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Lidé od nás
Neuvěřitelné!
Policie jednala
velmi slušně

Krátce
LIBEREC

Autobusy pojedou jinak
Uzavírky ztíží život lidem cestují-
cím po Liberci. Rumjancevovu uli-
ci uzavřou ode dneška do 7. srpna
výkopové práce. Dotkne se to auto-
busových linek číslo 14, 18, X25, 34
a 93. Linka číslo 14, 18, X25, 34 a 93
pojede ze Šaldova náměstí odklo-
nem ulicí 5. května a Šamánkovou
na Tržní náměstí. V opačném smě-
ru pojedou linky po stejné trase.
Zastávky Sokolská u zdi a Náměstí
Dr. E. Beneše přestanou linky po
dobu uzavírky obsluhovat. (ad)

Rychfest 2011
Snímky čtenáře z internetového
fotoalba rajce.idnes.cz zachycují
festival Rychfest 2011, na kterém
předminulý víkend vystoupila
například i legendární česká
kapela Turbo.

LIBEREC Přírodní pozemky promě-
nili liberečtí zastupitelé na konci
června na stavební parcely. Ve tře-
tí zóně Chráněné krajinné oblasti
Jizerské hory. Díky tomu na nich
majitel podle opozice vydělá pět
milionů korun.

„Pozemky město prodalo v roce
2005 Sportovnímu areálu Ještěd,
zhruba 21 tisíc metrů čtverečných
ploch přírody a krajiny za 63 800
korun ve Starém Harcově. To je za
3,30 korun za metr čtverečný,“ po-
pisuje exprimátor Jan Korytář.
Sportovní areál Ještěd tyto plochy
následně směnil s podnikateli Klu-
sáčkovými.

Právě z těchto ploch se teď
4 850 metrů stane stavebními.
„Což znamená vzhledem k cenám
pozemků v této lokalitě čistý zisk
okolo pěti milionů korun. Koalice
ČSSD a ODS funguje spolehlivě.
Bohužel,“ uvádí Korytář.

Jediné, co se dle něj podařilo tr-
valým tlakem vybojovat, že podni-
katel vrátí městu jeden hektar
městského lesa. Celou záležitost
považuje za nestoudnost a vý-
směch liberecké veřejnosti.

„Podnikatel získal výhodně
městské pozemky, beztrestně si na
nich postavil černou stavbu, rekre-
ační chatu. Nyní se mu navíc po-
zemky zhodnotily o pět milionů

a může si na nich postavit dva ro-
dinné domy,“ konstatuje Korytář.

Nová koalice dle jeho vyjádření
pokračuje v trendu minulých let.
„Kdy byly schvalovány účelové
změny územního plánu vybraným
firmám, podnikatelům či známým
bez ohledu na veřejný zájem či zá-
jem města,“ domnívá se.

Historie celé záležitosti sahá do
roku 2006, kdy město Liberec po-
třebovalo kvůli stavbě lanovky pro
mistrovství světa v lyžování získat
malou restauraci na úpatí Ještědu.
Vlastnili ji, ovšem bez pozemku,
od roku 2003 bratři Klusáčkovi.
Koupili ji podle smluv z katastrální-
ho úřadu za 450 tisíc korun. Smě-
nu nakonec dojednali funkcionáři

Sportovního areálu Ještěd. Podni-
katelé výměnou získali dva byty ve
vilách na Masarykově třídě, jeden
byt na Žižkově náměstí, parcelu o
tisíci metrech čtverečných v Dou-
bí a přes jeden hektar městského
lesa a dva hektary luk v Harcově.
Paradoxně se nakonec lanovka vů-
bec nestavěla.

Pro zmiňovanou změnu územ-
ního plánu hlasovalo 24 zastupite-
lů.

„Pro mě je důležité, že s celou
věcí souhlasí dotčené orgány stát-
ní správy. Vyjednané podmínky
jsou podle mého názoru pro měs-
to výhodné,“ míní sociálnědemo-
kratický zastupitel Milan Šír. Je
smutný z toho, že se celá věc zpoli-

tizovala. „Myslím, že se mají dodr-
žet dohody. A na druhé straně, ni-
komu to tam neublíží,“ myslí si.

Jan Korytář vlastní v sousedství
pozemek. Proto jde podle někte-
rých vyjádření, třeba náměstka pri-
mátorky Jiřího Šolce, o sousedský
spor. Kdy Korytář pouze nechce,
aby se tam stavělo.

Což on odmítá. „To je nesmysl.
Před deseti lety jsme tam s partner-
kou koupili pozemek. Jenom díky
tomu jsme se dozvěděli, že ten ved-
lejší změnil majitele za nízkou
cenu. To mě zaujalo a začal jsem
rozplétat celý řetěz směn nemovi-
tostí,“ uvádí Korytář.

Už přede dvěma lety podal jako
zástupce veřejnosti na stavební

úřad námitku podpořenou 460
podpisy lidí proti připravované
změně územního plánu. „Došlo k
mnoha pochybením, například
černou stavbu. Jde o třetí zónu
chráněné krajinné oblasti, kde po-
dobná zástavba by být neměla. Až
po podmínku smlouvy, že když se
územní plán nezmění, dostanou
podnikatelé devět set tisíc korun,“
vysvětluje.

Liberecký stavební úřad však ná-
mitky podle Korytáře shledal nedů-
vodnými. „Neudělal nic ani ohled-
ně černé stavby. Mám pocit, že se
jen čekalo na to, až se změní nové
vedení města a vše bude zase při
starém,“ uzavírá Korytář.

Oldřich Szaban

M ěstská policie mi dala za
stěrač papírek s velmi
slušným upozorněním,

že parkuji na nevhodném místě.
Muži zákona vyjádřili naději, že si
příště zvolím lepší místo a popřáli
hezký den. Neuvěřitelné! Nevím,
zda je to zlepšení výsledkem povo-
lební koalice vedené Změnou, která
takovýto styl vládnutí prosazovala,
nebo tak rychle zapůsobilo na cho-
vání policie staronové vedení měs-
ta po březnovém puči na radnici.

Liberečtí zastupitelé
schválili přeměnu
přírodních pozemků na
stavební parcely
v Chráněné krajinné
oblasti Jizerské hory.
Podle opozice na tom
majitel vydělá 5 milionů.

Zprávy z měst

Zábava Při koncertech a doprovodných soutěžích se bavili dospělí
i děti. 4x foto: Zbyněk Cincibus, http://marcusc.rajce.idnes.cz

Vladislav
Chvála
liberecký lékař
a zastupitel

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)

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

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.

A opět ta nemocnice!
Situace kolem naší Krajské nemoc-
nice v Liberci mi nedá, abych na
ni opět nereagovala. Myslím, že
minulé vedení, které si rozdělilo
na cestu zlaté padáky, odešlo v
pravý čas.
U některých lidí je přesto osoba
bývalého ředitele Luďka Nečesané-
ho velice oblíbená. Nejenže několi-
krát vyplatil zaměstnancům odmě-
ny, ale údajně stabilizoval i ekono-
miku nemocnice. Tato mince má
však i druhou stranu. Nedělal
mnohé z těchto kroků pouze pro
osobní zviditelnění před komunál-
ními volbami v loňském roce, v
nichž kandidoval jako jednička na
kandidátce TOP 09? Ostatně někte-
ré jeho výroky v souvislosti s těmi-
to volbami byly velice zajímavé.
Možná, že i proto je dobře, že tato
strana nakonec dopadla tak, jak
dopadla...
Po volbách se Krajské nemocnice
ujala nová garnitura, která je ten-
tokrát plně pod vedením sociální
demokracie. Jenže jsou to skuteč-
ní odborníci, kteří rozumějí zdra-
votnictví a jeho potřebám? U čle-
na rady kraje pro resort zdravot-
nictví MUDr. Pavla Nováka se o
tom nedá pochybovat, ale co dal-
ší? Myslím si, že mezi ostatními
politickými zástupci z kraje a měs-
ta je naopak spousta laiků, kteří
chápou svoji práci pouze jako svůj
další zdroj příjmů. O chodu ne-
mocnice většinou vědí jen pár zá-

kladních informací, které pochyti-
li jako pacienti – a někteří možná
ani to ne.
Mně samotné je záhadou, proč o
těchto lidech a jejich aktivitách,
které v oboru podnikají, téměř ne-
slyšíme? Angažují se vůbec při ře-
šení problémů Krajské nemocni-
ce? Jednají s primáři oddělení
nebo s vrchními sestrami? Znají je-
jich názory a potřeby? Jistě je jed-
noduché odpovědět – od toho
máme vedení nemocnice. Ale kraj-
ští političtí představitelé mají pře-
ce také svůj osobní názor (nebo
by ho alespoň měli mít!) na danou
problematiku. Vždyť obecně ne-
jde jen o samotné zdravotníky, ale
především o zdraví občanů v ce-
lém Libereckém kraji. Jde o to, udr-
žet dobré jméno každého odděle-
ní, a ne aby se v kuloárech šuška-
lo, proč někteří pacienti jdou radě-
ji za léčbou do České Lípy či Jab-
lonce.
Pokud zdravotní personál bude
nespokojený, vyústí to do několi-
ka závažných důsledků. Bude sice
do práce chodit dál, ale se stále
klesajícím nadšením. A bude-li
brát práci jen jako zdroj příjmů,
projeví se to v upadající kvalitě slu-
žeb, což pocítí především pacien-
ti. A ta nejhorší varianta je, že ode-
jdou z nemocnice další odborníci.
Jestliže tvrzení odvolané ekono-
mické ředitelky Danky Kaššovičo-
vé byla oprávněná, proč již nyní
nejsou k dispozici odpovědi na
všechny nesrovnalosti, na které
poukázala? Vyslovila velice závaž-
ná tvrzení, která podle mého názo-
ru zavánějí trestním oznámením.
Dosud se však nic nestalo, nikdo
se kauzou nezabývá, nic se nedě-
je.
Pokud se ale odpovědi na tato ob-
vinění zametou pod práh, může
to mít dalekosáhlé následky včet-
ně ztracené důvěry lidí i propadají-

cí se ekonomiky nemocnice. Ane-
bo se dočkáme toho, co se děje v
Moravskoslezském kraji? Tam ak-
ciová společnost Agel už ovládá
většinu nemocnic, anebo si z nich
vybírá pouze lukrativní oddělení.
Je reálné si myslet, že v takovém
případě budou sedět ve vedení ne-
mocnice lidé, kteří znají problema-
tiku našeho kraje a naší krajské ne-
mocnice, a že se jejich cílem stane
zejména spokojenost všech paci-
entů?
A na závěr ještě jedna otázka:
Není možné najít jiný model pro
Krajskou nemocnici v Liberci a ne-
tahat sem politiky a politiku?!
Lenka Halamová

Nadaci zneužili
pro politické účely
V novinách jsem si přečetla, že Na-
dace Syner zastavuje poskytování
finančních darů a pomoci všem ža-
datelům. Důvod? Zástupci Změny
pro Liberec dlouhodobě upozor-
ňují na provázanost některých li-
bereckých podnikatelů, zejména
stavební firmy Syner, s místními
politiky a na důsledky z toho ply-
noucí.
Exprimátor Korytář dokonce odmí-
tl podepsat smlouvu na dostavbu
bazénu s odůvodněním, že je pro
město nevýhodná. Podle něj jsou
výběrová řízení netransparentní a
nesou stopy manipulace a nezá-
konných postupů.
To vše je podle manželek majitelů
Syneru záměrně šířená nepravda
a ony čekaly, že se dočkají podpo-
ry od těch, kterým pomáhaly.
Podle mne je to spíš zneužití na-
dace pro politické účely a vydírání
příjemců pomoci (dětí z dětských
domovů, handicapovaných a seni-
orů) tím, že bude zastavena pod-
pora, protože se nezastali Syneru
vůči Změně pro Liberec.

Dále mě v této souvislosti napadá,
co vlastně vedlo majitele Syneru a
jejich manželky k založení Nadace
Syner?
Byla to chuť pomáhat? Nebo si
spíš koupit odpustek a utišit špat-
né svědomí? Anebo si napravit
špatnou pověst?
Odpovězte si sami. Já osobně se
domnívám, že je to ten třetí dů-
vod – napravit si špatnou pověst,
protože Liberec je, zejména díky
propojení Syneru s místními politi-
ky (získali v Liberci stavební zakáz-
ky za 10 miliard) dlouhodobě sym-
bolem korupce a klientelismu. Fir-
ma, která roky odírá město až na
kost, teď s pompou vrací malou
část společnosti.
Pojďme k číslům. Nadace uvádí,
že poskytla za 11 let 35 milionů.
Zdroje pocházely většinou od Syn-
eru a ten si je odečetl od daňové-
ho základu. (Jen pro srovnání –
celá tato částka za 11 let je cca na
úrovni toho, co dává majitel Syn-
eru každý rok do Bílých Tygrů.
Roční hrubý zisk Syneru je cca 200
mil. Kč.) Nadace a s ní Syner mají
a měly v souvislosti s Nadací
ohromnou publicitu, která byla
vyšší, než kdyby stejné prostředky
tj. cca 2–3 mil. Kč ročně věnovali
na běžnou reklamu či sponzoring.
Takže altruismus, nebo spíš jedno-
duché počty?
Ale proč se manželky majitelů Syn-
eru ozvaly až teď?
Jan Korytář byl odvolán, zástupci
ZPL vyloučeni z představenstev a
dozorčích rad, dokonce i z někte-
rých komisí a nahrazeni členy
ODS, tak by přeci měli být spokoje-
ni. Ale nejsou.
Jan Korytář a Změna pro Liberec
mají stále velkou a možná i čím
dál tím větší podporu veřejnosti.
Takže se podle mě jedná o to, tro-
chu proti nim tu společnost po-
štvat. Zuzana Tachovská

Fórum čtenářů

Sesazený primátor Koalice ČSSD a ODS funguje spolehlivě, tvrdí ironicky exprimátor Korytář. Foto: Bořivoj Černý, MF DNES

výběr z dopisů, kráceno Vaším objektivem Čtenářské fotografie z fotoalba rajce.idnes.cz

Exprimátor: Na pozemcích
města vydělal podnikatel miliony


