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Adventní čas s
řadou novinek
R

Po celý adventní čas je v centru
Liberce připraven perstrý kulturní
a společenský program, který může
zpříjemnit čekání na Ježíška.
Foto: Artur Irma

Postřehy

S

oučasná vládnoucí garnitura se moci
ujala před dvěma lety – 27. listopadu
2014 - a sami nejlépe víte, jak se jí v práci
daří. Primátor sepsal bilanci a nijak oslnivá není, což je ale věc názoru. Pořád
mi tam chybí nějaká větší akce, něco,
čím by se Batthyányho vláda kladně
zapsala do kroniky města. Zní to možná
zbytečně pateticky, ale čtyři roky nejsou
žádná epizodka, je to doba dost dlouhá
na to, aby se krajské město někam posunulo.
stavující zasedání krajských zastupitelů proběhlo podle očekávání v
klidu, předvedli se zase jen Změnaři,
kteří se do sálu trousili pozdě a po jednom, takže museli skládat předepsaný
slib sólo. Vrchní Změnař Jan Korytář
navíc z jednání předčasně odešel, asi ho
nebavilo volit nové krajské vedení, když
tam pro něj nic nebylo. On přece dělá
všechno pouze pro nějakou výhodu.
internetových „babišovkách“ se
hodně snažili, aby „výroční“ rozhovor s Janem Korytářem vyzněl pro
něj přívětivě, ale kde nic není… Po
čítankové píárové nahrávce na smeč v
podobě otázky, co se vám podařilo, se
čtenář dozví výčet radničních úspěchů,
pod nimiž je podepsáno nyní vládnoucí
Zplano: kompostárna, možná opravené
Lesní koupaliště, možná upravená cena
tepla a možná budou i parky. Řečeno
s klasikem: Není to trochu málo, Jene
Korytářoviči?
adnice už má schválen Integrovaný
plán rozvoje území, tedy dotační
titul, a může konečně ukázat, že něco
umí, má-li dotace na dohled Otázka
zní jak, když ani po dvou letech, co
je u vesla, nemá žádnou zkušenost s
vypisováním velkého veřejného tendru
na stavební práce a hlavně – jedna její
část nenávidí stavební firmy. Přitom se
má například stavět autobusový terminál v Liberci, nebo se má prodloužit
tramvajová trať do Jablonce. To bude
pro vedení města hodně těžká písemka.
Pokračování na straně 4
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Areál pod Ještědem by mohl patřit
do rodiny špičkových středisek
A

reál na Ještědu má šanci stát se moderním lyžařským
střediskem s celoročním využitím. Významný rozvoj slibuje slovenská společnost Tatry Mountain Resorts
(TMR), která si chce stávající prodělečný areál od města
pronajmout na pětadvacet let. Kromě převzetí úvěru a
závazků plánuje investovat do rozšíření a zkvalitnění skiareálu přes 670 milionů korun.
Chystá širší a nové sjezdovky, rychlejší a kvalitnější zasněžování, moderní lanovky, bohatší nabídku doplňkových služeb
pro návštěvníky, kvalitní gastroprovozy, tak jak je dnes už
standardem v elitních evropských střediscích.
„Těší mě vážný zájem takto silného investora s bohatými
zkušenostmi a know-how v oboru, který z Ještědu dokáže
do několika málo let vybudovat špičkové příměstské středisko. Ještěd se stane atraktivnější pro turisty a Liberečané
rázem získají mnohem širší možnosti trávení volního času.
Věřím, že nepřevládnou politické hry a dotáhneme tento
projekt do konce. Bavíme se o investicích v řádu stovkách
milionů korun, a to jsou peníze, na které by město nemohlo
nikdy dosáhnout. Navíc bude ku prospěchu nás všech, když
přenecháme řízení areálu profesionálům,“ uvedl primátor
Liberce Tibor Batthyány s tím, že většina investic je závislá
na nezbytné změně územního plánu. „Chceme s firmou
TMR napřed podepsat memorandum o společném postupu,“
doplnil.

O dlouhodobém pronájmu jedná primátor Liberce Tibor
Batthyány už od loňského roku. K podpisu smlouvy by mohlo dojít na jaře 2017. Podmínkami pronájmu se budou napřed
zabývat zastupitelé města. Nejen pro ně, ale i pro širokou
veřejnost, připravila společnost TMR v čele s předsedou
dozorčí rady Ing. Igorem Rattajem a generálním ředitelem
Ing. Bohušem Hlavatým na liberecké radnici v pondělí 21.
listopadu prezentaci, kde představila svoji vizi.
O velkém zájmu o budoucnost ještědského areálu svědčí
zcela zaplněný jednací sál. Mezi dotazy v diskuzi zazněly i
pozitivní ohlasy na představený záměr.
„Vidíme v Ještědu velký potenciál. Má také skvělou dostupnost. Máme zájem areál rozvíjet komplexně, přičemž byť
jen malým zásahem dokážeme velký pokrok v jeho rozvoji.
Návratnost celkové investice je deset až dvanáct let,“ řekl
Igor Rattaj, jehož společnost patří mezi nejsilnější provozovatele horských středisek a turistických služeb ve střední a
východní Evropě. TMR provozuje největší lyžařská střediska
ve Vysokých a Nízkých Tatrách, ale také polský Szczyrk a nedávno vzkříšený areál ve Špindlerově Mlýně. Právě v tomto
krkonošském středisku dokázala firma při stejném množství
návštěvníků několikanásobně zvýšit ziskovost. Kromě Ještědu má zájem provozovat i významná střediska ve Švýcarsku
či Rakousku.
Pokračování na straně 3

ozsvícení vánočního stromu zaplnilo v první adventní nedělní
podvečer náměstí před radnicí v Liberci. Přišly zejména rodiny s dětmi,
obdivovat mohly novou výzdobu.
Poprvé jsou na vánočním stromu hvězdy ze saského Ochranova a ozdoby
vytvořené dětmi z libereckých škol a
školek. Po zhruba 20 letech je v centru
stotisícového města také nová světelná
výzdoba nazvaná zimní pohádka. Radnice za ní dala přes milion korun.
Liberecký smrk je vysoký 14,5 metru,
je na něm 7500 světélek, 30 ozdob vytvořených dětmi z 28 základních a mateřských škol a 21 hvězd z Ochranova,
saského města založeného českými protestanty v 18. století. Na špičce smrku se
tyčí sedmdesáticentimetrová ochranovská hvězdice s 25 paprsky. Výrazně lépe
než v minulých letech vypadá výzdoba
v centru, předchozí už byla nefunkční.
Nové osvětlení je nejen u radnice, ale i v
přilehlých ulicích Pražská a Moskevská
a na Soukenném náměstí.
„Hlavním motivem ozdob na veřejném
osvětlení je stylizovaný vánoční stromek, převěsům nad oběma hlavními
ulicemi pak dominují sněhové vločky.
Vše ve stříbrno-zlaté kombinaci,“
uvedla mluvčí liberecké radnice Jana
Kodymová.
Při rozsvícení stromku bylo na náměstí
otevřeno tradičně jen několik stánků,
trhy začnou až 1. prosince. V Libereckém kraji jsou ty v Liberci nejdelší, potrvají do 23. prosince. Trhové městečko
by letos mělo být jiné než v předchozích
letech. „Tvořit jej bude 36 prodejních
míst ozdobených girlandami, stylizovaných do podoby Valdštejnských domků
ve Větrné ulici. Právě hrázděné domy
jsou pro náš region typické,“ uvedl Michal Buzek, ředitel městské společnosti
Elset, která vyhrála výběrové řízení na
provozování trhů před radnicí.

Do Svijan v premiéře

P

oprvé o adventu mohou lidé přijít
na zámek ve Svijanech. Veřejnosti
byl zpřístupněn teprve v létě letošního roku, takže se jedná o adventní
premiéru.
Zámek bude lákat na loutkové divadlo
a koncerty, koledy bude zpívat i operní
pěvec Luděk Vele. Akce plánují také
další památky. Mimořádné prohlídky
vánočně vyzdobených interiérů chystají
na adventní víkendy zámky Lemberk v
Jablonném v Podještědí, Zákupy, Frýdlant a hrad Grabštejn. Vánoční prohlídky bude mít i zámek Sychrov, přístupné
budou každý den.

J. Urban dostal od prezidenta
titul Gentleman Pro 2016

R

ok 2016 byl pro firmy skupiny S
group holding úspěšný i z pohledu
ocenění, které společnosti získaly.
Naposledy vizitku v podobě dobré práce
převzal předseda představenstva Ing.
Martin Borovička na Pražském hradě, z
něhož si odnesl cenu v kategorii Dynamický růst a stabilita. Slavnostní večer
byl příjemný i pro spolumajitele a spoluzakladatele SYNER Ing. Jiřího Urbana,
který od prezidenta republiky obdržel
titul Gentleman Pro 2016.
S group holding byl opět zařazen mezi
stovku vyhlašovaných firem v kategorii
Českých 100 Nejlepších a toto ocenění
získal již posedmé.
Společnost SYNER letos oslavila
čtvrtstoletí na trhu. Ve výroční rok na

celostátní i krajské úrovni obdržela
tituly Stavba roku, kterými se staly
Zrekonstruovaný zámek ve Svijanech
a Sportovně-rekreační areál Maškova
zahrada v Turnově.
Společnost se stala i nositelem dalších
„stavařských Oskarů“. Spolumajitelé
společnosti Petr Syrovátko a Ing. Jiří
Urban převzali titul Stavební firma
roku 2015 v kategorii Velká stavební
firma. Soutěž pořádá Svaz podnikatelů
ve stavebnictví v ČR ve spolupráci s
Ministerstvem průmyslu a obchodu
ČR, Stavební fakultou ČVUT v Praze a
Stavební fakultou Vysokého učení technického v Brně a společnost SYNER v ní
bodovala již podruhé ve své pětadvacetileté historii.

Spolumajitel SYNER s.r.o. Ing. Jiří Urban má letos nejen soukromé jubileum, ale i radost v podobě četných ocenění. Figuroval mezi Osobnostmi
Libereckého kraje a nyní dostal od prezidenta titul Gentleman Pro 2016.
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Vizitka Pana Herce Peterky
•František Peterka se narodil 17. března roku 1922 v Praze na Smíchově.
•Byl dvakrát ženatý. S druhého manželství s herečkou Vlastou Peterkovou (*1922)
má dceru Michaelu, která žije v jihoafrické Pretorii, a syna Michala, který žije v
Liberci.
• roce 1980 mu byla udělena cena Českého literárního fondu za hru Nestřílejte bílé
labutě.
•V roce 1993 byl jmenován čestným občanem města Liberce a dvakrát byl jmenován osobností roku.
•V roce 2007 Česká televize natočila pořad 13. komnata Františka Peterky.
•Absolvent oboru herectví na pražské konzervatoři, kam ho přihlásila starší sestra.
Sportovně nadaný Peterka však k divadlu příliš nechtěl a před hereckou dráhou
toužil dát přednost kariéře závodního vzpěrače.
•Ve filmech se začal objevovat už v 50. letech. Nejvíce se ale proslavil ve snímcích,
které vznikly o dvě dekády později. Urostlého herce si diváci oblíbili díky sérii
komedií o sousedském hašteření manželů Novákových a Bartáčkových, kde si po
boku Ivy Janžurové zahrál jednu z hlavních rolí. Peterkův komediální talent se
záhy uplatnil v dalších veselohrách jako Co je doma, to se počítá, pánové a nebo
Příště budeme chytřejší, staroušku! Zahrál si i Fantomase v pohádkovém seriálu
Arabela. Za svou kariéru ztvárnil role v osmi desítkách filmů.
•V roce 2009 ho tehdejší liberecký hejtman Stanislav Eichler ocenil zlatým dukátem za zásluhy o propagaci Libereckého kraje. Od letošního července žil v libereckém hospicu.

František Peterka, liberecká legenda,
EET postihne 3000 subjektů
už
posílil
„dobrý
oddíl“
tam
nahoře
V
Libereckém kraji by mělo od
prosince elektronicky evidovat
tržby zhruba 3000 subjektů. ČTK to
sdělil ředitel Finančního úřadu pro
Liberecký kraj Ivan Škoda.
Povinná elektronická evidence tržeb
(EET) se týká hlavně restaurací a hotelů, připravili se na ni ale i na Technické
univerzitě v Liberci. Některé podniky,
zejména malé venkovské hospůdky, ale
zřejmě raději podnikání ukončí,
EET bude v ostrém provozu spuštěna
1. prosince pro hotely a restaurace a v
celém Česku by se měla týkat zhruba
40.000 podnikatelů.
„O autentizační údaje požádalo do 23.
listopadu celkem 2676 daňových subjektů místně příslušných k Finančnímu
úřadu pro Liberecký kraj,“ sdělil Škoda.
Úřad podle něj vyřídil 2018 žádostí.
Podnikatelé ale mohou podat žádost o
autentizační údaje i u jiných finančních
úřadů.
Ředitel Pivovaru Hols Vratislavice
Petr Hostaš odhaduje, že v souvislosti
s přechodem na EET může pivovar
přijít o deset až 15 procent odběratelů.
„Zejména malé hospody na vesnicích,

kterých máme hodně, chtějí skončit.
Někteří o tom zatím jen mluví, jinde
už ale přestávají objednávat pivo. Kolik
jich reálně ubude, uvidíme až v prosinci,“ řekl ČTK.
Také někteří odběratelé Pivovaru Svijany se už novinkou nechtějí zabývat
a plánují s podnikáním skončit. „Jde o
několik desítek našich odběratelů,“ řekla mluvčí pivovaru Petra Winklerová.
Na EET se nepřipravují jen restaurace a
hotely, ale také třeba Technická univerzita v Liberci, která zajišťuje stravování
pro několik tisíc studentů a zaměstnanců. „Do upgrade systému, aby vyhovoval odesílání dat EET jsme investovali
1,2 milionu korun. Spadat by do toho
měla nejen menza, ale i koleje,“ řekla ČTK mluvčí univerzity Jaroslava
Kočárková. Zatím ale univerzita čeká
na vyjádření Generálního finančního
ředitelství, zda se jich EET bude týkat.
„Jde o to, že pokud doplňková činnost
nepřesahuje pět procent celkového
obratu, nemusíme EET zavádět,“ vysvětlila. Bude ale podle ní záležet na
tom, co všechno bude muset škola do
doplňkové činnosti zahrnout.

Z

by měl na řadu přijít pavilon s vnitřní
expozicí.
Zoo je příspěvkovou organizací města a
patří pod ni také Centrum pro zvířata
v nouzi Archa, Středisko ekologické
výchovy Divizna a Kulturní centrum
Lidové sady. Organizace ročně hospodaří se zhruba 100 miliony korun.
Dlouhodobě je ale ze strany města
podfinancovaná, na jejím rozpočtu
se radnice podílí jen z jedné třetiny.
Problémy vyvrcholily loni, kdy se zoo
dostala do finančních problémů. Vedení zahrady muselo požádat město a kraj
o mimořádnou pětimilionovou dotaci,
jinak by nebylo schopno hradit mzdy
nebo faktury.
Letos je i díky nadprůměrné návštěvnosti v lepší finanční kondici. Zahrada
dostala i více peněz od města. Vedle
provozního příspěvku ve výši 31 milionů obdrží i 3,5 milionu na investice. Z

V

e věku 94 let zemřel 24.listopadu v libereckém hospicu v herec
František Peterka. Nezapomenutelnou
se stala tato liberecká herecká legenda
pro několik generací diváků jako
Krakonoš z večerníčku Krkonošské
pohádky nebo rolemi v řadě komedií
- například trenéra juda v Jáchyme,
hoď ho do stroje!, kde uplatnil své
sportovní nadání.
Na scéně libereckého divadla F. X. Šaldy
František Peterka vytvořil asi 250 rolí.
Peterka toužil uspět jako vzpěrač, ale
nakonec ho osud zavedl do divadla.
Herecké začátky si prý administrativním omylem odbyl ve Slováckém
divadle v Uherském Hradišti, odkud
zamířil do libereckého Divadla F. X.
Šaldy, jemuž zůstal věrný, i když přišly
nabídky z Prahy. Již od konce 40. let se
začal objevovat ve filmech. Až do roku
1992, kdy se naposledy objevil ve filmu
Karla Kachyni Kráva, ztvárnil desítky
filmových rolí.
Ať už byl Peterka v hlavní, nebo vedlejší
roli, vždy dokázal přitáhnout pozornost

svým sebevědomým vystupováním,
fyzickou kondicí a hlubokým hlasem,
které ho předurčovaly pro role „tvrďáků“. Takové si zahrál například ve filmu
Jáchyme, hoď ho do stroje!, komedii
„Čtyři vraždy stačí, drahoušku“, ale i
v pohádkovém seriálu Arabela, kde se
skrýval pod maskou Fantomase. Svých
vloh pro komedii pak plně využil třeba
ve snímku Zítra to roztočíme, drahoušku...!.
Přestože si Peterka získal generace dětí
rolí Krakonoše, na natáčení Krkonošských pohádek nevzpomínal zrovna
rád, protože se tehdy moc nevyspal.
„Ze zkoušky v divadle jsem jel do Prahy
na Barrandov, tam jsme točili do rána,
a pak jsem se zas vracel do Liberce,“
popsal v minulosti svůj tehdejší život.
Za týden tehdy naspal sotva pár hodin a
ještě musel jako Krakonoš kouřit dýmku, přestože byl nekuřák.
V roce 2001, kdy bylo Peterkovi 79 let,
poznamenal vitálního muže těžký úraz.
Na obvyklé procházce kolem liberecké
přehrady ho nepozorná řidička vozem

přirazila na svodidla tak nešťastně, že
mu jednu nohu zlomila a druhou částečně rozdrtila.
Herec prodělal čtyři desítky operací,
ztratil 50 kilogramů na váze a musel
chodit o berlích. „První rok jsem prosil
pánaboha, aby si mě vzal. Ten další rok
jsem to zase bral zpátky,“ řekl Peterka
před několika lety ČTK.
Přesto se zase dokázal postavit na nohy.
Přiměla ho k tomu jiná tragická událost
z jeho života. „Maminka umřela v 98
letech, protože uklouzla na schodech,
když vynášela popel,“ uvedl v roce 2012.
Maminka podle něj tehdy utrpěla otřes
mozku a musela do postele, a tím, že
ležela, už nenabrala energii a v krátké
době pak zemřela. Tato zkušenost byla
zřejmě hlavním důvodem, proč se po
těžkém úrazu snažil co nejdříve začít
znovu chodit.
Další operace prodělal v posledních letech kvůli infarktu a zlomenině krčku.
Poslední měsíce svého života strávil v
libereckém hospicu.

Tři slibovaná mola letos na přehradě
Harcov v Liberci nevzniknou. Náměstkyně primátora Karolína Hrbková
(ZPL) ČTK řekla, že se s projektantem
neshodli na tvaru mol a záměr odložili.
„Navrhoval nám mola čtverhranná,
my jsme chtěli organický tvar,“ řekla
Hrbková.
Neshoda s projektantem ale nebyla jediným důvodem, proč se nepovedlo záměr
realizovat. Přípravu zdržely i nejasnosti
ohledně bezpečnosti. Množství vody
totiž v přehradě, která má především
protipovodňovou a vodohospodářskou
funkci, během roku kolísá. „Z toho důvodu není ani možné zajistit dostatečný
vodní sloupec v přehradě tak, aby případným skokem do vody z mol nedošlo
k poranění,“ uvedla mluvčí radnice Jana
Kodymová. Město by se tak vystavovalo
riziku sankce v případě nehody.
Mola měla na největší vodní ploše

Liberce původně vzniknout už v letní
sezoně, náměstkyně je chtěla mít alespoň na zimu. „Chtěli jsme si vyzkoušet,
jak budu fungovat, když tam bude led,“
řekla. Zatím není jasné, kdy by mola na
přehradě mohla být. Povodí Labe chystá
na léta 2018 a 2019 rekonstrukci hráze
i bočních zdí zhruba za 160 milionů
korun, v plánu je i vypuštění a vyčištění
přehrady.
Okolí přehrady Harcov vybudované na
počátku minulého století je jednou z
nejcennějších zelených ploch ve městě.
Radnice v Liberci ale dlouhodobě čelí
kritice za neutěšený stav okolí přehrady.
Vedení města se brání tím, že na jeho
zvelebení nemohla v minulosti čerpat
dotace, ale jen peníze ze svého rozpočtu. Proto podle radnice může obnova
pokračovat jen postupně. Od letošního
léta tu jsou nové vstupy, které stály přes
čtvrt milionu korun

Rekonstrukce slonince začne možná už za rok Na tvaru mol se neshodli

oologická zahrada v Liberci
možná už příští rok začne rekonstruovat zázemí pro slony, které chovatelsky nevyhovuje. Odhadem na to
bude potřeba asi sedm milionů korun.
Město nyní připravuje výběrové řízení na projektanta. ČTK to řekl ředitel
zoo David Nejedlo.
Sloni jsou v Liberci od roku 1958 a v
současné době má zoologická zahrada
dvě slonice. Mezi návštěvníky zoo patří
mezi nejoblíbenější zvířata a ukázky
cvičení slonů se řadí k největším atrakcím zahrady. Sloní pavilon z roku 1972
je ale chovatelsky zastaralý a do budoucna tak hrozí, že by Liberec o tato
populární zvířata přišel.
Obnova slonince by měla být rozdělená
na dvě etapy. „V příštím roce bychom
chtěli zrekonstruovat venkovní výběhy
tak, aby si na ně naše dvě sloní samice
zvykly,“ uvedl Nejedlo. O rok později

toho dva miliony pro zahradu schválili
městští zastupitelé před týdnem. Část z
těchto peněz zoo použije podle ředitele
k opravě komunikací ve spodní části
svého areálu, které jsou v havarijním
stavu. Upravovat se budou i skleněné
vitríny pavilonů v jejich okolí, pavilonů
tropů, opic a šelem. „Chceme změnit
charakter pohledu do expozic. Nyní
jsou to velké skleněné vitríny, což není
úplně správný pohled, jak prezentovat
zvířata návštěvníkům,“ uvedl Nejedlo.
Peníze na investice podle něj použije
zoo i na přípravu projektových dokumentací pro modernizaci expozic
a zlepšení zázemí. „Jak jsme neměli
peníze, tak jsme nemohli projektové
dokumentace připravovat k našim budoucím záměrům,“ doplnil Nejedlo. To
podle něj přinášelo komplikace, když se
objevila možnost žádat o evropské či
jiné dotace.

Start adventu si nenechaly ujít tisíce lidí, hra světel se líbila

První adventní neděle letos připadla už na 27. listopad. Na náměstí u radnice byl nával, stromek se rozsvítil hned napoprvé. K dokonalé idylce chyběl už jenom sníh.

on-line aktuální zpravodajství z Libereckého kraje na www.genusplus.cz

Foto: Artur Irma
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Areál pod Ještědem by mohl patřit
do rodiny špičkových středisek
Pokračování ze strany 1
Vylepšený areál si klade za cíl oslovit rodiny s dětmi. Oslovit je má večerní lyžování
a nové lehčí tratě, které přilákají i začínající lyžaře. Za samozřejmost považuje TMR
spolupráci se sportovními kluby a místními podnikateli v cestovním ruchu.
Představa TMR o budoucnosti areálu je velmi ambiciózní. Slovenský gigant hodlá
na Ještědu vybudovat areál, který bude mít co nabídnout nejen v zimě, ale v průběhu celého roku. Chce podstatně rozšířit stávající sjezdovky a kompletně je osvětlit,
aby sloužily i pro večerní lyžování. Dnes je osvětlená pouze jediná. Vylepšit se musí
hlavně zasněžování. S tím souvisí i výstavba nových retenčních nádrží. Firma počítá i s vybudováním dvou nových modrých tratí a investicí do nových lanovek.
V plánu je i výstavba unikátní kilometr dlouhé sáňkařské dráhy. K tomu všemu
přibudou nové restaurace, bufety, půjčovny a lyžařský servis.
To, že areál na Ještědu potřebuje silného investora, doporučila poslední hloubková
kontrola hospodaření městské společnosti Sportovní areál Ještěd, která se nyní o
areál stará. Doporučení auditu je jednoznačné: pokud má areál významně zvýšit
svoji návštěvnickou atraktivitu pro zimní i letní provoz, vyžaduje vysoký objem
investic nejen do sjezdových tratí, ale i do veškeré infrastruktury a volnočasových
služeb, které jednak přilákají návštěvníky na dlouhodobější pobyty a také získají
návštěvníky, kteří se budou rádi vracet. „Takovou komplexní investici může provést
jen silný soukromý investor se zkušenostmi v oboru, který by měl být připraven
komplexně pronajmout celý lyžařský areál na několik let,“ doplnil Tibor Batthyány.
TZ MML/Jan Král

Příprava územního plánu Liberce nabrala další zpoždění

P

říprava územního plánu Liberce nabrala
další zpoždění. Důvodem jsou dohodovací
řízení s krajským úřadem a dalšími dotčenými
orgány. Nový územní plán tak bude mít město
nejdřív v říjnu 2017. ČTK to řekla náměstkyně
primátora Karolína Hrbková (Změna pro Liberec).
Na vytvoření územního plánu pracuje radnice od
roku 2007, platnost současného skončí v roce 2020.
Podle původního harmonogramu měl být územní
plán schválený loni. Vedení radnice vzešlé z komunálních voleb v roce 2014 se ale rozhodlo předchozí
návrh přepracovat s cílem schválit ho nejpozději do
konce června 2017. To se ale kvůli dohodovacímu
řízení nepodaří.
Podle Hrbkové by při standardním procesu dostali
zastupitelé územní plán ke schválení v březnu či
dubnu 2018. Vedení města se proto rozhodlo, že

Pěší budou tápat,
mostky se zavřou

L

iberec v brzké době uzavře pět
malých mostů, které jsou v havarijním stavu. Většina slouží pro pěší,
z toho dva jsou u krajského úřadu.
Opravovat by se měly v příštím roce.
Pěší nebudou moci využívat lávku přes
Nisu, jež spojuje budovu kraje s ulicí
U Nisy, kde jsou místa k parkování.
Uzavřená bude u kraje i lávka z druhé
strany, která je pod úřadem práce u
vchodu do parku
Pro pěší bude také neprůchozí prostřední ze tří mostů přes Nisu v ulici Za
Mlýnem ve Vesci. Tato lávka je spojnicí
s ulicí Nad Nisou. Kvůli havarijnímu
stavu není nadále možné používat ani
dva malé mosty nad Harcovským potokem ve Starém Harcově. Jde o odbočky
z ulice Svobody. Jedna z nich vede do
bývalého státního podniku Obnova,
kde sídlí několik firem. Po mostku dříve mohla jezdit i auta. Do areálu se nyní
dostanou jen Cidlinskou ulicí.
Radnice na opravy mostů ve městě příští rok uvolní 13 milionů korun. Z toho
osm milionů je určeno na mosty v havarijním stavu, 1,2 milionu na projektové dokumentace a zbytek na údržbu,
aby se nezhoršoval stav dalších mostů.
Celkem jich má město ve správě 140.
„Potřebovali bychom tak 180 milionů
korun, abychom mohli všechny naše
mosty povýšit do nejlepší kategorie,“
uvedl náměstek pro správu majetku
města Tomáš Kysela (ANO).

Hrbková připraví variantu s rychlejším postupem.
„Musíme změnit některé postupy na radnici tak,
abychom maximum času, které máme k dispozici,
efektivně využili na vytváření územního plánu,“
řekla Hrbková. Rychlejší variantu ještě musí dopracovat. Měla by umožnit schválení územního
plánu na podzim příštího roku.
V dohodovacím řízení se podle Hrbkové řešil
způsob napojení průmyslové zóny Jih, rozšíření
rušné křižovatky ulic Klášterní a Jablonecká v centru nebo využití ploch v aktivní záplavové zóně.
Aktualizovat se také musela územní energetická
koncepce.
Přípravu územního plánu opozice kritizuje, a to
nejen kvůli délce projednávání. Poukazuje třeba
na nedostatek volných ploch pro průmysl. Podle
norem by měl mít Liberce k dispozici minimálně
800 hektarů, v návrhu se ale počítá s 500 hektary.

Radnice argumentuje tím, že zamýšlené rozvojové
plochy na okraji města musely ustoupit ochraně
životního prostředí, třeba v Machníně. „Bohužel
jsme narazili na nesouhlas dotčených orgánů. Záležitost by muselo po odvolání řešit ministerstvo a
to je běh na dlouhou trať,“ uvedla již dříve Hrbková. Opozici se nelíbí ani to, že některé plochy pro
průmysl jsou v místech určených i pro bydlení,
třeba v Karlinkách nebo Růžodolu. Nesouhlasí ani
s tím, že oproti předchozímu návrhu je ploch pro
bydlení méně, zejména pro výstavbu rodinných
domů.
K územnímu plánu, jenž bude řešit rozvoj stotisícového města v příštích 20 až 30 letech, se bude
moci ještě jednou vyjádřit veřejnost. Radnice původně předpokládala, že to bude letos. Kvůli zpoždění to ale bude podle Hrbkové nejspíš v červnu
příštího roku.

Vánoční hvězda se šikulům
zhmotní rovnou pod rukama
C

hcete být o Vánocích originální?
Namalujte si ozdobu na vánoční
stromeček unikátním 3D perem. Díky
této technologii se vám třeba vánoční
hvězda zhmotní rovnou pod rukama.
Prosincový program v iQlandii bude jedinečný. Kde jinde mohou návštěvníci
zapalovat svíčku ledem, vyrobit si svého
vlastního vánočního mikroba nebo se
dozvědět, odkud se vlastně ten Ježíšek
vzal. Pokud se v prosinci chystáte do
iQlandie, nezapomeňte na doprovodný
program. Oblíbená science show se oblékne do vánočního hávu, ale nebojte,
o bláznivé pokusy nepřijdete. Lektoři
za podpory dobrovolníků z publika z
hořčíkové pásky vyrobí prskavku, vše
hořlavé zapálí ledem nebo karbidem
vyženou Santu Clause, protože v iQlandii se věří na Ježíška.
Celý prosinec se pak v science centru
budou malovat trojrozměrné ozdoby.
Unikátní 3D pero totiž umí nejenom
kreslit na papír, ale i v prostoru. Vyrobit
a rovnou odnést si tak můžete třeba
zvoneček nebo hvězdičku. A pokud
chcete mít i další originální ozdoby,
zúčastněte se badatelské aktivity Vyrob si vánočního mikroba – stromek s
takovými ozdobičkami jste určitě ještě
neměli.

Co to? Tady sněží!
Ale i v iQparku, který je vhodnější spíš

pro menší děti, se budete bavit. A to
například na workshopu, při kterém si
„uvaříte“ štrúdl ve tvaru kostky nebo
kaviár z oblíbené coly. Při science show
zase bude sněžit umělý sníh a rozeberete si cukroví do poslední kalorie.
Samozřejmě nezapomínejte na tradiční
exponáty. V obou centrech jsou jich
dohromady stovky a vy se tak vydáte
třeba do vesmíru nebo se dostanete do
lidského srdce. Jednotlivé vědecké obory tu jsou přibližovány hravou formou
a třeba až tady zjistíte, že věda není
nuda a šeď, ale že to je pořádně zábavná
jízda.

Staňte se astronautem

Do Planetária, které vysílá v rozlišení
4K, si můžete zajít zkouknout nějaký z
filmů. Tím nejnovějším v programu je
Astronaut. V něm uvidíte, jak náročné
je se stát astronautem a co všechno
obnáší pobyt ve vesmíru, kam se samozřejmě také poletí. A součástí každé
projekce bude během adventu i živý
program s názvem Jež(íš)kovy voči.
Během něho se lidé originální formou
například dozvědí, odkud se vlastně ten
Ježíšek vzal.
Před iQlandií také pohodlně zaparkujete, a když z bádání dostanete hlad, nebojte se, centrum má vlastní restauraci.
Více o science centru a jeho nabídce
najdete na webu www.iQlandia.cz.

Liberec vrátí až 3,5 milionu

M

ěsto Liberec musí vrátit evropskou dotaci 3,5 milionu korun, kterou dostal na
pořízení nového územního plánu. Nestačí ho
přijmout do konce června příštího roku, což
byla podmínka pro čerpání. Město se pokusí na
územní plán získat jinou dotaci z navazujícího
programu IROP.
Žádost si město podá do března příštího roku. Liberec už v souvislosti s přípravou územního plánu
jednu dotaci vracel. O tři miliony korun přišel,
protože v termínu nestihl dokončit koncept.
Na vytvoření územního plánu pracuje radnice od
roku 2007, platnost současného skončí v roce 2020.
Podle původního harmonogramu měl být územní
plán schválený loni. Vedení radnice vzešlé z komunálních voleb v roce 2014 se ale rozhodlo předchozí návrh přepracovat. Podle opozice už radnice
od října 2014 v souvislosti s přípravou územního
plánu vydala přes pět milionů korun.

Kremační pece čeká
generálka za pět mil.
L

iberec chystá generální opravu
obou kremačních pecí v krematoriu, jsou ve špatném technickém stavu. Náměstek primátora pro správu
majetku Tomáš Kysela (ANO) odhaduje, že na to bude potřeba až pět milionů korun. Cena vzejde ze soutěže,
kterou město v nejbližší době vypíše.
„První pec by se měla dělat ještě letos,
druhá v prvním pololetí příštího roku,“
uvedl Kysela. U obou pecí je značně
narušena nosná vyzdívka dopalovacích
komor. Na těchto nosných zdech přitom spočívá hlavní pálící komora. „Od
poslední generální opravy uplynulo už
sedm let, přičemž v každé peci bylo
provedeno kolem 13.000 žehů,“ dodal
náměstek.
Liberecké krematorium je nejstarší v

zemi, funguje od roku 1918. Budova je
památkově chráněna. Objekt je majetkem města.
„Stav budovy odpovídá jejímu stáří.
Největší problém je se střechou, kterou
zatéká,“ uvedl Kysela. Náklady na její
rekonstrukci se odhadují na 20 milionů
korun. Podle náměstka by opravu potřebovaly i varhany v obřadní síní.
Krematorium provozuje soukromý
nájemce Likrem, kterému v červnu
příštího roku vyprší nájemní smlouva.
Město zatím neví, kdo bude provozovat
krematorium poté.
„Variant je hodně. Může ho provozovat
město, nájemce nebo příspěvková organizace města. Děláme si nyní průzkum,
jak to funguje v jiných městech,“ dodal
Kysela.

Bedřichov má nový parkovací a navigační systém
V
Bedřichově, jizerskohorské obci, kam se víkend co víkend a o prázdninách stěhuje celý Liberec, dokončují
před začátkem zimní sezony nový parkovací a navigační
systém.
Návštěvníkům jizerskohorského střediska umožní zaplatit
parkování bezkontaktně čipovou kartou, navigační systém je
navíc upozorní na volná parkoviště. V současné době se dolaďuje soware a rozmístit je třeba ještě informační tabule, do
konce listopadu by měl být systém hotov, řekl ČTK starosta
Petr Holub (Bedřichov - náš domov).
V malé obci je více než tisíc parkovacích míst, v zimní sezoně se tam ale pravidelně, hlavně o víkendech, tvořily kolony
aut čekajících na volné místo k parkování. To by teď mělo
odpadnout. Tabule, jež budou upozorňovat na obsazená či
volná parkoviště, budou osazeny na příjezdu od Liberce i od
Jablonce nad Nisou. „Aby si řidiči mohli rozhodnout, kam
pojedou, a netvořily se nám fronty před parkovišti, která jsou
už obsazena,“ řekl starosta. Zároveň budou tyto informace k
dispozici na internetu.
Parkovací systém v obci vydělá ročně přes čtyři miliony

korun, část z toho dává Bedřichov na úpravu běžeckých tras
zhruba 180 kilometrů dlouhé Jizerské magistrály. Systém
výběru parkovného byl ale podle starosty zastaralý a po 15
letech provozu nutně potřeboval obměnu.
„Největší problém při placení byl třeba večer, kdy nebyla
obsluha parkoviště k dispozici. Když se lyžař zapotil nebo
zvlhnul od sněhu, tak už vlhká bankovka nešla do parkovacího automatu, teď bude mít možnost zaplatit čipovou kartou,“
řekl Holub.
Modernizace parkovacího systému není jediným projektem,
který obec pro lyžaře připravuje. V prostoru běžeckého stadionu chce do dvou let vybudovat zázemí se šatnami, sprchami
a dalšími službami pro návštěvníky Jizerské magistrály. Zmodernizovat chce obec také zasněžování stadionu. Na projekt
zhruba za 12 milionů korun už slíbil přispět třemi miliony
Liberecký kraj, další peníze chce obec žádat z ministerstva
školství.
Původně bylo v plánu zasněžovat i zhruba 2,5 kilometru
dlouhou nástupní trasu na magistrálu z Bedřichova na Novou
louku. Proti tomu se ale podle starosty postavily Lesy ČR.

Jizerskohorský Bedřichov se chystá na tradiční nápor turistů...

on-line publicis�ka a diskusní fórum na www.tydenvlk.cz
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Mateřské školy nově patří
pod jediný spádový obvod
L

iberec bude mít pro své mateřské
školy jeden spádový obvod. Zahrnovat bude všechny oblasti stotisícového města s výjimkou Vratislavic,
které jako jediný městský obvod Liberce mají už nyní vlastní spádovou
oblast.
Vyhlášku schválili liberečtí zastupitelé. Vymezení spádových obvodů pro
školky od příštího roku nařizuje novela
školského zákona. Liberec zvažoval
ještě jednu variantu, a to rozdělit město
na 11 oblastí. Ministerstvo školství
městu doporučovalo, aby každá mateřská školka měla svůj spádový obvod.
Vybraná varianta odpovídá nejvíc
současnému stavu, město ji považuje

za nejkomfortnější pro rodiče. I nadále totiž budou mít možnost výběru ze
všech mateřských škol ve městě, takže
budou moci volit podle jejich zaměření,
docházkové vzdálenosti či místa svého
pracoviště. Jediným kritériem pro přijetí bude trvalý pobyt ve městě a věk
dítěte.
Liberec má 31 mateřských škol, které
pojmou zhruba 3000 dětí. Dalších asi
600 míst je v soukromých mateřských
školách či skupinách. Za posledních
deset let se kapacita městských mateřských škol zvýšila podle Langra zhruba
o 500 míst. Radnice předpokládá, že
současná kapacita by pro příští školní
rok měla být dostatečná.

H

ejtmanem Libereckého kraje se znovu stal Martin
Půta (STAN. Kraj byl posledním, v němž se volilo
vedení kraje. Lídrovi vítězného uskupení Starostové pro
Liberecký kraj (SLK) dalo na ustavujícím jednání hlas 30 z
41 přítomných zastupitelů.
Kraj v následujících čtyřech letech povede čtyřkoalice, v níž
se starostové spojili s ANO, ČSSD a ODS. V zastupitelstvu
má většinu 35 mandátů z 45. Tak silnou pozici dosud žádná
koalice v Libereckém kraji neměla.
V Libereckém kraji se do krajského zastupitelstva dostalo
sedm stran, což je nejvíc v jeho historii. Volby vyhráli s výrazným náskokem starostové, když pro ně hlasovala téměř
třetina voličů. V zastupitelstvu obsadili 18 křesel, druhé
ANO získalo devět mandátů a funkci statutární náměstkyně hejtmana pro jedničku kandidátky Jitku Volfovou. Na
starost bude mít ekonomiku, správu majetku a informatiku.
Třetí ve volbách byli komunisté, kteří mají čtyři zastupitele,
stejně jako ČSSD, ODS a Změna pro Liberecký kraj, které
skončily za nimi. Do zastupitelstva se dostali také dva zástupci koalice SPD - SPO.
„Programových priorit pro nové čtyřleté období je dvanáct
stránek, ale tou hlavní je pro mne pokračování modernizace krajských nemocnic, ale také rozvoj a budování lepší
spolupráce v páteřní síti nemocnic Libereckého kraje,“ řekl
Půta po svém zvolení ČTK. K prioritám patří podle něj také
doprava a pokračování oprav krajských silnic. Kraj chce
podle Půty jednat se státem o důležitých silnicích první třídy

na Frýdlantsku, napojení z Turnova na Jičín nebo o novém
spojení České Lípy s Děčínem a také o rychlém železničním
spojení s Prahou.
Dalším důležitým tématem pro příští čtyři roky je podle znovuzvoleného hejtmana krajské střední školství, zejména to
technické, po jehož absolventech je v kraji největší poptávka.
„Klíčové jsou zejména investice do škol tak, aby zaměstnavatelé získali absolventy, kteří jsou lépe připraveni na trh
práce především v oblasti odborného vzdělávání, které je z
pohledu zaměstnanosti v Libereckém kraji tím nejsilnějším,“
dodal Půta.
Starostové vyhráli volby v Libereckém kraji už před čtyřmi
lety. Spojili se tehdy se Změnou pro Liberecký kraj, dohromady měla koalice těsnou většinu 23 mandátů. Zhruba po
dvou letech se ale rozpadla. Teď změna skončila v opozici a
její zastupitelé pro Půtu nehlasovali. Důvodem je jeho obvinění z korupce. „Člověk, který je obviněný v tak vážné kauze,
by alespoň do doby, než k nějakému základnímu objasnění
dojde aspoň ve smyslu, že se to projedná před soudem a
veřejnost bude trochu vědět, na čem je, tak by neměl kandidovat na tak vysokou politickou funkci,“ řekl ČTK předseda
zastupitelského klubu změny Josef Šedlbauer. Zapomněl ale
zmínit, že Změna sama do čela své kandidátní listiny postavila nepravomocně odsouzenou Zuzanu Kocumovou, která
figuruje v cause údajně nevýhodně prodaných pozemků v Liberci pod Ještědem. Změna ale ve volbách totálně propadla, v
zastupitelstvu má jen čtyři mandáty a skončila v opozici.

Postřehy
Dokončení ze strany 1
oud v Liberci zamítl obě stížnosti
na krajské volby v Libereckém kraji. Proti rozhodnutí není možné podat
opravný prostředek. Verdikt znamená,
že výsledky hlasování jsou platné. Do
diskuse k tomuto článku zveřejněném
na našem portále Týden v Libereckém
kraji nám napsala jedna ze stěžovatelek, kterou rozhodnutí soudu asi moc
nepotěšilo: … proč jsem řešila mé tři
jisté hlasy? Nejde o moji osobu, jde o
to upozornit na manipulaci při volbách.
Co je horší - kroužky mi dal i student,
který byl u voleb poprvé. Jak má věřit
volebnímu systému?..., uvedla Milena
Frenclová. Ta měla ve volebním okrsku
číslo 6 v Turnově obdržet nejméně tři
preferenční hlasy, podle výsledků ale
neměla žádný…
éměř čtvrt milionu korun činí
odměna pro trojici náměstků libereckého hejtmana Martina Půty, kteří
už v úřadě nejsou. 190 tisíc korun si
odnese trojice končících radních. V
součtu šestici odcházejících politiků
vyplatí krajský úřad odchodné ve
výši téměř 1,3 milionu korun. Není to
nic neobvyklého. Když se v poločase
vládnutí kvůli totální neschopnosti z
kraje v únoru 2014 poroučela statutární
náměstkyně Zuzana Kocumová z tehdy
koaliční Změny, dostala na cestu tři
platy jako „odstupné“, byť ona je dostat
nemusela. 300 tisíc korun poté vešlo do
dějin kraje jako „Zlatý padák pro Bílou
stopu“. Je to zkrátka „drahuška“.
iberecká radnice už musí zveřejňovat i záměry, protože se jí dokončených akcí zoufale nedostává. V listopadu dala lidu na vědomí, že chce kupovat
zdejší nevábné autobusové nádraží.
Neví ovšem za kolik a nemá na to sehnané ani peníze. Radniční „ekonom“
pouze ví, co by tam mohlo stát. Pozitivní PR je na světě a ono to nakonec na
třídě 1. máje a v okolí nějak dopadne.
Za dva roky to ale bude nejspíše řešit
někdo úplně jiný a koneckonců, jde
přece jen o cenné pozemky.
o Starostové si miliardový tendr
na krajskou autobusovou dopravu
vychutnají, doufejme, až do konce.
Svého času hodili příslovečné vidle do
soutěže, kterou vyhlásili jejich sociálně
demokratičtí předchůdci. Začali tím
psát začátek nekonečného příběhu, v
němž se skutečně orientuje jen hrstka
zainteresovaných. Nyní konečně padlo
rozhodnutí soutěž zrušit a vypsat novou. To to trvalo! Stará soutěž už byla
napadnutelná ze všech stran a hlavně
- postrádala zadání vycházející ze
současných podmínek. Změnil se mj.
zákon o zadávání veřejných zakázek,
řidiči si vyvzdorovali vyšší mzdy, a tak
bylo jen otázkou času, kdy do propadliště padnou tendry postavené výhradně na ceně. V autobusové dopravě totiž
lze šetřit výhradně na lidech. S cenou
pohonných hmot nebo vozidel autobusová firma mnoho nenadělá.
dpovědi na otázku, proč je Korytářův Čmelák majoritním společníkem v Green Taxi s.r.o., jsme se nedočkali dodnes. Povýšeným, vymlčením
ale poněkud nestandardní angažmá
zapsaného spolku, v němž figurují
hned dva náměstci libereckého primátora, ze scény nezmizí. Jan Korytář nás
ignoruje, ale jako politik by mohl vědět,
že nad médii se zvítězit nedá. Proto by
měl svou komunikační strategii, ne jako
šéf kontroverzního Čmeláka, ale jako
komunální politik, přehodnotit. Patrně
ale považuje metodu, kterou používají
jeho propagandisté, totiž domnívat se
bez informací druhé strany, za standard. Jeho vizitka... Alena Roubalová•
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Každá krajská vláda i každá zastupitelská sestava se před nástupem do funkce hromadně fotografuje. Před ustavujícím zasedáním krajského zastupitelstva tak skupinu na schodech krajského mrakodrapu vytvořili úspěšní ve volbách. Pořád ale někdo chyběl. „Tak kdo tu není... Chybí někomu Změna?“
zeptal se kdosi a slyšel hlasité „Ne“ od těch, co si umí zorganizovat čas a dorazit na první společnou akci včas.
Foto: Mad

Porscheho dům se vrátil
do podoby z 19. století
V Liberci-Vratislavicích skončila obnova rodného domu Ferdinanda Porscheho. Dům nyní vypadá zvenčí tak, jako
na konci 19. století, kdy v něm geniální
automobilový konstruktér žil. Uvnitř
vznikla interaktivní expozice s třemi
tematickými okruhy.
Dům patří automobilce Škoda Auto, jež
také obnovu domu platila. Kolik stála,
firma sdělovat nechce. Řádově šlo o
miliony korun.

17. listopad se připomínal u památníku na Jablonecké

Z

hruba dvě stovky lidí si 17. listopadu připomněly odpor českých
studentů proti režimu v letech 1939
a 1989, a také všechny další lidi, kteří
se v minulosti nebáli vyjádřit svůj postoj proti útlaku a bezpráví.
Při příležitosti Dne boje za svobodu a
demokracii připravilo statutární město Liberec ve spolupráci s Technickou
univerzitou v Liberci vzpomínkové
shromáždění u Památníku obětem komunismu v Jablonecké ulici.

Rektor TUL Zdeněk Kůs uvedl, že Den
boje za svobodu a demokracii by neměl
být pouhou frází. „Lidé, kteří byli v
roce 1939 zabiti z vůle okupantů, se
určitě nechtěli dostat do učebnic dějepisu jako oběti. Chtěli jen vyjádřit
svůj postoj k bezpráví, které se na ně
hrnulo ze všech stran. Stejně jako později tisíce těch, kteří nechtěli přijmout
krutosti totalitního režimu ovládaného
Stalinem. Stejně jako Jan Palach a další,
kteří sáhli k tomu nejzoufalejšímu činu.

Radnice by ráda opravila divadlo, neví ale za co
R
ekonstrukce libereckého divadla
F. X. Šaldy by se měla uskutečnit
nejpozději do roku 2027. Vyplývá to
ze strategie rozvoje divadla, kterou
schválilo vedení města. Podle náměstka primátora pro kulturu Ivana Langra (Změna pro Liberec) se ale zatím
neví, z čeho rekonstrukce se zaplatí.
Za zenitem je zejména zázemí divadla,
třeba orchestr má improvizované šatny
pod jevištěm bez jakéhokoli vybavení.
Nevyhovující jsou i technologie, mnohdy staré i přes 60 let. Divadlu chybí i
lepší vybavení pro jeviště. Modernizace
divadla už měla být několik let hotová.
Město mělo připravený projekt za více
než 100 milionů korun, na který získalo evropskou dotaci. Plánovalo, že
nové zázemí vybuduje v podzemí. Od
realizace ale před třemi lety ustoupilo,
protože nemělo 15 milionů korun na

Nepodepsané materiály
jsou ze servisu ČTK,
který redakce využívá

spoluúčast. Nyní už by sice bylo schopno ji zaplatit, neví ale o žádném vhodném dotačním programu.
Jednou ze zvažovaných variant je postupná rekonstrukce. Podle ředitelky
divadla Jarmily Levko jsou proto nyní
ve fázi hledání vhodného řešení pro
vybudování zázemí. „Chceme prověřit,
zda by nebylo možné získat některý z
objektů v bezprostředním okolí. S divadlem bychom ho pak spojili tunelem,“
uvedla ředitelka. Bezprostředně podle
ní provoz v historické budově postavené před více než 130 lety ohrožený není.
„Akutní věci se řeší průběžně,“ dodala.
Liberec je zřizovatelem divadla. Zároveň usiluje o to, aby se na zajištění jeho
provozu a rozvoje zapojil více Liberecký kraj. „Je to divadlo regionálního
charakteru,“ uvedl Langr. Uzavření
dohody s krajem o společném zřizování

divadla považuje město ve strategii za
klíčový bod. Město s krajem už delší
dobu jedná, k dohodě zatím nedospěly. Sporných institucí ohledně výměny
nebo větší podpory je totiž mezi krajem
a městem více. Uzavřená je zatím jedna
výměna. Liberecký kraj převzal od Liberce kojenecký ústav, který je v kraji
jediný. Město naopak získalo od kraje
liberecký dům dětí Větrník. Vyřešit se
povedlo i dětské dopravní hřiště, které
Liberec od kraje převzal už před dvěma
lety.
Liberecké divadlo ročně hospodaří
zhruba se 100 miliony korun. Od města
na provoz letos dostalo 75,5 milionu a
1,4 milionu korun na investice. Liberecký kraj letos divadlu přispěl více než
třemi miliony korun. Liberec by chtěl,
aby se podíl kraje pohyboval mezi 20 až
40 procenty.

A stejně jako stovky studentů bitých a
ponížených na Národní třídě v Praze
v roce 1989. Připomínejme si je proto,
abychom si uvědomili, že za Dnem boje
za svobodu a demokracii stojí nešťastné
osudy konkrétních lidí. Lidí, kteří byli
jedněmi z nás,“ řekl rektor Kůs.
Pietního aktu se kromě veřejnosti zúčastnili představitelé města a kraje a
řada dalších hostů včetně zástupců armády, policie a mnoha dalších organizací, spolků a odbojových organizací.

Budíkem proti letargii
Hlas desítek budíků, mobilních telefonů
i zvonečků zněl 17. listopadu hlavním
náměstím před radnicí v Liberci. Na
demonstraci Liberec ve slušnosti aneb
Beze lží a bez intrik se tam sešlo kolem
150 lidí.
Chtěli tak vyjádřit svou nespokojenost
se situací ve společnosti i nedávnými
událostmi na politické scéně, které považují za vážné ohrožení demokracie v
Česku. Podobné akce se konaly po celé
zemi s cílem vyburcovat občanskou
společnost.
„To shromáždění je hlavně uctěním
státního svátku Dne boje za svobodu a
demokracii,“ řekl ČTK za organizátory
Daniel Zach, který se sám v roce 1989
zúčastnil protestních pochodů studentů
v Liberci.
Účastníci shromáždění proto zavzpomínali na listopadové události, jež se
odehrály před 27 lety v Liberci.
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