Dětský den ve Vesci pořádali kromě legionářské obce i Stavební bytové družstvo Sever a Liberecký kraj,“ shrnul Buzek.  „Neplatilo se žádné vstupné. 
Jednalo se už o třetí ročník a pokaždé se nám podařilo zdvojnásobit počet návštěvníků.“ 

Zdroj: http://liberec.idnes.cz/rekonstrukce-bitvy-2-svetove-valky-v-liberci-f35-/liberec-zpravy.aspx?c=A150914_084539_liberec-zpravy_tm

Napsali o nás: 
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Vývoj sídlišť a bytových domů na Liberecku se podařilo 
zdokumentovat Stavebnímu bytovému družstvu Sever. Výsledky 
unikátní dokumentační práce, kterou obohatily svými příspěvky 
i desítky Liberačanů, byly vystaveny od 29. srpna do 24. září 
2015 v Obchodním centru Forum.

V OC Fórum byla k vidění unikátní  retro výstava 
k 50. výročí založení SBD Sever

„Část expozice měla věrnou podobu typického panelákového bytu s hnědou umakartovou 
kuchyní. Obýváku pak vévodila skříňová stěna z NDR a nepohodlná čalouněná sedací 
souprava,“ upřesňuje předseda družstva Petr Černý. 

Liberecká výstava k 50. výročí založení SBD Sever zachytila nejen vznik sídlišť a veřejných 
prostranství, ale i jejich proměny od 60. let minulého století po současnost. „Čerpali jsme 
ze soukromých archivů místních fotografů, ze starých pohlednic, kalendářů a knih,“ řekl 
Michal Buzek z pořadatelské agentury Elset. Součástí dobové bytové expozice bylo i retro 
vybavení domácnosti. „Sehnat plynový kotel tehdy byl nadlidský výkon a tomu, že si mohli 
lidé vybrat jen ze dvou druhů kachliček, se dnes dá jen těžko uvěřit,“ podotýká Černý.

Kromě aranží panelákového bytu s dobovým vybavením bylo vystaveno deset 
oboustranných výstavních panelů s četnými historickými fotografi emi a komentářem.  
Výstavu svými exponáty podpořilo také Muzeum města Ústí nad Labem. Výstava byla také 
„okořeněna“ exponáty historických vozidel, včetně „populárního“ vozu Veřejné bezpečnosti. 
Vozy zapůjčilo Muzeum socialistických vozů z Velkých Hamrů.

Výstava byla slavnostně
zahájena i ukončena

Výstavu ve stylu retro zahájily televizní postavičky Jů a Hele, oblíbený televizní hlasatel 
z 80. let Alexander Hemala a předseda představenstva SBD Sever Petr Černý. Ti se také 
postarali o slavnostní přestřižení pásky. Doprovodný program slavnostního zahájení byl 
zaměřený na děti, které si mohly například zkusit složit Rubikovu kostku, spojit řetěz 
z plastových céček nebo pohrát se stavebnicí Seva a jinými hračkami z minulého století. 
Také ukončení výstavy ve čtvrtek 24. září 2015 doprovodil krátký kulturní program.

SBD Sever děkuje partnerům výstavy, kterými jsou:

MSV Liberec – výrobce výtahů a oken – generální partner výstavy
OC Fórum

Regionální stavební – stavební fi rma
Saint Gobain Construction Products CZ – Divize Weber

výrobce stavebních materiálů a hmot
Termi Varnsdorf – voda, plyn, topení

PM lešení – pronájem lešení
Československá obchodní banka

OSF 2000 – stavební společnost
VF Keramika – Ráj koupelen, obklady, dlažby

Fireo – stavební společnost
Muzeum socialistických vozů Velké Hamry

Producentem výstavy je společnost Elset. Děkujeme.
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Takhle jsme bydleli. Vítejte zpátky do dob paneláků, 
koženky a umakartu.

Kromě informačních panelů a dobových fotografi í v přízemí centra, nabízí 
i retroprocházku bytem. Vedle dvou částí obýváku zavádí návštěvníky i do kuchyně.
V ní nechybí červená koženková sedačka, „vikslajvantový“ ubrus i robot Eta. „Všechno 
tohle jsme poskládali od lidí, kteří někde na půdě, ve sklepě, nebo i doma ty věci měli,“ říká 
spoluautor výstavy a předseda družstva Petr Černý. „Paneláky jsou fenoménem druhé poloviny 
20. století a po opravách věřím, že vydrží dalších padesát let.“

Právě družstvo Sever patřilo k největším bytovým družstvům v Liberci a jeho členové si svoje 
byty řadu lety stavěli sami. Kvůli tomu v roce 1965 i vzniklo.

„Tehdy se sešlo pět lidí, založili svépomocné družstvo, první předseda se jmenoval Mečislav 
Pergler. Během několika týdnů se jim povedlo sehnat sto třicet členů a začali stavět desetipatrový 
věžák na Králově Háji na křižovatce ulic Březinovy a Aloisiny výšiny,“ popisuje Černý.
Dům tam dodnes stojí a dodnes v něm bydlí někteří z těch, kteří ho postavili. Například 
osmdesátiletý Miroslav Jirásek. „Místo jsme si vybírat nemohli, bylo poslední, které na 
Králáku zbylo. Původně tam bylo staveniště pro okolní paneláky, ale ty stavěly dodavatelské 
fi rmy,“ upřesňuje. Zázemí a malou panelárnu zřídili na hřišti u protější školy. „Každý dělal, co 
uměl. Když neuměl žádné řemeslo, dělal pomocného dělníka a nosiče. Tituly tady byly houby 
platné, cenily se šikovné ruce,“ popisuje. „Já byl z kanceláře, a tak jsem roznášel radiátory 
nebo okna, která zasazoval další z nás - truhlář. Měli jsme mezi sebou architekta, co namaloval prováděcí projekt, topenáře, elektrikáře a šoféra, který jezdil 
u Severokamenu. Ten nám půjčil náklaďák zadarmo.Ženské uklízely a nosily svačiny. Nikdo se nefl ákal a nikdo nic neodfl ákl. Věděli jsme, kdo kde bude bydlet. 
A tak si každý na to svoje dohlížel.“  Panelák dokončili za dva roky. A protože spolu stavebníci strávili tisíce hodin, poznamenalo to i atmosféru v paneláku.
„Na střeše jsme měli terasu s výhledem na Ještěd se sprchami, stoly a lavičkami. Kolem květináče s kytkami. Hráli jsme tam karty, opalovali se, slavili 
narozeniny nebo Silvestra. Když byla pomlázka, vyráželi jsme na ni společně a neušetřili žádnou ženskou v baráku. Na druhou stranu, jsme si hlídali, aby se 
nic nepoškodilo a nebyl binec kolem baráku. Měli jsme pocit, že je to naše, i když to bylo družstevní,“ poznamenává Jirásek.

Po prvním sídlišti na Králově Háji začalo v Liberci vznikat jedno sídliště za druhým. Nastala 70. léta, byla doba normalizace a součást taktiky 
tehdejšího režimu bylo, aby lidé měli kde bydlet, na svět přicházely státem podporované Husákovy děti, podniky začaly stavět byty pro své zaměstnance.
Na Františkově a v Gagarinově ulici vyrostly byty hlavně pro lidi z uranového průmyslu, na kopci nad Královým hájem se vztyčila Aloisina výšina 

s atypickými dvojvěžáky, chodbami k jednotlivým bytům, velkými okny a lodžiemi. Nad 
Textilanou vyrostlo sídliště Broumovská hlavně pro textiláky, další pak v Pavlovicích, Doubí, 
Vesci a Vratislavicích a jako poslední největší sídlištní moloch socialistické éry - nová Rochlice, 
kde bydlel každý desátý obyvatel města.

Liberecká Hokejka měří 400 metrů a má 24 vchodů

Na sídlišti v Ruprechticích postavili v 70. letech na tehdejší dobu unikátní gigantický panelák. 
Má sice adresu Na Pískovně, ale lidé mu neřeknou podle tvaru jinak než Hokejka. Měří 400 
metrů, má 24 vchodů a žijí v něm téměř dva tisíce lidí.

Na staré sídliště v Rochlici navázala na přelomu 70. a 80. let stavba největšího sídliště 
v Liberci na Dobiášově ulici. Byty v domech byly prakticky stejné. Tam kde stavěly podniky, 
si lidé nemohli vybrat vůbec, tam, kde stavěli družstevníci, měli na výběr ze dvou druhů 
kachliček a sehnat plynový kotel byl tehdy nadlidský výkon.

„Dnes se tomu dá jen těžko uvěřit,“ podotýká Černý. „Všichni měli stejné lino, kuchyňskou 
umakartovou linku, tapety a sektorový nábytek. Na sedačce leskymo, napodobující kožešinu, 
na zdech kruhové ozdoby z chemlonu nebo květinové kovové mřížky a na podlaze kovral, což 
byl koberec z vratislavického Bytexu,“ líčí Černý. „To už se dnes zásadně změnilo, přesto je 
řada lidí, kteří by panelák nevyměnili. Mají tu všechno pod nosem a o nic se nemusejí starat. 
Na druhou stranu, musejí obětovat soukromí, což zejména u umakartových jader je někdy těžko 
skousnutelné.“

Podle něj panelová výstavba nevymizela a jen tak nevymizí. „Naopak zásadně se posunuly 
technologie, takže znova ožívá. Vracíme se k ní i my jako družstvo a po 25 letech stavíme opět 
dům v centru Liberce na Papírovém náměstí,“ uzavírá Černý.

Zdroj:http://liberec.idnes.cz/sidliste-panelak-vystava-byt-druzstvo-svepomoc-sever-retro-obchodni-centrum-1xw-/liberec-zpravy.aspx?c=A150904_163403_liberec-zpravy_ddt

Mimořádné vydání Zpravodaje Severu k 50. výročí založení SBD Sever
SBD Sever u příležitosti 50. výročí svého založení vydalo mimořádné vydání Zpravodaje Severu, určené do každé liberecké schránky.  Pokud 
svůj výtisk nemáte, můžete si jej vyzvednout na zákaznickém centru družstva. Elektronická verze ve formátu .pdf ke k dispozici ke stažení na 
webových stránkách družstva www.sbdsever.cz

Napsali o nás: 



Liberec - Byt 3+kk - Papírová ul. - prodej
Cena (s DPH): 4.016.200,- Kč  

byt 3+kk o velikosti 100 m² ve 4. nadzemním podlaží  

8

SBD SEVER
Nabízíme k prodeji do osobního vlastnictví byty podlaží v novostavbě bytového domu na rohu ulic Papírová a Široká v samém 
centru Liberce, nedaleko Soukenného náměstí, v takzvaném „zlatém kříži“. Bytové jednotky budou připraveny k nastěhování 

začátkem roku 2016.

Liberec - Byt 1+kk - Papírová ul. - prodej 
Cena (s DPH): 2.219.600,- Kč 

byt 1+kk o velikosti 54,1 m² ve 3. nadzemním podlaží

Liberec - Byt 2+kk - Papírová ul. - prodej
Cena (s DPH): 2.212.000,- Kč 
 
byt 2+kk o velikosti 53,5 m² ve 4. nadzemním podlaží 

Liberec - Byt 3+kk - Papírová ul. - prodej
Cena (s DPH): 3.678.800,- Kč 

byt 3+kk o velikosti 91,6 m² ve 4. nadzemním podlaží  

GSPublisherEngine 0.81.100.100

vizualizace_B

GSPublisherEngine 0.81.100.100

vizualizace_A
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Liberec - Byt 1+kk - Papírová ul. - prodej 
Cena (s DPH): 1.838.800,- Kč  

byt 1+kk o velikosti 42 m2 s terasou o velikosti 9,4 m² 
v 5. nadzemním podlaží

Liberec - Byt 2+kk - Papírová ul. - prodej
Cena (s DPH): 3.959.600,- Kč 
 
byt 2+kk o velikosti 73,3 m² s exklusivní  terasou 
o velikosti 129,1 m² v 5. nadzemním podlaží

Liberec - Byt 2+kk - Papírová ul. - prodej
Cena (s DPH): 2.847.300,- Kč 

byt 2+kk o velikosti 69,4 m² ve 3. nadzemním podlaží  

  Byty jsou nabízeny bez kuchyňské linky a spotřebičů. V bytech budou 
položeny laminátové podlahy, obklady v koupelnách, bude osazena sa-
nitární keramika a dveře s dřevěnými zárubněmi. Při včasném sepsání 
rezervační smlouvy je možnost vlastního výběru jednotlivých prvků dle 
přání klienta.
  Dům splňuje veškeré nároky moderního a energeticky úsporného bydlení 
s nízkými provozními náklady. Vhodné též jako investice. Dům je posta-
ven z železobetonového monolitického skeletu s cihlovými vyzdívkami. 
Celý dům bude zateplen a zakryt fasádními deskami CEMBRIT. V domě 
je plánována vlastní plynová kotelna pro vytápění domu a přípravu teplé 
vody. Bude instalován výtah. V přízemí domu jsou nebytové prostory.
  Díky poloze v centru města jsou veškeré obchody, úřady či dopravní spo-
jení v bezprostřední docházkové vzdálenosti. Lokalita je vysoce ceněna 
pro možnosti kulturně společenského vyžití. Bydlení lze využít též k re-
kreaci. Liberec nabízí možnosti relaxace a odpočinku na úpatí Jizerských 
hor pro letní i zimní turistiku. Z centra Prahy je dostupný do 1 hodiny 
jízdy autem či autobusem.

Kompletní nabídku všech 25 bytů v této nemovitosti naleznete na 
www.severreality.cz. Pro další informace a sepsání rezervační smlouvy 
kontaktujte: 
Zákaznické centrum SBD Sever
Lipová ul. 596/7
460 31 Liberec
Email: sbdsever@sbdsever.cz; info@severreality.cz
Tel: 777 334 333, 485 106 552

POZOR:  Byty v této novostavbě nabízíme též k dlouhodobému 
pronájmu od 6.500,- Kč/měsíčně + služby. Kompletní nabídka 
bytů k pronájmu rovněž na www.severreality.cz nebo k doptání 
na zákaznickém centru SBD Sever.

POZOR: k pronájmu také čtyři obchodní prostory v přízemí 
objektu se samostatným vstupem a zázemím o velikosti 92m², 
111m², 117m² a 162m²

GSPublisherEngine 0.81.100.100

vizualizace_A

PRODÁNO

Prodáno a pronajato již 7 bytů – proveďte svou rezervaci včas!
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KŘÍŽOVKA SBD SEVER

Autorem dnešní křížovky je opět PhDr. Miroslav Šilar, autorem citátu je W. Brudzinski.
Třem úspěšným luštitelům zašleme drobné dárky.

Tajenku zasílejte na adresu: sbdsever@sbdsever.cz nebo poštou na adresu redakce.
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• Vztahový bonus

• Čerpání úvěru bez dokládání účelu
Posledních 20

Využijte výhod úvěru

Firemní bankovnictví
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Pro více informací navštivte naši pobočku ČSOB na adrese: 1. máje 79/18, 461 78 Liberec 
nebo kontaktujte firemní poradkyni Hanu Kitzbergerovou - tel.: 485 399 209 / 731 423 921, 
e-mail: hkitzbergerova@csob.cz
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SBD Sever a SVJ Lípová 595-597
poptávají dodavatele pro opravu povrchu 

parkoviště na terase v roce 2016
Máte-li možnost nebo kontakt 

na reálného dodavatele – nabídněte.

 Kontakt:   Michal Bezucha 
 tel.: 777 760 786
 e-mail:  bezucha@sbdsever.cz

 Vladimír Dědek
 tel.: 603 541 457

Naše společnost se zabývá montáží, demontáží, 
pronájmem a dopravou lešení po celé ČR.

 Dispozice:  60 000 m2 fasádního lešení 
  70 proškolených lešenářů.

Vlastníme autodopravu na přesun lešení 
(soupravy nákladních vozidel 

s hydraulickou rukou).

Zákazníci dostávají systém lešení, který splňuje 
všechny zákonné požadavky na stabilitu 

a bezpečnost práce.

V Evropě splňuje lešení PERI UP požadavky 
na systémová lešení dle EN 12810 a EN 12811.

 e-mail:  pm-leseni@seznam.cz
 web:  www.pm-leseni.cz
 tel:  608 131 202, 734 257 556
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Regionální stavební, s.r.o. , Praha

Významná stavební fi rma zajišťuje od roku 1992 
v severních, východních a středních Čechách 

i v hlavním městě Praze 
komplexní dodávky bytových, občanských, 

průmyslových a inženýrských staveb.

V Regionální stavební, s.r.o. probíhá 
pravidelný audit jakosti řízení procesu, 

environmentální politiky a bezpečnosti práce.

Všichni stavbyvedoucí jsou držiteli 
autorizace ČKAIT dle stavebního zákona.

Řada staveb je ověnčena tituly 
z prestižních  soutěží  Stavba roku  a Stavba roku 

Libereckého kraje.

www.rsliberec.cz


