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Jizera žaluje na bordeláře
Věra Bartoňová ze Železného Brodu vyfotila nepořádek na březích Jizery. „To, co jsem viděla kolem, mě vyděsilo,“ říká žena
ŽELEZNÝ BROD (jh) Po větvích rozvěšené cáry igelitů, pohozené tácky od jídla a lahve od pití, tu a tam
polystyren, kousek auta či plasty z
kabelů. To není popis skládky v
Košťálově, ale břehů Jizery v Železném Brodě. Konkrétně v oblasti Poříčí, nedaleko mateřské školy.
„Je tam neskutečný nepořádek.
Většinou za něj broďáci nemohou,
igelity a podobné věci připlavou
při velké vodě a zachytí se ve větvích,“ míní Věra Bartoňová ze Železného Brodu. Na břeh Jizery se
vydala původně fotit něco zcela jiného než nepořádek.
„Je to místo, kam se příliš nechodí, takže v říčním písku byly nádherné stopy zvířat. To okolo mě
ale celkem zděsilo. Třeba se takto
podaří s tím něco udělat,“ říká Bartoňová. Fotky umístila na server
rajce.net pod názvem Řeka žaluje
aneb Co se nefotí. „Pěkné fotky,
ale smutný pohled,“ je nejčastější
hodnocení uživatelů. I když ne
všechny břehy Jizery jsou takto zaneřáděné, není to až tak ojedinělý
pohled. Úklidu se zpravidla dočkají pouze viditelné plochy v centru
měst. Na ty poněkud skryté se zapomíná. „Kdo by se měl postarat o
nápravu, není jednoduché. Do určité míry jsou škody po povodních
na bedrech Povodí Labe. Každý pozemek, a to se týká i břehů Jizery,
má svého majitele a ten by měl zajistit zbytek,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí železnobrodské radnice Miloš Pala.
Povodí Labe se snaží břehy uklízet kompletně, tedy včetně odstranění keřů a náletových dřevin, za
které se nepořádek pravidelně zachycuje. Vlastnické právo na pozemky u Jizery na Poříčí má město, to ale nyní uklízí břehy v centru.
Jaký účinný trest byste zavedli
za znečišťování koryt řek?
Pište na jaroslav.horeni@mfdnes.cz

Takhle to vypadá u Jizery Kusy igelitů a hadrů, pneumatiky, poklice od auta. To vše hyzdí Jizeru.

6x foto: Věra Bartoňová, http://waverka.rajce.idnes.cz

Starobylý hrad chátrá, na opravy nejsou peníze

Silnice po zimě:
kraj potřebuje
přes 150 milionů
LIBERECKÝ KRAJ (ČTK) Liberecký
kraj potřebuje nejméně 150 milionů korun na opravy silnic poškozených letošní zimou. Vedení kraje
zatím neví, kde na to vezme peníze. Část chce získat z přebytku loňského hospodaření a něco přidat z
rozpočtu. Kraj hlavně potřebuje
stamiliony na opravy komunikací
poničených loňskými povodněmi.
Ty na krajských silnicích II. a III.
třídy a mostech napáchaly škody
za více než dvě miliardy.
„Od státu ale můžeme dostat
jen polovinu, zbytek musíme zaplatit ze svého,“ řekl náměstek libereckého hejtmana Martin Sepp.
Zimní údržba v Libereckém kraji
stojí v průměru kolem 134 milionů
korun, ta letošní i přes prosincovou
kalamitu bude nakonec levnější.
„Podle předběžných odhadů to
bude kolem 120 milionů korun,“
řekl provozní náměstek ředitele
Krajské správy silnic Libereckého
kraje Petr Šén. Od ledna byla podle
něj zima relativně mírná a za minulé tři měsíce se tak podařilo ušetřit
peníze, které krajská správa silnic
použije na opravy výmolů, dopravního značení nebo na čištění silnic.
„Na opravy výmolů vlastními kapacitami máme v letošním rozpočtu vyčleněno dostatek finančních
prostředků, chybí nám ale peníze
na velkoplošné opravy,“ dodal Šén.
Ne všechny silnice totiž stačí zazáplatovat, některé jsou v takovém stavu, že je třeba udělat nový povrch.
Krajská správa silnic zahájila
opravy 8. března, přednostně se
snaží opravit úseky, které jsou v havarijním stavu. „S opravami jsme
začali o měsíc dříve než loni, umožnily nám to příznivé klimatické
podmínky,“ řekl náměstek.
Oprav se dočkaly jako první silnice na Českolipsku, hlavně v okolí Mimoně, Velkého Grunova a České Lípy. Pracovat se už začalo i na
silnicích na Frýdlantsku a Hrádecku. Postupně se silničáři přesouvají i do výše položených míst na Semilsko a Jablonecko.

Opravám zříceniny hradu Nístějka založeného Valdštejny v podhůří Krkonoš brání také nedořešené majetkové poměry

Vratislavicím hrozí, že budou
muset vrátit 22 milionů

VYSOKÉ NAD JIZEROU (jh) Opravě
zříceniny dávného gotického hradu Nístějka nedaleko Vysokého
nad Jizerou brání nedostatek peněz i nevyrovnané majetkové vztahy majitelů. Kvůli tomu nelze získat ani dotace. Lokalita je navíc
chráněná, což také ztěžuje možnost zatraktivnění hradu.
Více než deset let se o obnovu
hradu založeného v první polovině 14. století Valdštejny snaží Občanské sdružení hradu Nístějky.
„Plánů bylo již spoustu a uskutečnit se podařil pouze zlomek. Obávám se, že ani letos toho příliš nedokážeme,“ uvedl místopředseda
sdružení Zdeněk Fišera.
Potřebný elán do další práce
podle něj ubíjejí neustále nevyřešené majetkové záležitosti. „Za jedenáct let činnosti jsme se setkali s tolika překážkami, že by to leckoho
odradilo,“ podotýká Fišera. Problémy neustávají.

LIBEREC (ad) Vratislavicím hrozí,
že budou muset vracet až 22 milionů korun firmě Imobilien AG. Ta
měla postavit na Nové Rudě ve Vratislavicích sídliště a odstoupila od
smlouvy. Za pozemky už zaplatila
část splátek.
Jedním z důvodů, proč majitel
firmy od smlouvy odstoupil, je, že
by nestihl domy postavit do roku
2013, protože se protahovalo
územní řízení. O tom, jestli důvody skutečně nastaly, bude dnes hlasovat liberecké zastupitelstvo.
„Pokud liberecké zastupitelstvo
uzná, že je odstoupení platné, vrátí Vratislavice 22 milionů, což by
byla po náš rozpočet velká rána,“
upozornil vratislavický opoziční
zastupitel Vladimír Braun. „Když
ale v Liberci potvrdí usnesení vratislavického zastupitelstva, které nesouhlasilo s vypovězením smlouvy
ze strany Imobilienu a od smlouvy
odstoupí město, zaplatí Vratislavi-

FAKTA

Hrad Nístějka
Zřícenina gotického hradu stojí na
skále nad údolím Jizery a Farského
potoka nedaleko Vysokého nad
Jizerou.
Založen byl v první polovině 14.
století rodem Valdštejnů.
Hrad zanikl někdy ve druhé
polovině 15. století následkem
velkého požáru, od roku 1519 je
uváděn jako pustý. Pozůstatky
osídlení jsou i staršího data.
Dochováno je torzo okrouhlé věže,
paláce a zbytky opevnění.

„Když jsou dva majitelé, tak je
to horší než jednat s jedním,“ tvrdí
Fišera. Pozemky mají ve správě
Lesy České republiky a zřícenina
samotná patří městu Vysoké nad Jizerou. „Narážíme na nezájem věci

řešit. Další brzdou je krajský odbor
životního prostředí,“ postěžoval si
Fišera. Hrad a okolí jsou vyhlášené
přírodní památkou, hlavně kvůli
výskytu vzácného lopušníku skloněného.
Návštěva zříceniny vyžaduje
kvůli lezení nahoru, dolů případně
i po žebříku dobrou fyzickou kondici. „Chtěli jsme postavit lávku,
chtěli jsme i schodiště, povolení
však zamítlo ministerstvo životního prostředí nejen kvůli květeně,
ale i ptactvu,“ říká Fišera. Lokalita
je však dostatečně velká a k narušení přírodních poměrů v údolí Jizery by sotva došlo.
Občanské sdružení nyní představilo plán činnosti do roku 2020.
Některé věci jsou spíš zbožným
přáním, jiné jsou nutností. Potřeba je především doopravit věž, která se může začít rozpadat. Ve vážném stavu je také palác. Užitečné
by bylo pokračování archeologic-

kého průzkumu. Kromě lávky a
schodiště by návštěvníci uvítali i
zábradlí.
Majetkové vztahy kolem zříceniny hradu by mělo řešit vysocké zastupitelstvo zřejmě formou směny
pozemků. „To podstatné se bude
rozhodovat na příštím zasedání.
Směna již byla jednou rozjednána.
Bude záležet na vzájemných nárocích, hlavně jakou plochu budou
Lesy požadovat,“ říká místostarostka Vysokého nad Jizerou Lucie Strnádková.
Že by se město nějak viditelně finančně podílelo na opravách hradu nevidí reálně. „Náš rozpočet je
napjatý. Finančně se na činnosti
sdružení budeme sotva moci podílet,“ míní místostarostka. Možná
by mohla být spoluúčast na dotaci. „V těchto případech bývá dotace devadesát procent a o obrovské
částce nelze uvažovat,“ dodala Strnádková.

ce Imobilienu pouze 9 milionů.
Myslím si ale, že pokud nedojde k
dohodě právníků, skončí případ u
soudu,“ domnívá se zastupitel
Braun.
Zatím se zdá, že se mohou radovat lidé, kteří se proti zamýšlené
stavbě v lokalitě Sladovnická na
Nové Rudě bouřili. Báli se totiž vysokých domů, které jim zničí výhled a klidné bydlení. Proti záměru psali také petici.
Majitel firmy Imobilien AG se
nechtěl blíže vyjadřovat. „Vyjádříme se až na zastupitelstvu. Územní řízení ale běží dál,“ řekl pouze
majitel firmy Imobilien AG Martin
Kulhánek.
Rodinné domy namísto patrových budov s až 390 byty by na pozemku raději viděl i vratislavický
starosta Lukáš Pohanka. Pokud by
pozemky znovu patřily městu,
mohly by je Vratislavice rozprodat
jako parcely pro rodinné domy.

Desetiletý spor o dům, který brání stavbě bulváru, se blíží ke konci
JABLONEC NAD NISOU Více než desetiletý spor města Jablonce s rodinou Musilových možná brzy skončí. Město se chce s rodinou vyrovnat mimosoudně a získat dům,
který brání v dokončení Velkého
bulváru 5. května, výměnou za
jiný.
Radnice se s Musilovými soudí
kvůli vyvlastnění domu. Město
nyní zahájilo nové jednání s rodinou. Ta nyní může vybírat z deseti
objektů, které nabídli směnit za jejich dům.
Letitý spor by tak mohl být konečně vyřešen, i protože jeden z
deseti nabízených objektů, je dům
v Lidické ulici, o který dříve Marcela Musilová projevila zájem.
Město v minulých letech však

nechtělo dům v Lidické ulici směnit, protože prošel rekonstrukcí a
údajně převyšoval svou hodnotou
nevzhledný dům paní Musilové.
„To už úplně není pravda. Dům
v Lidické má také nedostatky.
Okna i chodby potřebují opravy,“
poznamenal jablonecký starosta
Miloš Vele.
Ten věří, že by ke výměně mohlo dojít ještě letos. Nasvědčují
tomu prý i vstřícná jednání s Marcelou Musilovou. „Můj vnitřní pocit je, že to nebude chtít řešit vleklým soudním sporem,“ poznamenal místostarosta.
Diskutovaný dům na 5. květnu
disponuje několika byty a prodejními prostory. V současné chvíli tam
je sklenářství. Dříve lidé rohový

Spor o dům Jablonec chce získat dům rodiny Musilových, který brání
v dokončení Velkého bulváru.
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dům navštěvovali kvůli potravinám nebo posezení v cukrárně.
Marcela Musilová dříve zmínila,
že dům prodat či vyměnit nechce
a raději by opravila fasádu a pronajala prodejní prostory. „Podnikat
zde nikdo nebude, když má být
dům srovnaný se zemí,“ řekla dříve Musilová.
Spor o dům se táhne od roku
1999. Město Musilovým nabídlo
několik částek, tou konečnou bylo
osm milionů. Ani jednu sumu rodina nepřijala. Nakonec chtěli asi 12
milionů a dům v centru. Radnice
proto odhlasovala vyvlastnění
domu s vyrovnáním podle odhadu
ve výši 4,2 milionu. A odstartoval
soudní spor.
„Proběhlo několik soudů a nyní

se věc vrátila ke krajskému soudu
v Liberci,“ sdělil již dříve právník
města Leoš Teufl.
V současné době soudní znalec
odhadl cenu nemovitosti na šest a
půl milionů korun.
Město dům potřebuje, aby ho
mohlo zbourat a dokončit projekt
Velkého bulváru a vyhlazení původní zástavby. „Hned, jak bychom ho získali, došlo by k demolici. Ředitelství silnic a dálnic, který
je investorem této akce, by mohlo
dokončit silnici na 5. květnu.
Než došlo k výstavbě Velkého
bulváru, město zbouralo několik
domů, jak po levé tak pravé straně.
Jediný dům, který brání v dokončení, je ten rodiny Musilových.
Lenka Brabencová

