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Krize se v radnici
uhnízdila natrvalo
Rozhodnutí vydat další číslo tohoto
periodika až poté, co na liberecké
radnici skonči krize byl dost špatný
nápad. Krizi ve vedení krajského
města totiž nejspíše utnou až komunální volby, kdy se budou karty
rozdávat znovu.

Zatímco ve zdech liberecké radnice zuří bitva lokálních politiků, konají se kolem Liberce rekonstrukce bitev historických. Tato se konala ve Vesci. (air)

Postřehy

V

elice komická byla diskuse zastupitelů s vrcholným představitelem liberecké teplárny. Město
má s teplárnou společnou firmu,
v níž vlastní 30 procent. Z tohoto
titulu by se mělo chovat jako správný hospodář a hledět si ekonomiky
společnosti. Jenomže: Město je
zároveň největším zákazníkem
teplárny a souběžně jeho představitelé chtějí surfovat po populistické
vlně, jež by měla smést vysoké ceny
tepla, kterou zdejší domácnosti
platí. Špatná trojrole. Město by se
z ní nejraději vyvléklo, prodalo
minoritní podíl a tím si uvolnilo
ruce. Naivní představa. Bude-li mít
druhý akcionář všechno, bude si
diktovat cenu tepla bez ohledu na
politické chtění města. Teplárenská
síť není kontejner na bioodpad, který lze přemístit jinam.

V

elkými „experty“ na teplárenství jsou pánové Baxa,
Šedlbauer, Cecek i Korytář, všichni
ze Změny. Podle řečí by okamžitě
mohli převzít velení v teplárně…
Ale, to bychom se v zimě příliš
neohřáli. Z planých řečí vždycky
jenom mrazí.

L

oni v létě Liberec spustil web
Bezpečná doprava s informacemi o chystaných dopravních opatřeních, plánovaných a aktuálních
stavbách/uzavírkách. O aktuální
hromadě uzavírek není v příslušné
sekci ani zmínka, poslední novinka
je ze srpna 2016. Což je tragédie
vzhledem k tomu, jak je Liberec
nyní rozkopaný a kudy všudy se
nedá projet.

N

ejvětší strany a hnutí v Libereckém kraji většinou už
o lídrech svých kandidátek pro
podzimní volby do Poslanecké sněmovny rozhodly. Zpravidla vsadily
na známé tváře, je mezi nimi ministryně, poslanci, primátor a také
známý liberecký podnikatel. Takže
zase vlastně není koho volit.

Jakápak politická krize? Liberec se
usadil na špičce politického bizáru
J

eště před pár týdny to vypadalo, že koalice v Liberci je mrtvé
dítě. Vzpomenete si na to ještě?
Možná ani ne. Protože dnes to
vypadá, že vše je „stabilizováno“.
Nehledá se nový primátor. Neřeší
se převaha jednoho koaličního
partnera v městské radě. Nemluví
se o tom, že by se s tím mělo něco
dělat. Vede se zákopová válka. A
město dál trpí.

Bez vyřešení všech kontroverzí posledních týdnů. Bez odpovědí na to,
jak to bylo s vydíráním, nátlakem,
vyhrožováním. Bez toho, aby se
vedení města postavilo k několika
kauzám, které veřejnost zajímají, a
které vzbuzují nejedno podezření.
Hlavně klid a ticho. Tvařme se, že
Liberec úspěšně prošel politickou
krizí. Zásadní je stabilita a dovládnout. Máme před sebou ještě více
než rok zmaru. A pověstné blbé
nálady. Průběh včerejšího zastupitelstva, kdy se Liberec opět dostal

na špičku politického bizáru, je
toho nejlepším dokladem a zároveň
důkazem, že do voleb se opravdu
nic nezmění.

Zastupitelé za neustálých hádek,
osobního napadání, místy i urážek
nejprve téměř hodinu schvalovali
program, pak vyslechli připomínky
občanů okořeněné urážkami pana
zastupitele Baxy na adresu jednoho z občanů, který si dovolil mít
jiný názor než ten jediný správný,
zastávaný Změnou (po vyhotovení zápisu si určitě na stránkách
TVLK budete moci přečíst, co si
dnes dovolí zastupitel k občanovi),
aby zastupitelstvo pokračovalo několikahodinovým projednáváním
teprve druhého bodu týkajícího se
teplárny, jenž byl nakonec z jednání stažen, aniž by bylo přijato
nějaké rozhodnutí. Vyvrcholením
a zlatým hřebem programu se stal
teprve třetí bod z více než třiceti
plánovaných, interpelace zastupite-

lů, kdy se zastupitelé pohádali tak,
že jediné, čeho už byli schopni, bylo
odhlasování ukončení zastupitelstva a pokračování za týden. Takže
výsledek téměř šesti hodin? Schválení programu, vzetí na vědomí připomínek občanů a dále – nic.
Jenže liberecká politika dnešních
dnů není výjimečná. Spíše naopak
– jako by zapadala do schématu,
který se odehrává i v jiných městech
či obcích a vlastně i na celostátní
úrovni. Ačkoli se ekonomice a společnosti nadmíru daří, na vedení
a rozvoji měst, včetně Liberce, ani
naší země, to není patrné.

Změna sice vypověděla v dubnu
koaliční smlouvu pohrobkům ANO,
od té doby se ale nic nestalo. Město
je ochromeno, nefunguje, politici se
hádají. A když opozice navrhne svolat mimořádné zastupitelstvo, kde
by se krize měla projednat, nedostane se bud ani na jednání zastupitelů.
dubnu byl tento požadavek vznesen
opozičními Starosty, primátor slíbil
schůzi svolat. Nestalo se. Proběhlo
květnové jednání zastupitelů, a
pořád nic. Změně i exANO situace zjevně vyhovuje, protože jejím
exponentům dovoluje ponechat si
dobře placená místa ve vedení města
a nemuset nic moc dělat. Liberec je
organizovaně rozkopán, protože se
dělají opravy komunikací. A zároveň ochromen neschopností politické
reprezentace. Děs a běs.

Návštěvy prezidenta
lezou kraji do peněz

Návštěvy Miloše Zemana v krajích
stály od jeho zvolení v roce 2013
krajské samosprávy téměř 17 milionů korun. Další výdaje mají s prezidentovými cestami města a obce,
na jejichž bedrech je zajištění tribun
a ozvučení pro setkání s veřejností.
Krajům přitom chybí peníze na
sociální služby, opravy škol i silnic.
Hejtman Martin Půta (STAN) chce
prosadit, aby se v budoucnu na
financování návštěv podílela prezidentova kancelář. Liberecký kraj
navštívil Zeman čtyřikrát a každá z
jeho návštěv přišla krajskou kasu na
více než 300.000 korun. Dohromady
je to přes 1,356 milionu korun.

Má to ale jeden háček – již dnes
se rodí témata nikoli jen pro parlamentní volby, ale také pro ty komunální, které budou o rok později.
Znát historii toho, co se v Liberci
děje, a nemělo by, a naopak co se
neděje, ačkoli by mělo, je velmi důležité. A nemělo by to být zapomenuto.
Jiří Kittner (ODS)

Z Liberce se stává úřednická velmoc, stojí to miliony
Z

města pod Ještědem se nikoli pomalu, ale
velmi rychle stává úřednická velmoc. Z
efektivního magistrátu s minimem úředníků
se stává nenasytný bumbrlíček, který v posledním funkčním období narostl o neuvěřitelných
94 pracovních pozic. A díky žádosti podané
podle zákona O Svobodném přístupu k informacím (takzvané 106ce) již nyní víme i to,
kolik to daňové poplatníky stojí.

V průběhu let 2014 (od posledních komunálních
voleb) až do dubna 2017 projednala rada města
celkem 8 organizačních změn, kterými došlo k
navýšení celkového počtu pracovních pozic z
369 na 463. Celkem tak za období od října 2014
do dnešních dní bylo na libereckém magistrátu
zřízeno 94 nových pracovních pozic (463 pozic
– stav k 12. 4. 2017): z toho na samosprávě 66
nových pozic a 28 nových pozic pro přenesený

výkon státní správy. To už víme díky materiálu,
který pro Radu vypracoval tajemník města.

Nyní díky zájmu serveru tydenvlk.cz víme také
to, jaké jsou roční náklady na nové úředníky.
Jedná se o částku přesahující 20 500 000 korun!
Ve skutečnosti navíc bude stoupat, protože dosud
nebyly všechny nově vytvořené pozice obsazeny.
Částka se tak může ještě výrazně zvýšit – dle odhadu až na více než dalších 20 procent. Celkově
tak lze počítat s náklady na nové úředníky až
ve výši 25 000 000 korun. A aniž bychom chtěli zpochybňovat přesnost těchto čísel, nemáme
možnost je nijak ověřit, je ale z odpovědi zřejmé,
že tyto náklady nejsou úplné. Jsou to totiž pouze
náklady osobní, chcete li mzdové. Odpověď zcela
abstrahuje od toho, že tito noví úředníci musí mít
nějakou kancelář, v té se musí svítit, topit, mají
nějaký počítač, telefon…….. A náklady jen letí.

Zajímavý je také pohled na to, kdo z politiků má
největší personální požadavky a kdo tedy peníze
daňových poplatníků utrácí nejvíce. Zcela jednoznačně vyhrál statutární náměstek primátora Jan
Korytář ze Změny. Ten sám vygeneroval potřebu
27 nových úředníků, kteří již nyní stojí více než
5 milionů korun. A to zatím zdaleka nemá obsazeny všechny pozice. Až budou obsazeny i ty, lze
předpokládat nárůst nákladů až na dvojnásobek.
Na to, že se jedná o náměstka pro ekonomiku,
který by měl penězi spíše šetřit, překvapivé zjištění.
A neustále omílaná mantra, že se jedná především o již pověstné „lovce dotací“? To slyšíme již
třetím rokem, jen na množství získaných dotací
ani na počtu projektů to stále nějak není vidět,
zatímco náklady již město v rozpočtu má a mít je
tam i nadále bude.
Zdeněk Soudný
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Evropský dům finišuje,
sloužit začne v červenci

E

vropský dům v sousedství budovy Libereckého kraje stavební firma
Syner už dokončuje. Předávat uživateli začala objekt 15. května.
Sloužit začne od července, kdy by zde měli poskytovatelé evropských
dotací i organizace Libereckého kraje již fungovat.

Rekonstrukce bývalé administrativní budovy VÚTS (dříve Výzkumný
ústav textilních strojů) přijde kraj na 96,6 milionu korun. Sloužit začne
už v červenci. Přízemí bude patřit krajské společnosti Korid LK, která je
koordinátorem veřejné dopravy v kraji. Bude tam kompletní dispečerské
pracoviště s přepážkami, kde bude možné vyřídit veškerou agendu od
reklamací po vydání krajské karty, řekl ČTK náměstek hejtmana Marek
Pieter (Starostové pro Liberecký kraj).
Bývalá budova VÚTS je funkcionalistická stavba s prvky art deco a expresionismu. Postavena byla v letech 1928 až 1929 podle projektu architekta
Oskara Baudische pro židovského obchodníka Otto Strasse, který tam
provozoval garáže. V roce 1951 a v letech 1969 až 1975 prošla budova přestavbami a dostavbami, které změnily její podobu uvnitř i zvnějšku. Při
rekonstrukci se stavbaři snažili vrátit objekt hlavně zvenčí co nejvíce do původní podobu. „Z původního se ale mnoho nezachovalo,“ řekl ČTK Radek
Gebouský ze společnosti Syner, která je dodavatelem stavby.
Stavbaři kompletně vybourali stěny, podlahy i podhledy. „Z původního
zůstala část schodiště z litého terasa, které se bude repasovat,“ doplnil
Gebouský. Nejcennější na stavbě je podle něj vlastní železobetonový skelet, který se rovněž zachoval. „Je to asi jedna z prvních staveb, která u nás
touhle technologií vznikla a pořád tvoří kostru tohoto objektu,“ řekl Gebouský. Skelet byl podle něj v pořádku, měl jen drobná poškození, která se
objevila při rekonstrukci. „Poškození jsme ale opravili,“ dodal.
Rekonstrukce má být hotova do poloviny května. V červnu se bude pracovat na vybavení interiérů, aby se od července mohli stěhovat první nájemci.
Klíčová je podle Pietera pobočka Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR),
která bude sloužit jako kontaktní pracoviště Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP). Lidé v objektu najdou i další poskytovatele
evropských dotací. Do budovy přesune své sídlo také Euroregion Nisa, který administruje malé projekty z česko-polských a česko-saských programů
EU. „Bude tam i CzechInvest nebo Státní fond životního prostředí,“ dodal
Pieter.

Realizaci Evropského domu v sousedství budovy krajského úřadu má na starosti liberecký SYNER.

Nejsme kampaň či Miloše do koše, hlásaly
transparenty demonstrantů před hotelem
D
o Liberce, Turnova, Jilemnice
a Železného Brodu zavítal
prezident Miloš Zeman v rámci
své třídenní návštěvy Libereckého kraje. Po cestě krajem jej
doprovázel hejtman Martin Půta.
Dopolední program probíhal v
turnovské společnosti Trevos, a.s,
která dodává zářivky, průmyslové
lampy a osvětlovací techniku. V
současnosti je jedním z největších
výrobců průmyslových svítidel v
Evropě.
Do zemí EU směřuje 78 % produkce, ale svítidla Trevosu je možné
najít v 65 zemích světa – od Mexika
a zemí Střední a Jižní Ameriky přes
Izrael a arabský svět až po Nový
Zéland. Společnost, její úspěchy,
úskalí i překážky v podnikání hlavě

státu představil předseda dozorčí
rady a spolumajitel Jiří Opočenský,
který letos v lednu získal titul EY
Podnikatel roku 2016 Libereckého
kraje. Poté se prezident, hejtman
a vedení společnosti setkali se zaměstnanci.

Následně se prezidentská kolona
přemístila na Zámek Svijany, kde
prezident poobědval s podnikateli
a významnými osobnostmi Libereckého kraje. Oficiální návštěva
pokračovala v Jilemnici, kde se
Miloš Zeman nejprve setkal s vedením a představiteli města a poté na
náměstí s obyvateli. Místní se hlavy
státu ptali třeba na to, zda sleduje
hokejové mistrovství nebo se zajímali o jeho cesty po krajích.
V Železném Brodu padaly otázky

týkající se sklářství a jeho budoucnosti, občané se také zajímali o
názor prezidenta na současnou
politickou situaci.
Liberec se během jarní prezidentovy
návštěvy stal na jeden večer hlavním městem republiky, když hlava
státu do hotelu Imperial narychlo
svolala schůzku špiček koaličních
stran. V době návštěvy prezidenta v
republice vrcholila politická krize,
kdy se rozhádaly strany vládní koalice. To nakonec vedlo k odvolání
ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše z vládní funkce.
V Liberci se sice krize nevyřešila,
ale před Imperial přišli občané, aby
vrcholným politikům řekli svoje.
Nic příjemného to nebylo.

Kraj rozdává pozemky na nové chodníky a cyklostezky

A
Prezident MIloš Zeman s hejtmanem LK Martinem Půtou v Liberci. (air)

Radši umřu na svobodě, než abych
živořil ve vězení, pravil Kajinek

D

vojnásobný vrah Jiří Kajínek
byl v úterý propuštěn z rýnovické věznice v Jablonci nad Nisou. Byl odsouzen na doživotí, ale
prezident Miloš Zeman mu udělil
milost. Šestapadesátiletý Kajínek
strávil ve vězení 23 let, známým se
stal útěkem z přísně střežené věznice v Mírově na podzim 2000, zadržen byl tehdy po víc než měsíci.
Po propuštění dnes Kajínek novinářům řekl, že doufá v obnovu svého
procesu a že má již nabídky práce.
Nad milostí se pozastavili někteří
politici, další poukázali na to, že jde
o pravomoc hlavy státu.
Zeman v dubnu uvedl, že není
přesvědčen o Kajínkově vině. Podepsání milosti dnes oznámil jeho
mluvčí Jiří Ovčáček. „Pan prezident
prominul nevykonaný zbytek trestu
odnětí svobody a stanovil podmínku v délce sedmi let, během které se
omilostněný nesmí dopustit žádného trestného činu. Jde o maximální
délku podmínky, jakou právní řád
umožňuje,“ řekl mluvčí novinářům.
Kajínek se nesmí dopustit ani úmyslného, ani nedbalostního trestného
činu. V textu milosti se píše, že vyvozovat závěry o neplnění podmínky je oprávněn pouze prezident.
Milost pro Kajínka je osmá, kterou
Zeman udělil. Z dosavadních sedmi

se žádná netýkala násilného trestného činu. Před prezidentskými
volbami v roce 2013 Zeman řekl, že
nebude udělovat milosti s výjimkou
striktně omezeného okruhu humanitárních případů.

si osm tisíc metrů čtverečních
pozemků už letos Liberecký
kraj bezúplatně převedl na obce,
aby na nich podél silnic vybudovaly chodníky nebo cyklostezky.
Podporuje tak zvýšení bezpečnosti občanů. Od začátku letošního
roku do konce dubna kraj za tímto
účelem na devět obcí bezúplatně převedl pozemky za celkem
484.668 Kč.
Snažíme se o to i v rámci stavebních
příprav, formou Smluv o právu provést stavbu chodníku na pozemcích
Libereckého kraje. V letošním roce

jsme s obcemi uzavřeli už 15 takových smluv,“ říká Jitka Volfová,
statutární náměstkyně hejtmana,
která má ve svém resortu správu
majetku.
Největší plochu pozemků Liberecký
kraj v současné době převádí na
Nové Město pod Smrkem, jedná
se o výměru 1822 m2. Město tak
může podél silnic vybudovat asi 1
km chodníku. „Chceme v tomto
trendu pokračovat. Pokud budeme
mít vhodné pozemky, nebráníme
se s obcemi jednat a podle možností
jim vyjít vstříc,“ dodává statutární

náměstkyně.
Současně Liberecký kraj od obcí
vykupuje pozemky, které se nacházejí pod stavbami silnic II. a III.
třídy za 50 Kč/m2. „Podle zákona o
pozemních komunikacích musí být
krajská silnice na pozemku, který je
ve vlastnictví kraje. Tímto narovnáváme historicky nevypořádané
majetkoprávní vztahy, když stavba
ležela na pozemku obce a opačně.
Letos máme v rozpočtu na výkupy
pozemků připravenou částku 3 mil.
Kč,“ uzavírá náměstkyně Volfová.

Nelibost nad milostí Kajínkovi
proto dnes vyjádřil poslanec KSČM
Zdeněk Ondráček. Vrazi nebyli mezi
těmi, komu prezident Miloš Zeman
slíbil dávat milost, řekl novinářům.
Zemanův slib připomněl i předseda
ODS Petr Fiala. Podle něj se Zeman
snaží odvrátit pozornost od svých
jiných problémů.
Kajínek po propuštění poděkoval
novinářům, že na něj několik dní
před věznicí čekali. Kvůli nim se
prý rozhodl projít branou věznice,
původně ji chtěl opustit nepozorovaně. O život se nebojí, kde bude
bydlet, nechtěl říct. „Radši ale umřu
na svobodě, než abych živořil v tom
vězení,“ uvedl.
Novinářům také řekl, že už dostal
nabídky práce, a některé opravdu
zajímavé. „Jako třeba, že bych mohl
být účastníkem nějakých firem,“ doplnil. Nejdříve se chce ale rozhlédnout a zvážit situaci. „Podle toho se
uvidí, co bude dál,“ uvedl.
Kromě novinářů čekaly na Kajínka
u věznice i desítky jeho příznivců.

Šest dní a pět nocí hlídkovali novináři před rýnovickou věznicí, odkud vyšel Jiří Kajinek.

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

Foto: Artur Irma

Kraj chystá nové turistické spoje
do Krkonoš či do Českého ráje

L

iberecký kraj připravuje na
léto nové turistické spoje do
Krkonošského národního parku
a do Českého ráje. Stejně jako
loni budou víkendové vlaky vozit
rekreanty také k Máchovu jezeru
do Doks. Za mimořádné spoje do
Doks zaplatí Liberecký kraj navíc
270.000 korun, ostatní rekreační
spoje ať už autobusové nebo vlakové jsou už zahrnuty ve smlouvách
s dopravci.
„U cestujících zaznamenáváme trvalou poptávku po využívání vlaků
a autobusů v rámci volnočasových
aktivit a snažíme se na ni odpovídajícím způsobem reagovat. Navíc
cyklobusy, cyklovlaky a další letní
spoje jsou ideálním řešení, jak lidem
turistické oblasti více zpřístupnit,“

uvedl náměstek hejtmana Marek
Pieter (Starostové pro Liberecký
kraj). Pět cyklobusů začalo podle
něj jezdit už na konci dubna, další
spoje přibudou v červnu a o letních
prázdninách.

O letních prázdninách a částečně
ještě i v září bude jezdit přímá linka
995 z Harrachova přes Rokytnici
nad Jizerou na Zlaté návrší, které
pro automobily běžně dostupné
není.
Zlaté návrší je výchozím bodem pro
cesty do české i polské části Krkonoš, k pramenu řeky Labe, a zároveň usnadní dostupnost nejvyššího
bodu Libereckého kraje. „Autobus v
Harrachově navazuje na vlaky linky
z Liberce a polské Sklářské Poreby,“
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řekla mluvčí LIbereckého kraje
Markéta Dědková.
Pravidelné letní spojení do Kořenova v podobě cyklovlaku, který posiluje nabídku dopravy z Liberce směrem na Tanvald a Kořenov, se letos
rozšíří o další atraktivní lokalitu.
Přibude přímé spojení z Kořenova
přes Železný Brod do Rovenska pod
Troskami v Českém ráji.
Sobotní cyklovlak bude jezdit od
počátku června do konce září. „Výhodou železničních linek je jejich
vzájemné potkávání v Liberci. Lze
se tak snadno dostat z jednoho konce kraje na druhý s přestupem do
deseti minut,“ dodal Pavel Blažek ze
společnosti Korid LK, která je koordinátorem dopravy v kraji.

K Máchovu jezeru budou z Liberce
v létě opět jezdit přímé vlaky

K

Máchovu jezeru se turisté
dostanou i v letošním roce
spěšným výletním vlakem. Z
Liberce do Starých Splavů a do
Doks (a zpět) poprvé v nové sezóně vyjede v sobotu 1. července.
Turistický vlak bude jezdit během
léta o víkendech a svátcích až do
konce srpna. V loňském roce, kdy
jej kraj objednal poprvé, využilo
přímé spoje 3021 cestujících. Tržby činily 86.732 Kč.
„Po úspěchu z loňského roku, kdy
byl o přímé vlakové spojení z Liberce do Doks ze strany cestujících
velký zájem, rozhodla rada kraje o
objednání turistických vlaků i pro
letošní letní sezónu,“ komentuje
Marek Pieter, náměstek hejtmana
pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Liščí bouda v jizerskohorském Kristiánově má za sebou velkou rekonstrukce.

Zrekonstruovaná Liščí bouda na Kristiánově
bude spolehlivým návštěvnickým magnetem

J

ediné zachované stavení kdysi
významné sklářské osady Kristiánov, tzv. „Liščí bouda“, se po
roční rekonstrukci opět otevřela
veřejnosti.
Zrekonstruovaná „Liščí bouda“,
památkově chráněná roubenka,
kterou má muzeum ve své správě
od roku 1963. Pochází z druhé poloviny 18. století a po řadě dřívějších
dílčích oprav se v minulém roce
konečně dočkala celkové stavební
rekonstrukce. Autorem návrhu
obnovy byl jablonecký Ateliér 4, realizaci provedla stavební společnost
GEMA ART Praha, která se specializuje právě na obnovy památkových objektů. „Celkové náklady na

rekonstrukci včetně nových expozic
a vybavení dosáhly téměř 12 milionů korun a byly v plné míře financovány z dotace ministerstva kultury,
které je zřizovatelem muzea“, uvedla
jeho ředitelka Milada Valečková.

Nejpatrnější změnou zvenku je
nová střecha, kdy byl nevhodný
bonský šindel nahrazen tradičním
štípaným šindelem ze smrkového
dřeva. Z velké části byly vyspraveny
kamenné podezdívky, dřevokaznými škůdci a povětrnostními podmínkami poškozená část roubení
byla odstraněna a doplněna novými
dřevěnými trámy opracovanými
tradičním tesařským způsobem. Z
roubení po letech zmizel solární

panel na výrobu elektřiny, kterou
nově pro objekt dodává benzínový
agregát skrytý v podzemí. Bylo vybudováno také další technické zázemí – studna pro zásobování objektu
vodou a odvod splašků kanalizací
do čerpací jímky.
To vše umožnilo rozšíření komfortu
pro návštěvníky o sociální zařízení,
ale také o prodej drobného občerstvení. Přehlédnout se nedá ani úplně
nová zastřešená terasa, která tvarově vychází z podoby dřívějšího seníku, jak byl dochován na dobových
fotografiích. Dnes skýtá možnost
posedět a občerstvit se s výhledem
do malebné krajiny Jizerských hor.

Dopravce Die Länderbahn GmbH
DLB bude na základě smlouvy,
obdobně jako v loňském roce, provozovat dva spoje v úseku Liberec
– Doksy v období letní sezóny od 1.
července 2017 do 27. srpna 2017, a to
pouze o víkendech a svátcích. Celkový rozsah výkonů bude činit cca
2 960 vlakokilometrů. Jedná se celkem o 40 jízd. Čas odjezdu z Liberce
je v 9:44 hod, s příjezdem do Doks v
11:11 hod. Zpět z Doks vyjede v 16:
46 hod a příjezd do Liberce bude v
18:23 hod.
„Velkým lákadlem bude rychlé pří-

mé spojení z Liberce na Máchovo
jezero a také svezení po zajímavé
trati přes Kryštofovo Údolí, malebné Podještědí, dále po takzvané
„žízníkovské spojce, která je dosud
využívána výhradně nákladní dopravou, přes Zákupy a Jestřebí rovnou do Doks,“ dodává náměstek.
Dalšími tipy na výlet na trase Liberec – Doksy jsou například Orloj
v Kryštofově Údolí, Krkavčí skály v
Křižanech, Pekelné skály v Brništi,
Hrad Ralsko, Braniborská jeskyně
ve Starých Splavech a v neposlední
řadě pak zřícenina hradu Bezděz v
Doksech.
Ve vlaku je umožněna přeprava
kočárků i jízdních kol. Jízdenky si
cestující koupí přímo ve vlaku bez
přirážky, na trase platí tarif IDOL.
Předpokládaná kompenzace ze
strany kraje bude činit cca 275.000
Kč.
Spěšný přímý vlak Liberec – Doksy
bude stavět jen ve stanicích: Liberec,
Liberec-Horní Růžodol, Kryštofovo
Údolí, Křižany, Lvová, Jablonné v
Podještědí, Brniště, Mimoň, Božíkov, Vlčí Důl-Dobranov, Jestřebí,
Staré Splavy a Doksy a nebude
stavět v těchto zastávkách: Ostašov, Karlov pod Ještědem, Novina,
Zdislava, Rynoltice, Velký Valtinov,
Velký Grunov, Pertoltice pod Ralskem, Zákupy a Srní u ČL.

Památkáři nominovali výtopnu a objev kostela sv. Alžběty

Záchranu železniční výtopny v Kořenově na Jablonecku a nedávný
archeologický objev pozůstatků zapomenutého středověkého kostela sv.
Alžběty v Jilemnici na Semilsku nominovali liberečtí památkáři na cenu
Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré
praxe, kterou už čtvrtý rok vyhlašuje Národní památkový ústav (NPÚ).
Výtopna v Kořenově je součástí technického zázemí ozubnicové železniční tratě z Tanvaldu do Kořenova a dále do Dolního Slezska. Trať je
unikátní náročnými sklonovými poměry, množstvím tunelů a umělých
staveb. Je jedinou ozubnicovou tratí v ČR.
Cenný je také archeologický objev v areálu zámku v Jilemnici, kde v základech zahradního domku odhalili pozůstatky kostela sv. Alžběty. O jeho
existenci byly jen písemné záznamy, kde skutečně stál, nikdo nevěděl.
Gotický kostel je nestarší kamennou stavbou ve městě. Postaven byl někdy ve druhé polovině 13. století, zanikl v roce 1788 při velkém požáru.

V Liberci panuje dopravní chaos, objížďky jsou špatně značené
Z

avřená Rumunská nebo Vítězná ulice. Nebo... Kam oko dohlédne, tam
se opravuje. Bez informací, bez varování.
Zásadní dopravní omezení proměnila začátkem května Liberec v dopravní rébus,
který neumějí vyluštit ani místní, objížděk
a poměrů znalí.
Komplikovaná a značně nezvládnutá je zejména uzavírka Rumunské v dolním centru
krajského města. Jednosměrné ulice se staly
obousměrnými, že se něco děje oznamují
cedule až na Šaldově náměstí, mnohé jsou
popadané. Na „Šalďáku“, nejrušnějším dopravním uzlu města, často nefungují semafory. Peklo pro automobilisty má trvat bezmála
půl roku.
Dopravu v centru Liberce totiž na pět měsíců komplikuje kompletní rekonstrukce
tramvajové trati mezi Šaldovým náměstím a
terminálem MHD za téměř 68 milionů korun.
Rumunská ulice je neprůjezdná od pondělí 1.
května, uzavírka potrvá do 30. září. Novináře

o tom informoval provozně-technický ředitel
Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce
(DPMLJ) Ludvík Lavička.
Na opravu úseku, který je hlavní dopravní
spojnicí z horního do dolního centra, se podařilo DPMLJ získat evropskou dotaci. Poslední
kompletní rekonstrukce se v Rumunské ulici
dělala v letech 1993 až 1994, dnes je trať ve
špatném až havarijním stavu. „Když jsme tam
měli poslední pochůzku, tak si myslím, že se
začne opravovat v hodině dvanácté, jak to tam
vypadá,“ uvedl Lavička.
Dožilé jsou zejména panely, v nichž jsou koleje. V rámci rekonstrukce se odstraní a nově
bude celý úsek v litém asfaltu. Podle Lavičky
to bude mít příznivý vliv na hlučnost, která
by se měla snížit. Úsek bude zároveň i bezpečnější pro chodce, rozšíří se chodník a upraví
přechody. V dolní části Rumunské ulice přibude zeleň, aby se zamezilo nepovolenému
parkování. V rámci rekonstrukce vymění
dělníci také vodovod a plynovod a částečně

opraví veřejné osvětlení.
Objízdná trasa pro automobilovou dopravu
povede přes ulice Jablonecká a Na Bídě kolem
bývalé Textilany. Autobusy budou moci jezdit
oběma směry přes ulice Lipová a 8. března,
které jsou jinak jednosměrné. Tramvaje po
dobu výluky v úseku mezi centrem a Lidovými sady nahradí autobusy. V převážné míře
bude dopravní podnik nasazovat velkokapacitní osmnáctimetrové kloubové autobusy,
jeden nízkopodlažní si kvůli tomu zapůjčil.
Výluku dopravní podnik využije také k rekonstrukci přejezdu na křižovatce ulic Masarykova a Vítězná.
V Liberci to nebude letos jediné významné
omezení pro motoristy, které bude trvat řádově měsíce. Postupně se už opravuje Londýnská ulice, uzavřená je Vítězná ulice a v květnu
začne rekonstrukce dalšího úseku v ulici Dr.
Milady Horákové. Dopravu na sídliště Františkov a do Hanychova od června na půl roku
ovlivní uzavírka Metelkovy ulice. Ve stejné

on-line publicis�ka a diskusní fórum na www.tydenvlk.cz

době musejí motoristé počítat s omezením
i na sídlišti Broumovská, pracovat se bude
v páteřní Broumovské ulici. Ve čtvrti Janův
Důl bude od června do listopadu uzavřená
část Volgogradské ulice.

strana 4

magazín pro všechny normální lidi

Bez kolegů z realizačního týmu
bych tady nestál, řekl F. Pešán

Tygři získali Masarykův pohár pro vítěze základní části
Extraligy, byli vicemistry a Pešán je trenérem roku

A

ni letos nepřišli Bílí Tygři na vyhlašování ocenění Hokejista sezony
zkrátka. Nejen, že byl znovu připomenut jejich triumf v základní
části a zisk Prezidentského poháru, kouč Filip Pešán si podruhé v řadě
dokráčel pro prestižní ocenění Nejlepší trenér sezony 2016/17.
Před startem ročníku se možná Bílým Tygrům příliš nevěřilo. Vždyť po zisku titulu opustila kádr řada opor. Trenér a sportovní manažer v jedné osobě
Filip Pešán však ukázal, že se svými kolegy tým opět vhodně doplnil. Na
tradiční „mistrovskou kocovinu“ v případě našeho klubu nedošlo a Tygři
tak znovu ovládli základní část.
To navíc stále nebyl konec. Také v play-off se Bílí Tygři před svými soupeři
nezalekli, ve čtvrtfinále si poradili s Plzní a v semifinále s Chomutovem. Až
Kometa Brno byla nad síly Pešánových svěřenců, i přes porážku ve finále
však je extraligové stříbro druhým nejlepším klubovým výsledkem v historii.
Během slavnostního
předávání
ocenění
pro Nejlepšího trenéra
sezony
nezapomněl
zmínit, že zásluhy
rozhodně nenese sám.
„Bez kolegů z realizačního týmu bych tady
nestál,“ přiznal Pešán,
a k dotazu na přibrání
hokejové reprezentace
do dvaceti let dodal:
„Vůbec se nebojím na
dvacítky odjet, protože vím, že mě plnohodnotně nahradí realizační tým
pod Karlem Mlejnkem.“
Stát se nejlepším trenérem sezony dvakrát za sebou, to je každopádně velmi neobvyklý počin. Dosud se to povedlo jen Marku Sýkorovi, Rostislavu
Vlachovi a Františku Výbornému. Nyní se po jejich bok přidal i Filip Pešán,
který tím znovu podtrhl, jak výjimečné dvě sezony mají Bílí Tygři Liberec
za sebou.

Slovan zakončil přesvědčivou
výhrou nad Mladou Boleslaví

Bílí Tygři se podruhé za sebou probojovali do extraligového finále, ve kterém narazili na Kometu z Brna.

Sezóna byla úspěšná, musím hráčům poděkovat
Dvojí finále. Jednou mohl trenér Filip Pešán společně
s týmem oslavovat titul, podruhé, letos, obdržel stříbrnou medaili. Jak sérii s brněnskou Kometou a celou
sezónu vidí? „Je to rozhodně úspěch. Jsem přesvědčený,
že toto poslední v základní části a play-off nám nikdo
netipoval. Jsem hrozně rád, že jsme sezónu dokázali
projít se ctí a kvalitou výsledků.“
Jak je náročné skousnout finálovou prohru?
Myslím si, že rozdíl mezi prohrou 0:4 na zápasy nebo 3:
4 není. Buď člověk sérii zvládne, nebo ne. Vloni jsme ve
čtvrtfinále nebo semifinále vyhráli série 4:0, letos 4:2 a
rozhodně to neznamená, že bych neměl stejnou radost.
To samozřejmě platí i pro smutek. Možná, kdybychom
prohráli 3:4 bolí to ještě víc, takto je to jasné.
Vypadalo to, jako kdyby Kometa nepovolila našemu
mužstvu použít největší zbraně.
Ve čtvrtém utkání jsme se pokusili o podobný styl hokeje, který hrála Kometa. Půlku zápasu jsme se snažili
hrát ve středním pásmu, dařilo se nám to, měli jsme i
pár šancí. Utkání bylo o tom, kdo dá první gól. Zase
přišly dvě branky bruslí po střelách mimo tři tyče. Šli
jsme tomu málo naproti, protože jinak si nedokážu vysvětlit, tolik vlastních a nešťastných gólů.
Určitě teď druhé místo bolí, ale sezóna se bude určitě
hodnotit pozitivně, že?

Je to rozhodně úspěch. Jsem přesvědčený, že toto poslední umístění v základní části a play-off nám nikdo
netipoval, ani my sami sobě. Jsem hrozně rád, že jsme
sezónu dokázali projít se ctí a kvalitou výsledků. Musím hráčům poděkovat.
Byl ve finále nějaký moment, který by vás mrzel?
Nemyslím si, že by byl jeden moment. V každém zápase rozhodla jedna branka, jeden odraz, nešťastný gól.
Můžu jmenovat například gól necelé dvě vteřiny před
koncem první třetiny úvodního zápasu série, kdybychom ho nedostali, možná by série byla jiná, možná
taky ne. To je ale kdyby hokej a ten nehrajeme. Prohráli
jsme 0:4, zlomový moment nemám.
Byla cesta do finále jiná než vloni?
Ano, byla. Vloni jsme procházeli zápasy a play-off série
s větší lehkostí než letos. Tento ročník byl odbojovaný s
těsnými výsledky a to jak v základní části, tak play-off.
Byli jsme vyčerpaní, ubojovaní a to je ten velký rozdíl.
Co říct k soupeři?
Na papíře měla Kometa jednoznačně nejsilnější tým v
lize, což potvrdila i ziskem titulu. Blahopřeji jim. Líbilo
se mi, jak hráči plnili taktiku, která mohla být nepopulární, ale účelná. To je hlavní důvod, proč Kometa
vyhrála titul.
www.hcbilitygri.cz

Bílí Tygři už zahájili letní přípravu na sezónu 2017/18

V posledním kole nejvyšší české soutěže potvrdil Slovan svou formu ze
závěru sezóny a v derby s Mladou Boleslaví, které v utkání šlo o postup do
předkola Evropské ligy, si po skvělém výkonu připsal na domácím hřišti
výhru 4:0.

Šestnáctka hokejistů Bílých Tygrů
se sešla k prvnímu tréninku letní
přípravy v útrobách Home Credit
Areny. Trenérský tým, tentokrát
bez přítomnosti hlavního kouče
Filipa Pešána, který je momentálně v zámoří, připravil pro hráče
intenzivní osmitýdenní přípravu
na suchu.
Od 5. do 9. června jsou znovu na-

plánovány také tréninkové dávky
na ledě.
Klasická suchá příprava znovu pod
vedením kondičního kouče Aleše
Pařeze pak potrvá až do druhého
červencového týdne na sportovištích Sport Parku Liberec.
Do přípravy s týmem se zapojila

většina hráčů, včetně nové posily,
útočníka Lukáše Jaška, či Jaroslava
Vlacha, který se stále potýká s důsledky nedávného otřesu mozku. S
A týmem trénovali rovněž mladíci
Kryštof Hrabík a Jan Bednář. Na
tréninku naopak chyběli Adam
Jánošík a Mário Bližňák, kteří reprezentovali Slovensko na nedávno
skončeném Mistrovství světa.

Podzim obětovaný pohárům a jarní vzestup, taková byla sezona

S

ezona mnoha různých pólů. I tak by se
dal charakterizovat ročník 2016/17, který skončil. Slovan se v něm opět předvedl
v pohárové Evropě, i na ten úkor však na
podzim zaostal v lize a na jaře tedy měl co
dohánět.

V prvním kole podlehl Slovan Mladé Boleslavi, poté remizoval s Jihlavou a následně nestačil na Zlín. Na Kypr tedy odlétal s bilancí
jediného získaného bodu ve třech zápasech.
Odpověď? Výhra 1:0 na horké půdě elitního
kyperského celku.

Vzhledem ke třetímu místu z minulého ročníku si Slovan pro sezonu 2016/17 zajistil postup do 3. předkola Evropské ligy. Start nebyl
nijak jednoduchý, vždyť kádr před prvním
utkáním na hřišti Admiry Wacker Mödling
teprve doznával svou finální podobu. Brankář
Martin Dúbravka dokonce poprvé dorazil až
na trénink den před utkáním.

Postup stvrdil vítězstvím 3:0 na domácí půdě
a o víkendu se dočkal první ligové výhry, když
si poradil s Příbramí. V tu dobu už měl tým
trenéra Trpišovského jisté, že se představí v
základní skupině Evropské ligy - už potřetí
během posledních čtyř sezon.

I tak se ale liberecký tým předvedl ve skvělém
světle. Vyrovnal se i s opakovanými výpadky
proudu a nakonec nedaleko Vídně zvítězil 2:
1. O týden později pak domácí výhrou 2:0
dokonal postup do 4. předkola, v němž dostal
přisouzenou kyperskou Larnaku.

Do skupiny vstoupil náš tým remízou na hřišti Karabachu. Z Azerbajdžánu si však přivezl
také nepříjemnou infekci, kvůli níž musel být
odložen zápas s Karvinou. Po skončení karantény Slovan doma podlehl PAOKu Soluň,
v lize to však s formou našeho týmu vypadalo
nadějně - ve čtyřech kolech získal osm bodů.

Už v tu dou ale začal postupně ztrácet v lize.

Osm kol bez výhry

Nepodepsané materiály jsou ze servisu ČTK nebo z
www.tydenvlk.cz či www.genusplus.cz. Periodikum
vychází jako občasník pouze v internetové verzi.

Jenže málokoho by v tu dobu napadlo, že vítězství nad Hradcem Králové v 11. kole bude
na dlouhou dobu poslední výhrou. Té další se
náš tým dočkal až ve třetím jarním kole, do té
doby získal jen tři body za tři remízy.
Po první polovině sezony tak měl Slovan na
kontě pouhých patnáct bodů, což nemohlo
znamenat lepší než spodní patra tabulky.
Přesto v Evropě sahal náš tým po úspěchu.
Skupinová fáze se totiž vyvíjela takovým způsobem, že byl v utkání na hřišti PAOKu stále
ve hře postup do jarní části.
Chybělo jediné - Slovan musel bezpodmínečně zvítězit a zároveň doufat ve ztrátu Karabachu s Fiorentinou. Zatímco druhá podmínka
vyšla, náš tým řeckému soupeři podlehl 0:2 a
s vidinou postupu se musel rozloučit.

Počtvrté v historii devátí
Jaro zakončil náš tým vysokou výhrou 4:0
nad Mladou Boleslaví a nakonec tak ve druhé

polovině sezony posbíral 24 bodů. V celkovém součtu se Slovan umístil v natěsnaném
středu tabulky na deváté příčce s pouhou
dvoubodovou ztrátou na šesté místo. Po loňské třetí příčce propad, nicméně vzhledem k
podzimnímu trápení se stále jednalo o velmi
solidní umístění.
Při pohledu do statistik se Slovan na devátém
místě umístil počtvrté ve své ligové historii,
přičemž poprvé tomu pro zajímavost bylo
hned v premiérové sezoně mezi elitou. I nadále po 24 sezonách v samostatné české lize platí, že ani jednou nesestoupil, nejhorším umístěním zůstává 12. příčka z ročníku 2014/15.
Sezona 2016/17 je sice minulostí, nicméně už
v létě odstartuje 25. sezona samostatné české
ligy, která bude zároveň 60. ročníkem pro náš
klub.
Nezbývá než věřit, že v ní Slovan výkony
naváže na závěr jara a vrátí se do nejvyšších
pater tabulky!
ww.slovanliberec.cz
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