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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)

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy
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Bude místo legendárního
koupaliště lesní centrum?

Lidé od nás

Mám rád okolní
hory i libereckou
architekturu
Jan
Randáček
ředitel Oblastní
galerie v Liberci

J

sem rodilý Liberečan a ve městě se mi líbí a dobře žije. Je zasazeno do krásného prostředí.
Mám rád okolní hory, Ještěd.
Také se mi velice líbí architektura
19. století, která se zde dochovala a
je unikátní. Nicméně bych si přál,
aby byl Liberec více kulturním městem. Nemyslím tím činnost velkých
institucí jako jsou divadla či galerie.
Rád bych tu viděl spíše menší akce,
které pořádají sami lidé nebo za
nimi stojí různá občanská sdružení.
Mohla by tu být i lepší klubová scéna. Jsem v tomhle však optimistou
a věřím, že to časem přijde.

Krátce
LIBEREC

Bloudíte po radnici?
Sledujte dřevořezby
Do interiéru liberecké radnice přibyly nové směrové tabule. Mají
sloužit k lepší orientaci lidí. Jsou
ovšem netradiční. Jde totiž o dřevořezby, které vytvořili studenti Středního odborného učiliště nábytkářského v Kateřinkách. „Není to první
práce našich žáků pro město Liberec. Před sedmi lety žáci opravili primátorské křeslo z roku 1883,“ řekl
ředitel školy Václav Tichý.
(mt)

Zchátralé koupaliště Na Lesní koupaliště v libereckých Lidových sadech vzpomínají lidé s nostalgií.

Populární Lesní koupaliště v Liberci, které již
dlouhou dobu chátrá, se možná přemění
v informační centrum o přírodě a ekologii.
LIBEREC V areálu bývalého Lesního koupaliště v Lidových sadech
by mohlo vyrůst Lesní informační
centrum. Lidé by tu našli naučné
tabule o přírodě a ekologii, sportovní hřiště či prolézačky. Počítá
se i s místem pro koupání.
S projektem přišlo středisko ekologické výchovy Divizna společně
s Městskými lesy Liberec a vedení
města se zamlouvá.
„Naším zájmem je podchytit návštěvníky, kteří do prostoru kolem
Lesního koupaliště chodí a pro
něž tam zatím chybí jakékoliv aktivity,“ objasnil záměr Divizny její
vedoucí Aleš Kočí. Do areálu chtějí
umístit herní prvky pro děti i do-

spělé. „Plánujeme tam kiosek s občerstvením a informačním pultem
pro návštěvníky Jizerských hor a
této části Liberce,“ upřesňuje. Divizna chce v jednoduchém dřevěném domě umístit své pracoviště,
a to dvě kanceláře pro lektory a
vzdělávací místnost. Městské lesy
by tu měly hájenku.
Legendární koupaliště chátrá již
od konce devadesátých let. Teď by
se znovu mohli lidé v areálu vykoupat. Bazén, který tam je, ovšem zachován nebude.
„Chceme zachovat přírodní vodní plochu. Bude sloužit k ekologické výchově s ukázkami rostlin Jizerských hor, ale lidé se tam můžou

Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotolba rajce.idnes.cz

osvěžit,“ doplnil Kočí. Na přítoku
potoka by se mohly objevit kaskády či tůňky, které by sloužily ke
koupání.
Město samotné koupaliště nechce obnovit. Investice by přišla
minimálně na devět milionů korun, navíc by muselo splňovat přísné hygienické a stavební normy.
„Dnes už víme, že v rámci Integrovaného plánu rozvoje města je
projekt obnovy koupaliště neprůchodný, a tak se snažíme najít takový projekt, jenž by měl šanci dostat dotaci,“ vysvětlil Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro
územní plánování.
Obnova koupaliště byla původně zařazena mezi projekty IPRM,
nakonec se tam nevešla. Město
prý nechtělo riskovat, že záměr neschválí regionální rada.
V dřívějších projektech se odhady na obnovu koupaliště pohybo-

2x foto: Ota Bartovský, MF DNES

valy i ve stovkách milionů korun.
Podle opozice byly ceny značně
přemrštěné. Podle odborníků by
se dalo koupaliště znovu do provozu asi za 15 milionů korun.
„A to včetně vybetonování vany
koupaliště. Samotná rekonstrukce
bazénu speciálním betonem vychází dle propočtu odborné firmy
na 2,7 milionu korun,“ uvedla nedávno bývalá náměstkyně primátora pro sport a školství Zuzana Kocumová.
Lidé na koupaliště vzpomínají s
nostalgií. „Zamlada jsme byli na
Lesním koupališti pečení vaření.
Na koupání to moc nebylo, voda
tam byla vždycky strašně studená,
ale chodily tam hezké holky a měli
tam dobré pivo. Dokonce se tam
kdysi pořádal i rockový festival.
Teď je to smutná vzpomínka,“ uvedl Liberečan Jiří Bayer.
Martin Trdla

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

Dopravní potíže
ve středu Liberce
se protáhnou
LIBEREC (ČTK) Dopravní omezení
v centru Liberce bude delší, než se
původně čekalo. Rekonstrukce
Rumjancevovy ulice v blízkosti
Krajské vědecké knihovny měla
podle původních plánů skončit už
7. srpna, nakonec však bude nejméně o dva měsíce delší.
„Ukázalo se totiž, že plynové potrubí v ulici je v havarijním stavu a
výměnu nutně potřebuje i poruchový 100 let starý vodovod,“ informovala mluvčí libereckého magistrátu Pavlína Stránská.
Rekonstrukce Rumjancevovy je
součástí oprav komunikací v okolí
Nerudova náměstí. Ulice je pro
veškerou dopravu uzavřena od 7.
července, projít tudy mohou jen
pěší. Podle náměstka primátorky
pro dopravu Lukáše Martina jsou
opravy nutné. Pokud by vlastníci
sítě nevyměnili, hrozilo by, že později bude třeba opravenou silnici
kvůli havárii potrubí znovu rozkopat, uvedl. Opravy v ulici tak zřejmě skončí až ve druhém říjnovém
týdnu.
Rekonstrukci Nerudova náměstí v takzvaném horním centru města a přilehlých ulic připravovala
radnice několik let. Projekt, který
před rokem představilo ještě staré
složení radnice v čele s ODS, tam
počítal s vybudováním klidové
zóny se stromy a lavičkami a výrazným omezením parkování. Akci za
zhruba 8,6 milionu korun po volbách nově zvolené vedení radnice
zastavilo a rozhodlo se letos jen
opravit okolní ulice.
Mezitím se má rozhodnout, jak
bude náměstí vypadat. Pod dlažbou jsou totiž pochovány stovky rakouských vojáků, kteří v Liberci
padli v jedné z bitev sedmileté války v roce 1757. Archeologům se
proto nelíbí plány vysadit tam stromy, jejichž kořeny by hroby narušily. Vedení města proto původní záměr přehodnotilo. „Místo stromů
vysadíme zeleň jiného rázu a menšího vzrůstu,“ řekl Martin. Hlavní
opravy náměstí jsou podle něj plánovány na příští rok.

Přijďte na divadlo a hudbu do parku
Akce Park Live nabídne lidem v Liberci kulturu pod širým nebem. Vstupné se neplatí

Divadlo ve Sloupu
Lidé, kteří se přišli o víkendu
podívat na představení
„Záměna, aneb kde jsi včera byl
a s kým“ v Lesním divadle ve
Sloupu v Čechách byli odměněni
vynikajícím kulturním zážitkem.

LIBEREC (ČTK) Hudební nebo divadelní zážitek pod širou oblohou
čeká příští čtvrtek obyvatele Liberce. Nabídne jej letošní ročník akce
s názvem Park live, která chce upozornit na méně známé a opomíjené plochy v krajském městě, jež
mohou sloužit k pořádání zajímavých kulturních projektů. V předchozích letech jich vystřídala už několik. „Letos se uskuteční v parčíku
mezi Bendlovou a Boční ulicí u areálu liberecké univerzity,“ řekl Jiří
Vydra ze sdružení Divozemí, které
akci pořádá.
Program začne odpoledne a
vstupné se neplatí. V 16 hodin ná-

vštěvníky čekají linorytová a žonglérská dílna nebo workshopy pro
malé i ty o něco starší. O dvě hodiny později začne pohádkový muzikál Království, který do města pod
Ještědem přiveze divadlo Anička a
letadýlko. Od 19 hodin si na své přijdou fanoušci world music, předvede se jim akustická kapela Marta &
Rasputin Band z Trutnova. Závěr
bude patřit skupině Síla z Brna.
První ročník akce se v Liberci konal hned na třech různých místech. Další dva v parku u ulice Holého, který se již dočkal obnovy.
„Tím pádem už z naší strany nebyla snaha na něj upozorňovat. Na-

Fórum čtenářů
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.

Protipovodňová štola je
v Jablonci nutná

Komedie V moudré a laskavé komedii o mužích a ženách vystoupili Světlana Nálepková, Hanka Čížková, Mario
Kubec a Martin Sochor.
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V sobotní MF DNES byl uveřejněn
článek pana Václava Špringla nazvaný „Proč jsem proti povodňové
štole“. Na obsah článku musím reagovat především proto, že je zde
uvedena řada nepravdivých údajů
a pisatel neuvádí fakta, která jsem
mu již sdělil v roce 2009, když se na
mě obrátil s dotazem, proč je zapotřebí protipovodňovou štolu budovat. Tehdy jsem mu sdělil, že hlav-

opak jsme si vybrali místo, které paradoxně není městské, ale patří
Technické univerzitě,“ vysvětlil
Vydra a dodal, že cílem je podobná
místa objevit a oživit. „Máme
strach, aby se s nimi nestaly nějaké
drastické změny. Proto chceme dát
najevo, že i bez velkých finančních
injekcí se dá s těmito místy nějak
zacházet a dělat tam zajímavé
věci,“ podotkl organizátor.
Park live není jedinou akcí, kterou sdružení Divozemí organizuje.
V posledních letech pořádalo třeba
Netradiční rodinné Vánoce Divozemí a je také spolupořadatelem divadelního festivalu Velká inventura.

výběr z dopisů, kráceno
ním důvodem nutnosti vybudovat
tuto štolu je ochrana města před
průtoky povodňových vod, neboť
kapacita Mšenského potoka pod
přehradou až po zaústění do Lužické Nisy umožňuje pouze převedení
jednoleté vody což je 2,5 m3/s a rovněž kapacita Lužické Nisy v Pasekách je naprosto nekapacitní, neboť neškodný průtok 1,9 m3/s je dokonce menší než jednoletá voda.
Rovněž kapacita Bílé Nisy v Loučné je pouze 4 m3/s, což je rovněž
méně než jednoletá voda. Zmiňovaný úsek kolem ul. 5 května má již
větší kapacitu cca na 20letou vodu,
přesto by však při těchto průtocích
byl již zatopen zimní stadion. Je
pro mě naprosto nepochopitelné,
když p. Vaclavu Špringlovi jsou
tyto informace známy, že může tvrdit, že výstavba protipovodňové
štoly je zbytečná a neuvážená.
Chtěl bych vědět, kde bere tu jisto-

tu, že v Lužické i Bílé Nise budou
vždy jen neškodné průtoky. Jak vloni, tak i letos došlo ke značným
srážkám pouze v západní části Jizerských hor a oblast Jablonecka to
nezasáhlo. Kdyby tomu tak nebylo,
tak tuto diskusi by nebylo třeba
vést, neboť voda by pana Špringla
a lidi stejně smýšlející přesvědčila
sama o tom, že vybudování protipovodňové štoly je potřebné. Na závěr bych chtěl uvést, že informace
p. Václava Špringla o provedení generální opravy přehrady Mšeno je
rovněž nepravdivá. Žádná generální oprava na tomto vodním díle od
jejího vzniku nebyla prováděna.
Názor nezávislých vodohospodářských odborníků, které cituje, bych
pak spíše nazval názorem neinformovaných laiků.
Jaroslav Jaroušek
ředitel závodu Jablonec nad Nisou
Povodí Labe

