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Krátce
ČESKÁ LÍPA

Mladí lidé si
nevyzvedávají občanky
Zatímco kdysi byl pro patnáctileté
občanský průkaz netrpělivě očeká-
vanou vstupenkou do světa dospě-
lých, dnešní mladí lidé to tak zřej-
mě neberou. Správní odbor radni-
ce v České Lípě zjistil, že několik de-
sítek mladých lidí, kteří již překroči-
li hranici 15 let věku, dosud nepožá-
dalo o vydání prvního občanského
průkazu. „Pokud nejpozději do 30
dnů ode dne, kdy dovršili věk 15 let,
nepodají žádost o vydání průkazu,
mohou být pokutováni až do výše
deset tisíc korun,“ varuje Vlasta
Chroustová z úřadu. (hs)

JIZERSKÉ HORY

Rozhledny jsou
otevřené i v zimě
Na některé jizerskohorské rozhled-
ny se mohou lidé vydat i v zimě. Mo-
hou navštívit ty, které jsou otevřené
celoročně. Je to například Ještěd,
Kopanina, Královka, Černá studni-
ce jen za příznivého počasí. Kom-
pletní přehled o otevřených roz-
hlednách v Jizerských horách najde-
te na www.jablonec.com. (bra)

LIBERECKO, SASKO

Češi a Němci likvidují
škody po povodni
Celkem čtyřicet šest měst a obcí z
okresu Görlitz, které byly vážně
poškozeny srpnovou povodní, se
nachází na seznamu vydaném Eu-
roregionem Nisa. Seznam poslou-
ží k tomu, aby stejně poškozené
obce na území Frýdlantska a Čes-
kolipska mohly najít partnera pro
podání společných česko-sas-
kých projekty, které by pomohly
odstranit alespoň částečně povod-
ňové škody. Na tyto projekty pů-
jde 9,5 milionu eur. (hs)

TANVALD

Lyžaři si vyzkouší
skialpinistické vybavení
Zdarma vypůjčit skialpinistické
nebo freeridové vybavení si mo-
hou ve čtvrtek 30. prosince ná-
vštěvníci lyžařského areálu Tan-
valdský Špičák. Ve středisku bu-
dou na lyžaře čekat také ukázky fre-
eridového a skialpinistického lyžo-
vání, ukázky prevence lavinového
nebezpečí. (ad)

SEMILY

Milion na sport a kulturu
Více než milion korun rozdělí i v
příštím roce grantový program
města Semily. Peníze jsou určeny
na kulturní a sportovní akce, soci-
ální péči, obecně prospěšné čin-
nosti a využití volného času dětí a
mládeže. O poskytnutí grantu se
může ucházet právnická osoba,
státní nezisková organizace nebo
nadace působící na území města
Semily. Lhůta pro podání žádostí
je do 20. ledna. (jh)

LIBEREC (sol) Už příští rok na jaře
se začne opravovat liberecká Výši-
na. Majitel na ni získal dotaci z Ev-
ropské unie. Na rekonstrukci, kte-
rá spolyká zhruba třiašedesát mili-
onů korun, dostane téměř osmatři-
cet milionů.

Ještě nedávno ji přitom firma na-
bízela ke koupi. „Chtěli jsme ji pro-
dat, ale ještě předtím, než jsme zís-
kali dotaci. Bez ní bychom ji totiž
opravit nedokázali,“ připustil Pa-
vel Práde, jednatel Družstva PLP
Invest, které o dotaci žádalo.

Zbytek peněz už má firma zajiš-
těný. Zda si vezme úvěr od banky
či sehnala investora,
ale nechtěl Práde ko-
mentovat.

Výšinu koupila fir-
ma Dorint, v níž je Pa-
vel Práde společní-
kem, ve výběrovém ří-
zení už v roce 2002
od města Liberec.
Chátrat začala od de-
vadesátých let minulého století,
kdy se bývalí nájemci nedohodli s
městem na koupi objektu.

Nový majitel ji chce i s pomoci
evropských peněz vrátit její původ-
ní poslání. Turistům tak bude k dis-
pozici restaurace, po letech se ote-
vře také rozhledna.

Do budoucna by tu měla vyrůst
také letní terasa a pro hosty chtějí
vybudovat kolem šesti pokojů.
„Chceme, aby se tu konaly i různé
akce, třeba maturitní večírky,“ upo-
zornil Práde.

Jako první musí vybudovat ply-
novodní, kanalizační a vodovodní
přípojky, které napojí na veřejné
sítě. Kanalizace dosud vedla přes

soukromé pozemky, to už nepů-
jde, voda byla zase napojena na
malou studánku, její zásoby by ne-
byly dostačující.

Nicméně už před třemi lety zís-
kal majitel stavební povolení na in-
ženýrské sítě, které povede lesem.
Do budoucna počítá i s tím, že ob-
noví a upraví venkovní terasy v ji-
hovýchodním a severozápadním
průčelí.

Rekonstrukce i dostavba Výšiny
musí být hotova do roku 2013. To
je podmínka evropské dotace.
„Rozhledna by si zasloužila opra-
vit, je jednou z dvaadvaceti v re-

publice, která není pří-
stupná. Navíc dlouhá
léta chátrá. Přitom leží
na krásné turistické tra-
se,“ upozornil Pavel Gej-
doš z Klubu přátel roz-
hleden.

Vyhlídkovou restau-
raci s rozhlednou dal v
roce 1901 postavit Hein-

rich Liebieg. Projekty vypracoval
norimberský stavitel, který při stav-
bě použil některé původní materiá-
ly ze zbouraných středověkých
domů v Norimberku.

Dosáhl tak dojmu starobylosti.
Iluzi hradu pak dotvářel ještě pří-
kop překlenutý mostem a nádvoří
obehnané hradbou se střílnami.
Až do roku 1966 měla svou původ-
ní podobu, pak se na jejím vzhledu
podepsali komunističtí stavitelé,
kteří zasáhli necitlivě do architek-
tury celého hrádečku.

Před veřejností se Výšina uzavře-
la zhruba před deseti lety. Z její
věže byla přitom vidět Liberecká
kotlina i hřbet Ještědu.

Procházka Libercem částečně uklizeným, částečně
zavátým.

Po Liberci se sice nyní špatně
chodí, nabízí však romantické
obrázky. 4x foto: Jaroslav Málek

http://zirkon.rajce.idnes.cz

Liberecká
rozhledna s

restaurací
postavená v roce

1901 je už řadu let
k nelibosti obyvatel

města uzavřená.
Příští rok začne její
rekonstrukce za 63

milionů.

Sníh zasypal také Benešovo
náměstí a okolí liberecké radnice.

Vaše názory nás zajímají
Pište, volejte, mailujte vaše názory na
redlib@mfdnes.cz, MF DNES, OC
Fórum Liberec, Soukenné nám.
2/669, 460 01 Liberec, telefon 488
123 111.
Diskutovat můžete na internetové
stránce liberec.idnes.cz.
Vlastní autorský blog si můžete
založit na adrese blog.idnes.cz.

Budou bývalí zelení
hrobaři liberecké ZOO?
Volební kampaň do zastupitelstva
Statutárního města Liberce (SML)
byla o mnohomluvná. Mnozí kan-
didovali pod novými dresy. Pokud
však do láhve od Beaujolais naliju
ocet, stále v ní zůstává ten ocet.
Možná se zelení za svou značku
styděli a tak vznikla Změna pro Li-
berec, z části bývalé SOS pak Libe-

rec občanům… Ano, proklamace
zeleného programu, ňafání o dlu-
zích města a macešském zacháze-
ní s neziskovými organizacemi,
povídání o protikorupčních opat-
řeních vynesly tyto představitele
do vedení města.
A jak je to dnes? Na ustavujícím za-
sedání si koalice Změna pro Libe-
rec (ZL), ČSSD, Liberec občanům
(LO) a Unie pro sport a zdraví
(USZ) navýšila počet náměstků ze
4 na 5, ačkoli by bylo možno prá-
vě v kritické zadluženosti města
ustát vedení pouze se 3 náměstky,
což navrhoval klub za KSČM. Pro-
běhlo první zastupitelstvo, plné
nekompetentnosti v předlože-
ných materiálech, dokonce jedno-
ho ve dvojí verzi, a to tak, že patr-
ně ti hodní, asi rada SML, měli ver-
zi aktualizovanou, zatímco ti patr-
ně zlobiví, jen původní. Případně

materiály zcela chyběly, hlasovalo
se a nevědělo o čem.
Nyní na je pořadu dne rozpočet
SML. A zde se evidentně míjí před-
volební proklamace s realitou a
prioritami nastolenými dnes.
Ano, i na ČT 24 proběhla informa-
ce o vážné situaci, že chybí 600
milionů, není co prodávat, proto-
že Liberec už téměř nemá co pro-
dat, každoročně se splácí 170 mili-
onů, z toho 100 mil. jsou úroky.
Tímto vyvstává mimo jiné i pro-
blém minimálních dotací pro
zoo, botanickou zahradu, divadla
a další neziskové organizace. V
souvislostech s erudicí vedení
města evidentní po posledním za-
stupitelstvu a červených číslech
rozpočtu města je pak velmi pro-
blematické tvrdit, jak účelné je na-
výšení počtu těchto náměstků. Po-
kud mají mimo jiné ve své gesci i

neziskové organizace, tak netu-
ším, co vlastně vůbec budou řídit,
když neziskové organizace klek-
nou. Snad jen ten řízený pohřeb
těchto organizací.
Další finanční zdroje pro zmírně-
ní likvidace některých nezisko-
vých organizací by se našly vyjma
ponížení počtu náměstků na
únosnou míru i v ponížení polo-
žek reprefondu těchto nepostra-
datelných velikánů města včetně
primátora Korytáře, bývalého ze-
leného.
A jaké důsledky předložený rozpo-
čet, který bez ohledu na předcho-
zí spektákl zeleného programu,
bude mít pro nejstarší zoo a bota-
nickou zahradu? Katastrofální. Bý-
valí zelení změnili své role a sta-
nou se hrobaři zoo!
Dana Lysáková
zastupitelka Liberce

O gymnázium by se
mělo postarat město
Vyslovuji tímto zásadní nesou-
hlas s rušením jabloneckého
Gymnázia U Balvanu. Velmi do-
poručuji jablonecké radnici, aby
se město stalo zřizovatelem toho-
to gymnázia, i když by na školu
muselo doplácet – jestliže všichni
víme, že vzdělávání musí být u
nás prioritou (zvláště po zveřejně-
ní dalšího zhoršení znalostí na-
šich studentů v porovnání se svě-
tem), měly by se peníze na toto
doplácení v rozpočtu města najít,
i na úkor méně důležitých výda-
jů. Nedostatek řemeslníků je tře-
ba řešit systémově z úrovně stát –
kraj, nikoli rušením kvalitního
gymnázia.

Benno Kratschmar
Jablonec nad Nisou

Zase bude krásná Takto bude vypadat liberecká Výšina po celkové
opravě, která začne na jaře 2011. Vizualizace: Dorint

Fórum čtenářů

Do budoucna by tu
měla vyrůst také
letní terasa a pro
hosty chtějí na
Výšině vybudovat
kolem šesti
pokojů.

výběr z dopisů, kráceno

JABLONEC NAD NISOU (bra) Ještě
dnes se v Jablonci potýkají s násled-
ky loňské říjnové sněhové kalamity.
Nečekaná sněhová vichřice, která
tehdy zasáhla Liberecký kraj, se po-
depsala především na zeleni. Proto-
že peníze z jablonecké městské
kasy na její obnovu nestačí, snaží se
je získat z Evropské unie.

Vloni vichřice poničila a vyvráti-
la stromy, uzavřela všechny parky,
odřízla lidi od elektřiny. Město vy-
hlásilo kalamitu. Nespočet rodin
mělo na svých zahradách popada-
né a nebezpečné stromy. „Postup-
ně obnovujeme zeleň po celém Jab-
lonci tam, kde je třeba. Nyní jsme
získali další peníze na obnovu keřů
a stromů,“ uvedla mluvčí jablonec-
ké radnice Jana Fričová.

Jablonec nyní může napravit ško-
dy v dalších částech města. Podaři-
lo se mu získat osm set tisíc korun z
Evropské unie na obnovu zeleně v
ulici Generála Mrázka, mezi ulice-
mi Máchova a Opletalova a dále
dvou zahrad mateřských škol.

V parcích vysadí nové stromy a
keře, upraví trávníky a ošetří poni-
čené stromy. Na některých místech
se však musí i kácet. „Například ká-
cení v zahradách škol je důležité
především kvůli bezpečnosti,“ dopl-
nila mluvčí.

Dalším místem v Jablonci, kde
nejsou napravené škody po sněho-
vé kalamitě, je na Žižkově vrchu. Po-
ničené a nebezpečné stromy odstra-
ní město až v rámci stavby lesopar-
ku. Tu zahájí město až v příštím
roce.

Přispět na obnovu zeleně v Jab-
lonci může také veřejnost. „Ve vnitř-
ním informačním centru je umístě-
ná kasička. Kolik lidé přispěli, za-
tím nevím, ale sbírku necháváme
běžet dál,“ konstatovala mluvčí.

Problémy řeší i Lesy ČR, který zá-
roveň varují, že i dnes jsou větve
pod nánosy sněhu nebezpečné.
„Následky sněhové kalamity bude-
me řešit ještě několik dalších let,“
zmínil lesní správce Miroslav Kor-
tan.

Populární Výšina
projde na jaře
opravou. Konečně

V boji s následky
kalamity pomohou
evropské peníze

Nemovitosti-koupě

Domy,byty super ceny Prolux.cz 841222222 

INZERCE

Vaším objektivem MF DNES přináší fotografie čtenářů z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes jde o snímky zasněženého Liberce


