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kraj liberecký

Na opravu domů
zničených
povodní rozdal
kraj 1,5 milionu
LIBEREC (ČTK) Liberecký kraj rozdělil 1,5 milionu korun na záchranu památek narušených srpnovými povodněmi. O dotaci z grantového programu kraje požádalo 16
subjektů, které chtěly více než tři
miliony korun. Podporu nakonec
získalo 13 domů zejména z Frýdlantu a Heřmanic.
Příspěvky však bylo nutné krátit. Rozdělení pomoci dnes schválili i krajští zastupitelé. Celkem bylo
v kraji poničeno na 60 staveb, škody přesáhly 100 milionů korun.
V programu na obnovu památek bylo původně jen 800 tisíc korun, kraj na dotace přidal dalších
700 tisíc z Fondu kulturního dědictví a rezerv. Vlastníci mohli o dotace žádat do 10. září, aby je ještě v
září mohlo schválit zastupitelstvo.
Na rozdíl od jiných grantových programů nemuseli žadatelé zajišťovat spolufinancování. „Jsem ráda,
že se podařilo ty dotace rozdělit
tak rychle, protože je třeba do
zimy provést statické zabezpečení
těch památek, aby přežily zimu a
nespadly,“ řekla Lidie Vajnerová,
náměstkyně hejtmana.
Liberecký kraj schválil mimořádnou výzvu v rámci grantového programu s ohledem na ničivý dopad
srpnových povodní. Čtyřem památkám už však žádná dotace nepomůže.
Cenný secesní most v Chrastavě
a historický roubený dům v Heřmanicích odnesla voda, další dva
domy byly strženy dodatečně.

Soutěž

O lístky do kina

MF DNES a liberecké multikino CineStar vyhlašují soutěž o lístky do kina a
upomínkové předměty s motivy nového filmu Resident Evil: Afterlife 3D,
které se můžete zúčastnit i vy. Film
Resident Evil: Afterlife 3D začíná liberecký CineStar promítat zítra, ve čtvrtek 23. září.
Na kterém kuriózním místě přistane
hlavní hrdinka se svým jednomotorovým strojem?
1 ) střecha mrakodrapu v Los Angeles
2) Velká čínská zeď
3) uprostřed Tichého oceánu
Odpovědi posílejte do dnešní 20. hodiny na distribuceli@mafra.cz. Výhry obdrží čtyři vylosovaní účastníci soutěže.
K odpovědi proto vždy připojte i Vaši
adresu a telefonický kontakt.
A co můžete vyhrát?
1. 2x lístek 3D do CineStaru Liberec
2. Sportovní batoh Resident Evil 3D
3. Deštník dámský Resident Evil 3D
4. Deštník dámský Resident Evil 3D
Uzávěrka soutěže je 22. září.
Soutěžte o lístky do
libereckého multikina
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Vlaky z Jablonce
do Liberce jezdily
za korunu. Jen den
Redaktor MF DNES jel včera vlakem z Jablonce nad Nisou do Liberce. U pokladny
zaplatil za lístek jen korunu. Akci, kterou pořádaly České dráhy, aby přitáhly
cestující, využily stovky lidí. Zpáteční jízdenka totiž jinak stojí 41 korun.
LIBERECKÝ KRAJ Co všechno se dá
koupit za symbolickou jednu korunu? Kromě rohlíku v supermarketu, a to ještě v akční slevě, mě nic
nenapadá. Když jsem se dozvěděl,
že na železniční trati mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem pojedu
včera za pouhou korunu, dokonce
tam i zpět, byl jsem šokován. A nebyl jsem sám.
„Přišla jsem k pokladně a divná
mi byla už ta dlouhá fronta. Říkám
si, co se děje, obvykle tu tolik lidí
do Liberce nejezdí. Když pak po
mně pokladní chtěla jen korunu,
byla jsem příjemně překvapená,“
podělila se o dojem důchodkyně
Miluše Vítková, která nastupovala
na jabloneckém hlavním nádraží.
Základní zpáteční jízdenka stojí na
této trati normálně 41 korun.
Na stejné nádraží jsem přišel,
tedy spíše přiběhl, za pět minut devět, v celou měl jet vlak. Když jsem
viděl frontu u pokladny, má duše
přestala doufat, že se dnes dostanu
brzo do práce. Paní u pokladny
však nápor lidu zvládala, i když už
takhle brzo po ránu vypadala unaveně, a určitě bych to nesváděl na
prohýřenou noc. „Máme tu docela
rušno, lidí je tu oproti běžným
dnům o dost více. Nezávidím vůbec zaměstnancům na osobní pokladně,“ svěřil se mi jeden z pracov-

FAKTA

Vlaky za korunu
21. září na trati mezi Jabloncem a
Libercem a zpět.
Akce Českých drah, která měla
přilákat zájem lidí o cestování po
železnici. Lidé neuvíznou v dopravní
zácpě a odpadnou jim starosti s
hledáním a placením parkovného.
Dráhy tak chtějí bojovat proti
chystanému rušení málo
využívaných tratí.
níků Českých drah. Vlakovou dopravu příliš nevyužívám, když už,
obvykle nemívám problém si najít
místo k sezení. Včera to bylo horší,
vagony byly přesyceny cestujícími
a průvodčí byl v neustálém pohybu. Nakonec však i já coby líný pisálek jsem našel skulinku mezi lidmi,
usadil se a po vzoru tajné bezpečnosti začal odposlouchávat hovory
cestujících.
Starší manželé naproti mně o
akci zcela jistě nevěděli. „Mohlo by
to za tuhle cenu jezdit denně, už
bych pak jinou dopravu nevyužívala,“ řekla mi něžnější polovička z
dvojice. Cesta do Liberce proběhla
v poklidu, i když pan průvodčí svačinu během jízdy určitě nestihl. Podobný frmol jako v Jablonci jsem

pak viděl i na libereckém nádraží.
Fronta na superlevné lístky a přeplněné vlaky do města bižuterie.
Proč vlastně vznikla tato akce?
České dráhy připravily pro cestující speciální nabídku, kdy na nejvytíženější trati v kraji zlevnily jízdné
na úplné maximum. Nabídka platila od včerejší půlnoci do té dnešní.
„Jde o naší marketingovou akci,
která má přilákat další cestující.
Chtěli jsme ukázat, že cestování po
dráze je pohodlné a lidem odpadnou například starosti s parkováním,“ uvedl mluvčí Českých drah
Radek Joklík. Podle něj pak podobné akce budou pokračovat na dalších místech republiky. V Libereckém kraji byl tento projekt odstartován.
Dráhy s akcí přišly v době, kdy
ministerstvo dopravy jedná o zrušení provozu na nejméně využívaných tratích. To se však netýká té
mezi Jabloncem a Libercem. „Naše
trať je nejvytíženější, denně přepravíme kolem čtyř až pěti tisíc cestujících,“ informoval Zdeněk Vladař,
systémový specialista Českých
drah a Krajského centra osobní dopravy Liberec. Kolik lidí dopravu
za korunu využilo, ovšem neví. „Určitě je o to zájem, ale konkrétní čísla budu mít zítra,“ doplnil.
Martin Trdla

Za korunu o cestu vlakem mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou byl
včera velký zájem. Lístek byl jen za korunu.
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Lidé zjistí, jak se cítí motorkář,
ale i řidič nákladního auta

Stvrzeno: za vraždu mačetou 24 let

LIBEREC (ČTK) V Liberci začalo již
sedmé pokračování takzvaného Týdne bezpečnosti, který má upozornit
na nejvážnější problémy a rizika dopravní nehodovosti v Libereckém
kraji. Podtitul akce je Ohleduplnost
na silnicích. Lidé mají být seznámeni zejména s tím, jak rozdílně silniční provoz vnímají jeho jednotliví
účastníci. „Toto téma není primárně identifikovatelné jako příčina dopravní nehody, přesto však hraje v
provozu významnou roli. Chceme
zejména upozornit na vnímání
ostatních v silničním provozu a ukázat, jak odlišné jsou perspektivy řidičů osobních vozidel, nákladních vozidel, motocyklistů a také dětí jakožto těch nejzranitelnějších,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp.
Právě děti na libereckých silnicích zavinily v srpnu hned šest nehod, což bylo podle Seppa nezvykle
vysoké číslo. Za celý rok zatím takových nehod bylo 18, o devět méně

BRNO, ČESKOLIPSKO (ČTK) Za
dvojnásobnou vraždu si Antonín
Hajný s konečnou platností odpyká výjimečný trest 24 let a čtyři měsíce vězení. Hajného stížnost odmítl Ústavní soud, který byl pro muže
poslední šancí, jak zvrátit pravomocný rozsudek. Soud označil stížnost za zjevně neopodstatněnou.
Hajný v ní trval na své nevině a použil stejné argumenty jako před
obecnými soudy, což k případnému zásahu ústavních soudců nepostačuje.
„Stěžovatelem předložené námitky nemají oporu v provedeném
dokazování, naopak jsou jím přímo vyvráceny, a nezavdávají tak jakoukoliv pochybnost,“ stojí v usnesení senátu se zpravodajkou Eliškou Wagnerovou. Ústavní soud
rozhodl nedávno bez veřejného
jednání. Hajný poukazoval na
údajně neúplné dokazování a nepravdivé znalecké posudky. Tvrdil,
že se nepodařilo nalézt motiv pa-

než loni. „Určitě za srpnové navýšení statistiky mohly letní prázdniny.
Možná je to tématem pro BESIP,
aby k této problematice připravil nějakou preventivní akci,“ podotkl
Sepp.
Týden plný aktivit začal již dnes
před libereckou radnicí. V průběhu
odpoledne tam návštěvníci zhlédnou například vyproštění z havarovaného vozidla, uvidí hasičskou a
policejní techniku a pro děti je připravena hra související s bezpečností na silnicích. Jako další jsou připraveny třeba dny pro začínající řidiče
na dopravním hřišti. BESIP také připravil pro školní skupiny projekt,
který má ukázat příběhy skutečných lidí, o jejichž životě rozhodlo
několik osudových vteřin na silnicích. Na závěr týdne se na autocvičišti v Kokoníně setkají komisaři
z autoškol.
Liberecký kraj je jediný, který podobné týdny pořádá. Poslední se konal v dubnu.

Ústavní soud včera potvrdil trest 24 let pro muže, který zabil mačetou rodiče své dívky
chatele. Vrahem je podle stížnosti
někdo jiný.
Podle pravomocného rozsudku
Hajný usmrtil na Českolipsku rodiče své dívky. Údajně jim vadilo, že
se s děvčetem stýká. Liberecký

Vrah zaútočil na manžele
v neděli 17. února 2008.
Použil zřejmě mačetu,
údery směřovaly
převážně na hlavy obětí.
soud původně Hajného poslal na
25 let do vězení. Vrchní soud v Praze mu trest mírně snížil.
Dovolání Hajného letos odmítl
Nejvyšší soud.
Podle spisu vrah zaútočil na
manžele v neděli 17. února 2008.
Použil zřejmě mačetu, údery směřovaly převážně na hlavy obětí.
Otec Hajného přítelkyně zemřel

na místě, jeho žena koncem března v nemocnici. Vražednou zbraň
policisté nenašli. Hajný v osudný
den napadl i bratra své dívky, který
utrpěl několik zranění.
„Trestného činu jsem se nedopustil. Jsem hodný a slušně vychovaný člověk,“ hájil se muž loni
u odvolacího soudu.
Podle znalců z oboru psychologie a psychiatrie se jedná o nevyzrálou osobnost se sklony k agresivitě. Čin spáchal v podmínce. Hajný si údajně píchal pervitin, kouřil
marihuanu a drogy prý i prodával.
Jak vyplývá z důkazů, brala je
i jeho dívka.
Rodiče jí vyčítali, že s Hajným
chodí. Nechtěli, aby se s ním stýkala.
Hajný u soudu za vraha označil
bratra své dívky – syna zabitého
páru. Vraždu prý zosnoval se svou
sestrou, na Hajného připravili past
a vlákali ho domu až ve chvíli, kdy
rodiče byli již mrtví.

Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie ze serveru rajce.net
V parku byli kromě všestranných
loveckých psů k vidění rovněž slavnostně
oblečení trubači a sokolníci. Za celý
víkend absolvovali psi 68 zkoušek.

Kynologická soutěž německých krátkosrstých ohařů
Memoriál Františka Vojtěcha se uskutečnila na Sychrově. Jde
o jakési vyvrcholení „kynologického snažení se“.
Memoriál se koná každý rok na jiném
místě. Letos v okolí zámku Sychrov.
Krátkosrstí ohaři jsou všestranní lovečtí psi. Myslivci
je využívají nejen pro lov, ale i pro ochranu zvěře.

Foto: Veronika Mašková
http://werdinek.rajce.idnes.cz/

