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R
eaguji tímto na nepravdi-
vé informace, které jste
uvedl v článku 4.10.2011
„Proč zastupitelé praco-

vali dlouho do noci?“ (autor oslo-
vuje autora textu Vladislava Chvá-
lu, zastupitele za Změnu pro Libe-
rec - pozn. red.)

Citace z článku: O co se to tedy
Změna pro Liberec pokoušela a ja-
kým právem zdržovala ostatní?
Jako strana s největším počtem
mandátů zastupuje sice v Liberci
nejvíce aktivních voličů, ale při
projednávání zásadních věcí, kte-
ré dopadají na hlavy voličů, nemá
vůbec jinou možnost, jak do pro-
jednávání zasáh-
nout, než právě bě-
hem jednání zastupi-
telstva města, proto-
že se s ní nové vede-
ní města nebaví.

Pane Chválo, tato
informace je zcela za-
vádějící. Pro žádné-
ho zastupitele, Změ-
nu pro Liberec nevyjímaje, ne-
jsou moje dveře člena vedení měs-
ta a určeného zastupitele pro
územní plán zavřené, spíše nao-
pak. Zeptejte se kolegů, pokud to
nevíte. Reaguji na všechny podně-
ty zastupitelů i když často nejsou
v souladu s mým názorem. Pova-
žuji diskusi o rozporných téma-
tech za důležitou, mnohdy se věc
vyjasní, někdy ne. Vaše informace
je nepravdivá.

Konkrétně ohledně Nerudova
náměstí nechápu, proč jste se na
mne před zastupitelstvem neobrá-
tili. Názor zastupitelů ani vedení
nebyl jednoznačný, pokud byste s

námětem soutěže přišli, mohlo se
zastupitelstvo dohodnout jinak,
názor zastupitelů bychom samo-
zřejmě respektovali.

Předkládat materiál na zastupi-
telstvu po 10. hodině večerní a
myslet si, že někoho hodinovou
diskusí přesvědčíte na svou stra-
nu, nepovažuji za příliš taktické.
Ale je to vaše věc.

Osobně jsem prověřil stav a dle
sdělených informací upřesňuji,
že Nerudovo náměstí bylo v minu-
losti mnohokrát zpracováno v růz-
ných návrzích. Poslední návrh byl
v pracovní verzi konzultován s od-
borem Strategie a územní koncep-

ce, jmenovitě s archi-
tektkou veřejného pro-
storu města Ivanou Vi-
toušovou. Tyto infor-
mace byly důvodem
mého postoje k další-
mu vypisování architek-
tonických soutěží.

Citace z článku: Té-
měř ze všech pozic, kde

bychom mohli do běhu věcí za-
sáhnout za své voliče, nás bývalí
kolegové s pomocí ODS odstranili
a na naše konstruktivní písemné
připomínky vedení města neod-
povídá.

Sdělte mi, na jakou konstruktiv-
ní písemnou připomínku ZpL
jsem neodpověděl.

Shrnu: Váš negativní postoj k
vedení města je z mého pohledu
bezdůvodný, informace, které
uvádíte jsou minimálně ve výše
popsaných částech nepravdivé.

Jiří Rutkovský
náměstek primátorky pro územní

plánování, sport a cestovní ruch

Vaším objektivem

Jaký byl veletrh
vzdělávání
MF DNES přináší snímky čtenářů
z jejich internetových fotoalb na
adrese rajce.idnes.cz.
Dnes jde o fotografie ze 13. roční-
ku výstavy a veletrhu vzdělávání
Euroregion AMOS, který se ve
dnech 6.- 7. října 2011 konal v Jab-
lonci nad Nisou v prostorách Euro-
centra.

Foto: Zbyněk Cincibus
marcusc.rajce.net

V sobotu 8. října byla na Žluté plo-
várně na Malé Skále po téměř sed-
mi měsících uzamčena Jizera. V
rámci zamykání Jizery si mohli zá-
jemci zapůjčit kánoe na trasu z
Malé Skály do Dolánek za pou-
hých 150 korun. Kompletní výtě-
žek z celé akce věnuje provozova-
tel sportovně rekreačního středis-
ka Žlutá plovárna SUNDISK s.r.o.
Dětskému domovu Jablonec nad
Nisou, peníze jsou určené na vol-
nočasové aktivity dětí. Tradiční
uzamčení neznamená definitivní
konec vodácké sezony, lodě bu-
dou v půjčovně lodí na Žluté plo-
várně k dispozici až do prvního
sněhu. Odemykání Jizery je pláno-
váno na duben 2012. Aleš Zemín

projektový manažer SUNDISK s.r.o.

Ve středu v 18.30 přivítala galerie
Evropského výtvarného centra
Sněženka ve Smržovce děti z Jedlič-
kova ústavu v Liberci a další hosty,
kteří si přišli prohlédnout výstavu
obrazů, ale hlavně poslechnout
koncert písničkáře Jana Kryla, kte-
rý pravidelně do Sněženky zajíždí
na svá vystoupení. Byly to nejen
písničky Jana Kryla, ale také jeho
bratra Karla, které si všichni společ-
né zazpívali. „Pro děti z Jedličkova
ústavu hraji velmi rád, líbí se mi je-
jich spontánní reakce a je skvělé,
když si společně všichni zazpívá-
me,“ pronesl Jan Kryl bezprostřed-
ně po koncertu. „Je tu vždy skvělá
atmosféra a potlesk je tou největší
odměnou.“ Některé děti už byly
na koncertu Jana Kryla poněkoli-
káté a znají jeho písničky, tzv. Kar-
lovky mají zase naposlouchané z
rozhlasu ... takže se hrají i písničky
na přání, které děti dobře znají.

Jiří Hladík, Sněženka

Spolek Boráci Borákům má mezi
svými členy i sklářské mistry jako
například věhlasného Petra No-
votného z Ajeta, ale také generaci
mladých sklářských mistrů, jako
je například Aleš Zvěřina. Mají
také svoje fandy, mezi které pat-
řím i já, jako sklářský laik a obdivo-
vatel sklářského řemesla. V červ-
nu 2011 jsem zašel za Alešem Zvě-
řinou s návrhem vyrobit pro blíží-
cí se prezidentské volby skleně-
nou prezidentskou šavli. Aleš Zvě-
řina se tohoto námětu ujal. U
sklářského uměleckého mistra Ji-
řího Pačinka v Lindavě vznikla
hutní podoba šavle. Tu pak k defi-
nitivní podobě vytvořil Aleš Zvěři-
na, majitel sklářského studia AZ v
Novém Boru. Město Nový Bor je
věhlasným sklářským městem,
což dokazuje i tato skleněná prezi-
dentská šavle.

Pavel Danys
prezident Spolku Boráci Borákům

Zamykání Jizery na Malé Skále.
Foto: Aleš Zemín

Pro žádného
libereckého
zastupitele nejsou
moje dveře člena
vedení města
zavřené, spíše
naopak.

Jan Kryl zpíval ve smržovské
Sněžence. Foto: Jiří Hladík

Skleněná prezidentská šavle z
Nového Boru. Foto: Pavel Mandys

Náměstek Autor polemiky Jiří Rutkovský. Foto: MF DNESSnad všechny děti v první třídě
chtěly mít v pololetí na vysvědčení
velkou jedničku a na konci školní-
ho roku samé jedničky. Ještě na prv-
ním stupni, děti chtěly jedničky a
pochvaly, a předháněly se, kdo jich
bude mít víc. Ale už na druhém
stupni dětem stačily dvojky, trojky
a přestávaly se učit a začaly být leni-
vější, jak u přípravy doma, tak i při
práci v hodině. Chtějí dodělat zá-
kladní školu a když je vezmou na
střední školu, nebo nějaké učiliště,
tak potom už je vyučování na „zá-
kladce“ moc nezajímá. A dřívější
studenti si k učitelům toho tolik ne-
dovolili jako dnes. Studenti, kteří
tohle dělají, se většinou chtějí zvidi-
telnit před ostatními a být tak stře-
dem pozornosti. Na střední škole
to už zase je jiné. Většina studentů
ví, že když chce udělat maturitu,
tak se musí připravovat doma. A vě-
novat škole maximum pozornosti,
a být k sobě upřímný. To také mno-
ho studentů neumí a ,„vylévají“ si
zlost na učitelích, což se mi nezdá
správné. Snad všichni učitelé nás
chtějí co nejlépe připravit na matu-
ritní zkoušky a je jen na nás, jak s
tím naložíme. Aleš Vaníček

SŠ tvorby a designu nábytku, Liberec

podporuje projekt Čtení pomáhá

Vojta Dyk, mistr Čti-Wo

Zamykání Jizery
pomůže
dětskému domovu

Jan Kryl zazpíval
dětem z
Jedličkova ústavu Jak je to s noční schůzí

» Fórum čtenářů MF DNES přináší na této stránce ohlasy a reakce čtenářů na dění v Libereckém kraji

Sklářští mistři
vyrobili šavli
pro prezidentskou
volbu

Studenti píší noviny
Je na nás, jak se
postavíme ke studiu


