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Úterý: Česká Lípa, Nový Bor,
Zákupy

Pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

Středa: Semily, Turnov,
Jilemnice, Lomnice

Čtvrtek: Liberec a liberecké
městské čtvrti

Pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

Lidé odmítají tah přes Liberec
větší v Libereckém kraji, v Pavlovicích působí přes 40 let. Výcvikovou plochu využívá i armáda, policie, vězeňská služba a celní správa. „V případě výstavby domů v
naší těsné blízkosti si lidé budou
stěžovat na štěkání psů, což zkomplikuje provoz klubu,“ zdůrazňuje.
Dojde podle něj i k narušení ekosystému, porušení přirozených stezek vysoké zvěře. „Vyskytují se tu
bažanti, zajíci, dokonce i chráněné užovky obecné. Jde o poslední
kousek zalesněného prostoru ve
Starých Pavlovicích,“ upozorňuje
Kolář.

Nový územní plán počítá také se silnicí vedoucí od
Globusu až do průmyslové zóny Jih. Dotkne se
života lidí v několika čtvrtích Liberce. Ti s nápadem
města nesouhlasí a sepisují hromadně námitky.
LIBEREC Nesmyslná, drahá, nepotřebná. Silnice, která má vést od
Globusu přes Františkov, Ostašov
Karlinky, Pilínkov a Hanychov až
do průmyslové zóny Jih vyvolává
bouři nevole.
Liberečané proti ní sepisují hromadné námitky v jednotlivých
čtvrtích. Zítra je poslední den, kdy
mohou podávat námitky a připomínky proti návrhu konceptu
územního plánu. Zatím se jich sešlo téměř sedm stovek.

Vadí silnice spojující
průmyslové zóny
„Silnice je náhradou za původně
uvažovaný obchvat, která zajistí
dopravní obslužnost dynamicky
se rozvíjejících čtvrtí,“ říká architekt Jiří Plašil, spolutvůrce návrhu
nového územního plánu.
Místní lidé však považují takzvanou obvodovou sběrnou komunikaci za zbytečnou. Například v Pilínkově. „I stát zrušil záměr stavět
obchvat Libercem, uznal, že stávající silnice jsou dostačující,“ říká
Stanislav Beránek z občanského
sdružení Pilínkov k žití. „Na besedách o územním plánu tvrdili jeho
tvůrci, že silnice je pro občany.
Obešel jsem lidi v oblasti Pilínkova
a Hanychova. Všichni mi tvrdili, že
ji nechtějí,“ uvádí.
Dostupnost městské hromadné
dopravy je podle něj dostatečná.
„Není tu místo, kam by dítě nedošlo do deseti minut,“ konstatuje.

Místo vyhazování peněz na tuto
silnici si přejí opravit ty současné.
„Například Puškinova je rozbitá,
chceme ji opravit a rozšířit o chodník. Děsím se toho, kdy tam auto
srazí nějaké dítě,“ říká Beránek.
Připravovaná silnice by vyšla na
stovky milionů korun. „Myslím, že
se stejně nepostaví. Obávám se
ale, že kvůli záměru ji udělat nikdo
neopraví ani Puškinovu ulici. Přitom je to jedna z nejhorších ulic v
Liberci,“ tvrdí Václav Podzimek
z pilínkovského osadního výboru.
V okolí je podle něj mnoho dalších komunikací v podobně nevyhovujícím stavu. „Na jejich opravu
nejsou peníze a teď se tu vymýšlí
silnice za stovky milionů, která do
nich definitivně zablokuje investice. Jde o ekonomický nesmysl, vytvoří se začarovaný kruh a neudělá
se nic,“ upozorňuje Podzimek.
Návrh na silnici blokuje i výstavbu rodinných domů a snižuje hodnotu zdejších nemovitostí. „Přitom město zdůrazňovalo, že jeho
rozvoj je kvůli ohraničení horami
omezen. Proč tedy zrovna v místech, kde je možné stavět rodinné
domy, se tohle plánuje,“ ptá se udiveně další Pilínkovan Aleš Urbánek.
Rozhořčení lidé proto požadují,
aby město obchvatovou silnici úplně vypustilo z návrhu územního
plánu.
Petiční archy proti zmiňované
silnici podepisují i ve Františkově.

Počet námitek narůstá

Postaví silnici? V novém územním plánu je zakreslená i silnice vedoucí
až do průmyslové zóny Jih v Liberci. Lidé ji ale nechtějí.
„Ubude zeleň, zvýší se doprava v
této oblasti,“ shrnuje výhrady Marek Kuntoš, jeden ze signatářů námitky. Podobné petice vznikly i v
Hanychově a Ostašově.

Zbytečná přeložka silnice
Pilínkovští mají ještě jeden, čistě
lokální problém, kvůli kterému podávají námitku. „V místech železničního přejezdu se plánuje přeložení stávající silnice Puškinova na
část ulice Ke Hluboké a po překonání železniční trati její návrat
zpět na Puškinovu,“ vysvětluje Urbánek.
Místním lidem se to hrubě nelíbí. Na stávajícím úseku silnice totiž nejsou žádné rodinné domy, na
rozdíl od toho plánovaného. „Pod-
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le návrhu půjde silnice těsně okolo
osmi baráků, půjde jim prakticky
skoro přes práh,“ říká. Požadují ponechat současný stav. „Nynější silnice spojuje dvě části obce, tento
záměr by rozřízl Pilínkov,“ konstatuje.

I kynologové protestují
Další protestující skupinou jsou kynologové z Pavlovic. V jejich těsné
blízkosti je naplánovaná výstavba
domů, dvoupatrových až třípatrových, pro zhruba dvě stovky lidí.
Tomu pejskaři chtějí zabránit.
„Vzneseme námitku, sepsali jsme
petici. Podepsalo ji na osm set Liberečanů,“ uvádí předseda kynologického klubu Jiří Kolář.
Pavlovický klub je nejstarší a nej-

„Zatím podali lidé ke 23. květnu
674 námitek,“ upřesňuje Pavlína
Stránská, liberecká mluvčí. „Nejvíce podpisů, 756, doposud má námitka podaná zástupcem veřejnosti. Týká se spojky od ulice U Věže
podél areálu DTZ do ulice Winterovy,“ konstatuje Stránská.
V posledních hodinách se však
dá očekávat námitkový závěrečný
finiš. Uzávěrka je zítra, 27. května.
„Po tomto datu budou úředníci i
nadále sbírat podněty v normálním standardním režimu. V současné době se vypracovává koncept. Z něj se vytvoří návrh územního plánu. I ten můžou lidé připomínkovat,“ objasňuje Stránská.
Současný územní plán je z roku
2002, jeho platnost končí v roce
2015.
Do té doby musí radnice připravit nový územní plán.
Oldřich Szaban
Souhlasíte s tím, že nová silnice je
zbytečná?
Pište na redlib@mfdnes.cz

Liberecká zoo slaví. Rodí se v ní vzácná mláďata
LIBEREC (os) Liberecká zoologická
zahrada, nejstarší v Česku, zažívá
radostné dny. Skoro každý týden
hlásí nějaký přírůstek. Nežije však
pouze přítomností. Má připravené
zajímavé projekty do budoucna.
„Nadprůměrná je letošní sezona hlavně co do významu narozených mláďat,“ míní David Nejedlo, ředitel liberecké zoo.
Exploze přírůstků nastala v dubnu. „Přivítali jsme malého orla východního, dva takiny čínské, osla
somálského a mládě korunáče Sc-

laterova,“ vypočítává Ivan Langr,
mluvčí zoo.
Takiny čínské zoo začala chovat
v roce 2002, za tu dobu se v ní narodilo deset mláďat. Zoo Liberec je
jediným chovatelem tohoto zvířete v Evropě.
Osli somálští jsou zase nejohroženějším velkým savcem, ve volné
přírodě jich přežívá pouhých šest
stovek, v zajetí 130.
V případě korunáče Sclaterova
jde o teprve druhé odchované mládě v českých zoo, přičemž to první

se narodilo vloni v prosinci rovněž
v Liberci.
Na začátku května přibyla v zahradě samička žirafy Rotschildovy. „Největším úspěchem letos
jsou asi po deseti letech narozená
mláďata sněžných levhartů,“ myslí si ředitel. Narodila se tříleté samici Asuce a o šest let staršímu samci
Mikeovi. Předtím podobný úspěch
zaznamenali v roce 2001, kdy se narodila trojčata Athos, Amir a Agila.
Výčet zatím ukončuje čerstvé
mládě v přírodě kriticky ohrožené-

ho gibona bělolícího, který přišel
na svět v sobotu 14. května. V zoologické zahradě myslí i na další
roky. První akcí bude přestěhování
administrativy zahrady do budovy
Lidových sadů a propojení jejich
vzájemné činnosti. „V příštím roce
začneme stavět nový vstup a zároveň nové chovatelské zázemí, které částečně otevřeme návštěvníkům. Aby viděli do zákulisí,“ sděluje. Pokračují v trendu spojování
jednotlivých expozic a chování
více zvířat pohromadě. „Plánuje-
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me takzvanou africkou planinu,
která naváže na nový vchod do zahrady,“ uvádí Nejedlo. Připravují i
průchozí voliéru pro vodní ptáky.
„Abychom jim nemuseli zastřihávat brka a mohli volně létat,“ objasňuje. Opraví i oblíbený výběh tučňáků. „Dalším záměrem je nová expozice vyder a amfiteátr, kde lidé
uvidí letové dovednosti dravých
ptáků. Součástí má být i průchozí
lávka, po níž se návštěvníci pohodlně dostanou ze spodní části zahrady do horní,“ vysvětluje Nejedlo.

Sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj, Máchovo jez.

Lidé od nás

Místní často
nedoceňují, jak
je tu krásně
Milan Šubrt
šéf Asociace
samostatných
odborů

kolí Liberce mám rád.
Krajina a příroda mě neustále uchvacuje, ta mě tu
drží. Roviny mi nedělají dobře.
Když se vydám do Jizerských hor,
třeba k Raspenavě, cítím se, jako
by se ve mně rozsvítilo sluníčko.
Místní lidé často nedoceňují, jak
je tu krásně. Vyráží do vzdálených míst a doma to vlastně ani
neznají. Procestoval jsem toho
hodně, a tak vím své. Pokud se
ale týká samotného Liberce, to je
trochu jiné. Vadí mi betonové lobby. Betonu je tu proti jiným městům opravdu hodně, zeleň tu nemáme skoro žádnou. To mě mrzí.
Dolní centrum města by mělo zůstat jako klidová pěší zóna, auta
by odtud měla být odkloněna na
okraj.

O

Krátce
LIBEREC

Na náměstí vymění
zastaralé vodovody
Oprav komunikací v oblasti Nerudova náměstí v centru Liberce využila Severočeská vodárenská společnost k souběžné rekonstrukci
zastaralých vodovodních a kanalizačních sítí, které v této lokalitě
slouží už více než sto let. Zatímco
město investuje letos do oprav ulic
zhruba pět milionů korun, náklady na vodovody a kanalizace budou více než čtyřnásobné. Přijdou
na 21 milionů korun.
(ČTK)
LIBEREC

Řidič se chtěl asi zabít
Pravděpodobně sebevraždu zamýšlel čtyřiadvacetiletý řidič z Turnova, který v sobotu havaroval v Jizerské ulici v Liberci. Při cestě od
Bedřichova do centra města vyjel
ze silnice a postupně narazil do
plotu domu, vzrostlé túje a několika dalších dřevin. Auto ale nezastavilo a projelo zahradou domu. Přitom narazilo do zaparkované Škody Felicie a zastavilo se až o hromadu trámů. Řidič se těžce zranil.(ad)

Vaším objektivem Čtenářské fotografie z rajce.idnes.cz
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Aukční síň, Galerie Národní 25

Velkopopovický
Kozel světlé
výčepní pivo 0,5 l

PRODÁTE NEJLÉPE V AUKCI
Národní 25 (Palác metro), Praha 1

%

Přijedeme kamkoli v ČR

224 236 380, 737 571 660

www.galerie-narodni.cz

3 Kč
8,50 Kč +záloha

ZA CELKEM
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E NA VÝHRU!
KAŽDÝ TÝDEN ŠANC

NAKUPTE, POŠLETE
SMS A JSTE VE HŘE!

SMS servis posky tuje Erika

00 Praha 1.
, a.s., Na Příkopě 9 – 11, 110

GARANTOVANÁ CENA
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Přijďte si pro svůj dárek! Více informací v
prodejnách a na www.enapo.cz

Anglická slanina
100 g

9,90 Kč
AVE Čokopiškoty
pomeranč, malina,
višeň 125 g

14,90 Kč

Závody fichtlů
Závody upravených motocyklů,
lidově zvaných fichtlů, se tak
jako každý rok konaly
v Břevništi.
Foto: http://kozby.rajce.idnes.cz

Mléko Lactel
polotučné 1,5 % 1 l

13,90 Kč

