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LIBEREC Stínovou radu má od vče-
rejšího dne liberecká radnice. Je-
jím šéfem je odvolaný primátor
Jan Korytář, usedli v ní i bývalí ná-
městci. Za cíl si dali sledovat sou-
časnou koalici a hlídat, aby plnila
sliby, kterými si získala hlasy voli-
čů. Zároveň tak svým soupeřům
vzkazují, že s nimi a jejich kritikou
musí počítat.

„Nechceme, aby byl Liberec mís-
tem, kde vládnou kmotři a pár vy-
braných podnikatelů,“ řekl Jan Ko-
rytář.

Ten si chce vzít na starost proti-
korupční opatření. Jedním z prv-
ních kroků bude podání podnětu
k Evropské unii na prošetření spor-
ných zakázek na stavbu bazénu a
rekonstrukci městských lázní. I
když antimonopolní úřad žádné
pochybení nezjistil, přesto je pod-
le Jaromíra Baxy, bývalého ekono-
mického náměstka, důvod k oba-
vám. „Jen nechceme riskovat, že
město bude muset v budoucnu sta-
milionové dotace vracet,“ upozor-
nil Baxa, který bude mít ve stínové

radě na starosti právě hospodaře-
ní města a veřejné zakázky.

Podání podnětu chtějí členové
stínové rady projednat i s vedením
města. „Neradi bychom vystavili
naším jednáním město nějakému
riziku,“ podotkl Korytář.

V „hledáčku“ jsou i další projek-
ty, na něž chce radnice využít ev-
ropské dotace. Podle Zuzany Ko-
cumové, která bude mít na starosti
územní plán, dopravu, sport a ces-
tovní ruch, je potřeba ohlídat, aby
se dostalo hlavně na ty, které si to
zaslouží. A to se ne vždy děje.
„Mrzí mě, že se nedostalo na Lesní
koupaliště a přírodní divadlo. Při-
tom podle ankety by Liberečané
velmi uvítali, pokud by se do nich
vrátil život,“ prohlásila Kocumová.

Naopak některé projekty jsou
podle ní zbytečné a město by moh-
lo využít toho, co má. Třeba koleč-
kové dráhy v Horním Hanychově,
která je dnes zarostlá, a pokud by
se obnovila, mohla by sloužit i pro
in-linisty. Nemusela by se tak za
třicet milionů stavět stezka kolem

letiště. Právě Zuzana Kocumová
bude mít ve stínové radě trochu pa-
radoxní post. Hlídat má náměstka,
který je ze stejné strany jako ona.
Po svém odvolání totiž zůstává za-
stupitelkou za Unii pro sport a
zdraví, za niž sedí v koalici, i Jiří
Rutkovský, který ji vystřídal. „Za-
tím jsme ještě neřešili, zda ze stra-
ny odejdu. Uvidíme,“ zmínila.

Podle sociálnědemokratického
náměstka primátorky Lukáše Mar-
tina je stínová rada vítaná. „Víc
hlav víc ví, a pokud budou přichá-

zet s objektivními návrhy a připo-
mínkami, určitě to jenom přivítá-
me,“ podotkl náměstek.

Stínová rada není na regionální
úrovni zas tak častým jevem. Kro-
mě Liberce funguje ještě v Olo-
mouci, kde ji tvoří členové ČSSD, a
v Královéhradeckém kraji, kde do
ní usedli občanští demokraté.

Jana Pšeničková

Lidé od nás
Dřív mě liberecké
hory svíraly. Dnes
mě ochraňují Liberecký exprimátor Korytář i jeho náměstci se

vracejí. Vytvořili společně stínovou radu a chtějí hlídat
libereckou koalici.

LIBEREC (ČTK) Liberec včera zahá-
jil další etapu revitalizace největší-
ho sídliště Rochlice. Lokalita s nej-
větší koncentrací obyvatel se do-
čká nejen obnovy komunikací, ze-
leně a veřejného osvětlení. „Vybu-
dována bude například i nová tra-
sa pro cyklisty a bruslaře,“ řekla
mluvčí magistrátu Pavlína Strán-
ská.

Akce, která bez DPH přijde na
38,5 milionu korun, je z velké části
financována z evropských fondů.
Liberec tak přidá ze svého jen
sedm milionů korun.

Včera zahájená etapa měla stát

podle původních odhadů 70 milio-
nů korun, ve veřejné soutěži se po-
dařilo cenu výrazně snížit. Zvítězi-
la společnost Eurovia s nabídko-
vou cenou o 55 procent nižší.
Úpravy se podle Stránské dočkají
plochy o výměře téměř čtyř hekta-
rů, opraveno bude 4 600 metrů
čtverečních chodníků. „Rekon-
strukce čeká sportovní a dětská
hřiště s odpočívkami, kterých bu-
dou mít zdejší obyvatelé k dispozi-
ci 13,“ doplnila mluvčí radnice.
Město se chystá vysadit na 130 stro-
mů a 9 000 keřů. Sídliště dostane i
fontánu.

Sídliště Rochlice bylo postave-
no v letech 1974 až 1992, tvoří ho
několik obytných souborů s bez-
mála 3 400 byty, v nichž žije zhru-
ba 8 000 lidí.

Největším problémem sídliště
Rochlice jsou úzké komunikace a
nedostatek prostoru k parkování.
Sídliště bylo vyprojektováno v 70.
a 80. letech, kdy nikdo nepředpo-
kládal, že jednou bude mít auto té-
měř každá domácnost a některé
dokonce dvě. Další slabinou lokali-
ty je zastaralý bytový fond a velká
koncentrace sociálně slabých ro-
din, také přistěhovalců a cizinců.

První úpravy sídliště Rochlice
začaly už v roce 2002 otevřením
hřiště a parku, jehož výstavba při-
šla na čtyři miliony korun.

Rekonstrukcí za téměř čtvrt mili-
ardy prošla také tamní škola a při-
lehlá sportoviště. Později se poda-
řilo realizovat další úpravy hlavně
komunikací a parkovacích ploch
za zhruba 50 milionů korun.

Celkově by měla podle odhadů
regenerace sídliště včetně moder-
nizace panelových domů stát ko-
lem 230 milionů korun. Celý pro-
jekt by měl být hotový v roce
2013.

Krátce
LIBEREC

Řidič srazil strážníka,
když nastupoval do auta
O pomoc žádají liberečtí policisté
svědky, kteří viděli nehodu v soboty
4. června v ulici 1. máje u kina Lípa.
Byl při ní zraněn strážník městské
policie, když šestatřicetiletý muž z
Liberce jedoucí s vozidlem značky
Mercedes Benz Sprinter objížděl vo-
zidlo městské policie. Při objíždění
srazil strážníka, který se chystal na-
stoupit do služebního vozidla. Poli-
cie žádá svědky, aby se přihlásili na
telefonu 974 466 584 nebo na linku
158. (sol)

K dyž jsem nastoupila do libe-
reckého divadla, myslela
jsem, že tady nevydržím.

Všude kolem hory, které mě svíra-
ly, hrozně se mi tu nelíbilo. Během
života jsem se sem ale dobrovolně
vrátila. Dnes to cítím jinak. Jako by
mě hory ochraňovaly, ten vztah se
úplně otočil. Teď mi přijde, že prá-
vě hory a příroda jsou to, co je tu
krásné. Bydlíme uprostřed zeleně
přímo na úpatí hor. Co mi tady
vadí nejvíc, jsou průmyslové a ná-
kupní zóny všude pod Ještědem,
které úplně kazí krásné výhledy na
město. Mrzí mě, že na to nikdo při
jejich stavbě nebral ohled. Krajinu
to hyzdí. Mám takový sen. Kdyby
mi mohla zlatá rybka splnit přání,
chtěla bych, aby se do všech domů
vrátila původní okna. A celkově,
aby se domům vrátil jejich původ-
ní vzhled a krása. Prospělo by to
nejen tady u nás v Liberci, ale i v
celé zemi.

Barevnou hru blesků na noční ob-
loze nafotila Lenka Hadrbolcová z
Liberce. Snímky vystavila ve svém
internetovém fotoalbu na rajce.id-
nes.cz. Bouřky se nad krajským
městem nyní vyskytují velmi často
a podle meteorologů bude tento
trend pokračovat i v dalších
dnech. Foto: Lenka Hadrbolcová

http://lenkyfotky.rajce.idnes.cz

Zprávy z měst

FAKTA

Stínová vláda Liberce
Jan Korytář

Exprimátor,
zakladatel a
předseda
libereckého

sdružení Čmelák, ve stínové radě
bude zodpovědný za protikorupční
aktivity, zapojování veřejnosti do
rozhodování a sledování
strategických záměrů města.

Jaromír Baxa
bývalý náměstek
pro ekonomiku; od
roku 2008 je
předsedou

občanského sdružení Náš Vesec;
ve stínové radě bude mít na
starosti hospodaření města a
veřejné zakázky.

Kateřina
Absolonová

od roku 2006
liberecká
zastupitelka za

Stranu zelených. Ve stínové radě se
bude zabývat školstvím, kulturou,
sociální a zdravotní oblastí.

Josef Šedlbauer
liberecký zastupitel
za Změnu pro
Liberec
Ve stínové radě si

vezme na starost rozvoj města,
projekty IPRM a technickou
infrastrukturu.

Zuzana
Kocumová

zastupitelka za
USZ, kterou vedla
do voleb; ve stínové

radě bude hlídat územní plán,
dopravu, sport a cestovní ruch

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.

Nové silnice rozhodně
nejsou řešením
Zdá se to jednoduché. Přibývají
auta? Tož postavíme nové silnice a
je to vyřešeno. I kdyby to bylo
schůdné řešení, stále zůstává otáz-
ka, kde na to vezmeme. Tolik pe-
něz nemáme a nikdy nebudeme
mít, abychom postavili všechno,
co se plánuje a co se vydává za nut-
né. A abychom následně ufinanco-
vali také údržbu a opravy nově po-
stavených komunikací. Už teď je
to problém. I kvůli masivní výstav-
bě silnic nám tisíce chátrajících pa-
mátek pomalu padají na hlavu, za-
vírají a ruší se pošty, školy, linky ve-
řejné dopravy. Včetně vlakových
spojů, dokonce celých železnič-
ních tratí! A přitom právě moderni-
zace železnice vedle rozvoje veřej-
né dopravy včetně městské je jed-
ním z nejúčinnějších prostředků
jak řešit problém s přecpanými sil-
nicemi i ulicemi ve městech. Do-
konce by to vyšlo i levněji a ty vyda-
né peníze by se využily účinněji. Je

známý fakt, že pokud se někde
zmodernizuje železniční trať, zvýší
rychlost a komfort cestování na
ní, přibude počet cestujících, je-
jichž vozy aspoň trochu uvolní sil-
nice. Na druhé straně je dávno ve-
řejným tajemstvím, že za stovky
miliard postavené silniční komuni-
kace řada řidičů vůbec využívá, na-
příklad aby nemuseli platit mýto.
Teď dokonce i ŘSD zveřejnilo vý-
sledky svého oficiálního průzku-
mu, kde potvrzuje, že nové silnice
jsou řidiči z nejrůznějších důvodů
využívány méně, než se předpoklá-
dalo. A je otázka, jak je to vůbec s
tím přibýváním nových aut. ŘSD
totiž ve zmíněné zprávě uvádí do-
slova, že „intenzity dopravy na dál-
niční a silniční síti ČR od roku
2005 celkově stagnovaly“. Zpráva
možná nabízí i jistou odpověď
proč. Vzrostl totiž počet lidí, kteří
uvádějí, že se bez auta obejdou.
Čili se ukázalo za posledních 20 let
naprosto jasně, že nemůžeme bez-
myšlenkovitě, mechanicky přidá-
vat kilometry silnic, když přibývají
auta. To je, jako kdyby lékař auto-
maticky každému pacientovi s ho-
rečkou donekonečna předepisoval
antipyretika a stále víc antipyretik,
kdyby nechtěla zabrat, a vůbec by
ho nezajímalo, co vlastně tu horeč-
ku způsobuje. Důsledky takového
„léčení“ si myslím může snadno
každý domyslet.
Miroslav Hudec, Česká Lípa

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Liberce posílejte redaktorovi
Oldřichu Szabanovi (e-mail:
redlib@mfdnes.cz, telefon: 488 123 111)
» Inzertní poradce pro Liberecko je
Ilona Vaňková
(ilona.vankova@mafra.cz, tel.: 734 520
971)

Markéta
Tallerová
herečka divadla
F. X. Šaldy

pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy

středa: Semily, Jilemnice,
Lomnice

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

Fórum čtenářů Vaším objektivem
Čtenářka nafotila
bouřku
nad Libercem

Pohlídáme si
vás, slibuje
stínová vláda

V Rochlici včera slavnostně
zahájili vylepšení sídliště.

výběr z dopisů, kráceno

Vláda v hospodě Stínovou vládu včera představili Jan Korytář a jeho
exnáměstkyně Z. Kocumová v liberecké Plzeňce. Foto: B. Černý, MF DNES

70 000×
CESTOVNÍ TAŠKA

GARANTOVANÁ CENA

Za KAŽDÝCH 250 Kč nákupu dostanete 1 samolepku,
za 15 ks samolepek získáváte cestovní tašku.

Akce trvá do 2. 7. 2011

Akční
nabídka
od 8. 6.

do 18. 6. 2011

OVANÁ CENA

do 1
objevte dálky!

A
nab
od
naS našimi DÁRKY

Stále probíhá SMS soutěž o zahraniční zájezdy!Více info na www.enapo.cz

AVE mléko
polotučné 1 l

13,90

Gothajský salám
100 g

3,90

Dobrá Máma
čokoláda, jahoda,
lesní plody 120 g

4,90

Fanta pomeranč,
Sprite 1,5 l

14,90

PŘIJĎTE SI PRO
SVŮJ DÁREK!

INZERCE

Největší sídliště Liberce: 130 nových stromů a 9 tisíc keřů

Které oblasti libereckého života by
měla hlavně sledovat stínová vláda?
Pište na jana.psenickova@mfdnes.cz


