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LIBEREC (os) Liberecká T0P 09 vče-
ra zrušila svou městskou organiza-
ci. Kvůli vnitřním rozporům stáhla
kandidátku do komunálních voleb
a vyzývá své sympatizanty, aby v
říjnových komunálních volbách
dali svůj hlas straně Liberec obča-
nům.

„Dnes večer zrušíme liberec-
kou městskou organizaci, kandi-
dátku z komunálních voleb jsme
již stáhli,“ uvedl včera krajský před-
seda strany Robert Korselt.

V nadcházejících komunálních
volbách doporučil příznivcům
TOP 09 volit stranu Liberec obča-
nům. „Nejsme z vývoje v topce
nadšení, ubyl nám koaliční part-
ner,“ sdělil lídr Liberce občanům
Jiří Šolc.

Situace liberecké městské kandi-
dátky je podle krajského předsedy
velice nešťastná. „Omlouvám se
za ni voličům. Lidé z liberecké or-
ganizace více mysleli na sebe, než
na společný politický cíl,“ zmínil.

Krize v liberecké organizaci vyvr-
cholila začátkem minulého týdne.
Nejdříve v pondělí večer sněm od-
volal volebního zmocněnce Karla
Forejta. Dříve než stačila strana od-
volání ohlásit na radnici, Forejt vy-
škrtl z její kandidátky tři členy,
včetně lídra a vážného adepta na
post primátora, ředitele nemocni-
ce Luďka Nečesaného. „Proč tak
pan Forejt učinil, ví jen on sám,“
konstatoval Korselt.

Na prvním místě kandidátky se

tak ocitla bývala předsedkyně libe-
recké TOP 09, podnikatelka Dag-
mar Janusová. „Pan Forejt se ne-
zbláznil, ani se nemstil. Udělal to
proto, aby zamezil cizím lobbistic-
kým vlivům na naši organizaci,“ vy-
světlila Janusová.

Podle kandidáta na senátora
TOP 09 v Liberci Jana Marušiaka
se u každé strany, která je na vze-
stupu, objevují nejrůznější vlivové
a lobbistické skupiny. „Stalo se tak
i v Liberci. Některé chtěly straně

pomoci, jiné uškodit,“ upřesnil.
Do boje o Senát vstoupil s cílem
bojovat proti korupci a zadluženos-
ti města. „Moje kandidatura do Se-
nátu pokračuje dál. Žádní lobbisté
ji ovlivňovat rozhodně nebudou,“
zdůraznil Marušiak.

Zrušená liberecká organizace
měla 62 členů. Nyní přejdou pod
krajskou organizaci.

» Rozhovor se sesazeným lídrem
TOP 09 a kandidátem na primátora

L. Nečesaným čtěte zítra v MF DNES

SEMILY Hotovo, otevíráme, zní ze
semilské Jitřenky, která se po čtr-
nácti měsících proměnila ze zasta-
ralého nefunkčního kina v moder-
ně vybavenou budovu.

Kromě promítacího sálu tu na-
šla zázemí také knihovna a kavár-
na. Sečteno a podtrženo vše za
66,5 milionu korun.

Jitřenka se v novém návštěvní-
kům poprvé představí zítra ve dvě
hodiny odpoledne. „Až do pěti ho-

din budou k vidění i běžně nepří-
stupné prostory kina, kavárny i
knihovny. Kino bude během odpo-
ledne promítat ukázky 3D filmů a
od půl šesté a od osmi bude promí-
tána Kawasakiho růže,“ zve na ote-
vření kina starosta Jan Farský.

Až do 10. října bude v Jitřence
probíhat přehlídka českých filmů
To jste v Semilech ještě neviděli.
„Jde o filmy z posledních let, které
podle mě stojí za to vidět,“ říká

nový vedoucí kina Ondřej Šír. Se-
milské kino se 117 pohodlných di-
váckými místy bude premiérové a
hned během prvního týdne ho
čeká první velká premiéra – Ro-
mán pro muže, který představí
sám autor scénáře Michal
Viewegh.

Ještě před ním přijede již v pon-
dělí režisér Václav Marhoul, který
uvede svůj film Tobruk. Cena vstu-
penek začíná na 60 korunách, u
premiér však může být i dvojná-
sobná. Kino je vybavené také sateli-
tem pro přenosy třeba z Metropo-
litní opery.

Semilské kino vzniklo před 90
lety. Kvůli dosloužilému vybavení
i zázemí ho radní v lednu 2004 uza-

vřeli. Vzhledem k vysokým nákla-
dům na nejnutnější opravy se s
pracemi nezačalo. Následovala
doba diskusí o dalším využití budo-
vy a shánění peněz. V roce 2007 za-
stupitelé rozhodli o vzniku víceú-
čelového zařízení. Nová knihovna
v Jitřence, která budila emotivní
diskuse, nyní nabídne dospělým i
dětským čtenářům po jednom pat-
ru. Z potřebných 66,5 milionu měs-
to ze svého zaplatilo téměř dvacet.
„Náš podíl je i přes více práce men-
ší než původně předpokládaný. Za-
kázku se podařilo vysoutěžit za niž-
ší cenu, a navíc jsme ještě získali
dotaci od státního fondu kinema-
tografie a peníze za zábor staveniš-
tě,“ dodal Farský. Jaroslav Hoření

ROVENSKO POD TROSKAMI (jh) Po
více než roce policejního vyšetřo-
vání údajné zpronevěry na Měst-
ském úřadě v Rovensku celá záleži-
tost končí bez výsledku. Státní za-
stupitelství zamítlo stížnost města
proti odložení případu.

Sami zastupitelé pak odhlasova-
li odstoupení od dalšího pokračo-
vání sporu. Městu teď ale hrozí ob-
tíže za zveřejnění osobních údajů.

Údajně zpronevěřené peníze po-
cházejí především z plateb za od-
pady a k jejich zcizení mělo dojít
v letech 2007–2008.

„Podle výsledků prověřování ne-
byl prokázán úmysl si vybrané fi-
nanční prostředky přisvojit,“ stojí
v usnesení semilského státního za-
stupitelství.

Obžalovali nevinného?
„Po městě se občas říká, že jsme
obžalovali nevinného. Chtěl bych
jen upozornit, že tuto věc nejprve
projednával finanční výbor a jako
další byl přizván právník, na jehož
doporučení město vzneslo ozná-
mení na neznámého pachatele.
Město učinilo veškeré kroky, které
má za povinnost vůči našemu práv-
nímu řádu, a nechtělo nikdy niko-
mu ublížit,“ uvádí Koldovský
mimo jiné v zápisu.

Částka, která radnici údajně chy-

bí, se pohybuje kolem deseti tisíc
korun a náklady na majetkoprávní
spor města s bývalou matrikářkou
by byly větší.

„Celá záležitost tím končí, víc se
k tomu nebudu vyjadřovat,“ uvedl
starosta Pavel Koldovský s odka-
zem na stránky města.

Rovensko na svých stránkách
zveřejnilo usnesení náměstkyně
okresní státní zástupkyně Olgy Vo-
ňavkové k celé záležitosti. Sám sta-
rosta Pavel Koldovský na zastupi-
telstvu konstatoval, že podle Úřa-
du pro ochranu osobních údajů ne-
smějí být zveřejněna žádná jména.
„Začernění“ osobních údajů bylo
podle zjištění MF DNES velmi
snadno odstranitelné. Stačí jen v
textu změnit barvu písma, což
zvládnou děti na prvním stupni zá-
kladní školy. Množství stejně špat-
ně „začerněných“ osobních údajů
o občanech Rovenska pod Troska-
mi obsahuje i na internetu zveřej-
něný audit hospodaření města.

„Opravdu to tak je? Tak já to pro-
beru s naším technikem a pokusí-
me se sjednat nápravu,“ reagoval
starosta na upozornění redakce.
„Určitě je takovéto provedení špat-
né. Pokud by si někdo stěžoval,
museli bychom to řešit,“ uvedla
mluvčí Úřadu pro ochranu osob-
ních údajů Hana Štěpánková.

Krátce
LIBEREC

Autobusy nyní
jezdí jinak
Autobusové linky číslo 13, 22, 37,
51 a 53 mají s platností od dnešní-
ho dne nové jízdní řády. Na lince
13 bude spoj v 7:55 z Fügnerovy
ulice prodloužen ze zastávky Ka-
teřinky, lesní správa do zastávky
Kateřinky, učňovská škola. Linka
22 odjíždějící z Průmyslové zóny,
jih v 7:32 pojede již ve čtvrt na
osm. Autobus 37 z Pilínkova již
nepojede v 6:18, ale o osm minut
dříve. Na lince 51 je doba jízdy
prodloužena o čtyři minuty a k
autobusu s číslem 53 bude při-
dán jeden spoj ze zastávky Kate-
řinky, učňovská škola s odjezdem
ve 13:06. (mt)

JABLONEC NAD NISOU

Vendula Svobodová
navštíví nemocnici
Vendula Svobodová a ředitelka
nadačního fondu Kapka naděje
Elen Švarcová navštíví dnes paci-
enty jablonecké nemocnice.
„Fond Kapka naděje nám v minu-
losti zakoupil kardiologickou son-
du, která se používá k vyšetření u
dětských pacientů,“ přiblížila je-
den důvod návštěvy tisková mluv-
čí jablonecké nemocnice Petra
Krajinová. (bra)

LIBEREC

Knihovna bude bez
čtenářských front
Nový školní rok se každoročně
projevuje na návštěvnosti krajské
knihovny, což má za následek čas-
té fronty. Knihovna proto připravi-
la speciální předregistrační for-
mulář. Ten je určen těm, kteří ješ-
tě nejsou klienty knihovny, ale po-
třebují si objednat či zarezervovat
dokument z knihovního fondu.
Tato možnost registrace platí 14
dní. Do té doby musí zájemce při-
jít do knihovny a svoji registraci
potvrdit. Formulář je k dispozici
na www.kvkli.cz. (mt)

ŽELEZNOBRODSKO

Děti dostaly trampolínu
i houpačky
Děti ve Bzí u Železného Brodu zís-
kaly trampolínu, pískoviště, hou-
pačky a dětský hrad se skluzavka-
mi. Hřiště postavil u sokolovny a
víceúčelového sportovního hřiště
Bzovský okrašlovací spolek. Po-
třebné peníze vydělal na pořáda-
ných akcích, především Staromil-
ské pouti a koncertu populárního
MTO Universal Praha. (jh)

Na tři stovky modelů od
předních českých návrhářů
nabídla návštěvníkům i
obyvatelům Liberce velká módní
přehlídka s názvem Hvězdný
Liberec. Foto: Alexandra Petričková

http://sasulka.rajce.idnes.cz

Moderní kino, knihovnu a kavárnu otevřou zítra v
Semilech. Přestavba a rekonstrukce zdejší Jitřenky
vyšla na bezmála sedmdesát milionů korun. Kino
zahájí přehlídkou českých filmů.

FAKTA

Program semilského
kina Jitřenka
2. 10. 14:00–17:00 slavnostní
otevření budovy
2. 10. 20:00 Kawasakiho růže
(60,- Kč)
3. 10. 15:30, 17:30, 20.00 Ženy
v pokušení (60,- Kč)
4. 10. Tobruk (60,- Kč) účast
V. Marhoula
5. 10. Normal (60,- Kč)
6. 10. Hlídač č. 47 (60,- Kč)
7. 10. Protektor (60,- Kč)
8. 10. Román pro muže – premiéra
(80,- Kč), 16:30 autogramiáda
Michala Viewegha
9. 10. 17:30 Román pro muže (80,-
Kč), 20:00 Kuky se vrací (60,- Kč)

Začátky představení, není-li uvedeno
jinak, v 17:30 a 20:00, vstupenky lze
rezervovat na www.kinosemily.cz.

LIBEREC (mt) Přehod-
notit stávající územ-
ní plán, odlehčit do-
pravní situaci ve
městě či zavést refe-

rendum. To jsou jedny z bodů vo-
lebního programu, který včera
představila Strana práv občanů Ze-
manovci.

Do Liberce zavítal i její čestný
předseda Miloš Zeman se zpěvá-
kem Milanem Drobným, který
bude za město kandidovat do Se-
nátu.

„Liberecký kraj mám velmi rád.
Jezdím sem na kolo nebo na běžky
do Jizerských hor. Pravidelně pobý-
vám v Bedřichově u svého kamará-
da,“ hovořil o svém vztahu k regio-
nu Milan Drobný. Podle jeho slov
má jeho kampaň malý rozpočet, a
tak musel dokonce prodat své
auto, aby ji mohl financovat.

Zemanovci si ovšem do voleb
věří. „V parlamentních volbách
jsme získali téměř ve více než
dvou tisících obcí přes pět procent
hlasů. To je hranice pro vstup do
zastupitelstva,“ uvedl bývalý pre-
miér Miloš Zeman. Také nezapo-
mněl pochválit svého kandidáta
na senátní post. „Milan není žád-
ný maskot, jak tomu bývá v přípa-
dě populárních osobností. Je prá-
voplatným členem strany,“ dodal.

Lídrem kandidátky Zemanovců
je bývalý sociální demokrat Jiří Cih-
lář. Pod jeho vedením chce strana
bojovat o přízeň voličů také zprů-
hledněním hospodaření města.
„Zajímá mě, co bude s Textilanou,
letištěm či lyžařským areálem ve
Vesci,“ upozornil Drobný.

„Zemanovci mají jistě šanci do-
stat se do zastupitelstva, ale nějaký
velký výsledek asi neudělají,“ míní
Jan Outlý z katedry politologie
z Univerzity Hradec Králové.

Je konec. TOP 09 v Liberci po vnitřním rozkolu zanikla

Poslední úpravy V Semilech finišují přípravy na sobotní otevření kina. Foto: O. Bartovský, MF DNES

INZERCE Policie uzavřela vyšetřování
v Rovensku. Bez výsledku
Údajnou zpronevěru na radnici vyšetřovatelé neprokázali

Vaším objektivem MF DNES přináší fotky čtenářů z rajce.idnes.cz

Volby 2010
Zpěvák Drobný
prodal auto, aby
měl na kampaň

Semily slaví. Ze zchátralé
Jitřenky je moderní kino


