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Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Lence Brabencové
(lenka.brabencova@mfdnes.cz, tel.:
734 520 595.
» Inzertní poradce pro Jablonecko je
Renata Remešová
(renata.remesova@mafra.cz, tel.: 602
658 914).

Lidé od nás

Vadí mi
odpadky
kolem přehrady

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy

PONDĚLÍ 17. ŘÍJNA 2011
WWW.IDNES.CZ
středa: Semily, Jilemnice,
Lomnice

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

Z bývalé fary bude
památník manželů
Scheybalových
Bývalá fara, která je nejstarším domem v Jablonci, prochází rozsáhlou
rekonstrukcí. Už v polovině roku 2012 lidé budou moci navštívit multifunkční
středisko, vybavené turistickým centrem nebo Galerií My.

Vladimír Jiříček
hospodář místní
organizace Českého
rybářského svazu

íbí se mi prostředí kolem
přehrady, ale myslím si, že
si zaslouží daleko více pozornosti, například co se týče úklidu.
Lidé odhazují odpadky všude, kde
můžou. Pracovníci z Povodí Labe
to uklidí a netrvá dlouho a nepořádek je tu zase. Pochválil bych nové
autobusové nádraží. Sice bych ho
raději viděl na Dolním náměstí,
ale i toto je dobré řešení. Docela
mi vadí, že po Jablonci je spousta
fotbalových hřišť. Je to trochu odvážné tvrzení, protože fotbal je populární. Raději bych některá fotbalová hřiště nahradil volnými plácky pro všechny děti. Neštěstí Jablonce je také to, že v centru města
si už děti nemají kde hrát.

L

Krátce
JABLONEC NAD NISOU

DVD o městě obdrželo
ocenění poroty Prix Jury
Krátké propagační DVD o Jablonci
vydané Jabloneckým kulturním a
informačním centrem obdrželo
cenu poroty Prix Jury. Porota kladně hodnotila především vytříbenost a působivost obrazového materiálu. Do soutěže Tour Region
Film bylo letos přihlášeno téměř
150 filmů a 66 multimédií.
(bra)

Zítra
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

JABLONEC NAD NISOU Turistické a
informační centrum, památník
manželů Scheybalových, víceúčelová místnost, depozitář, elektronická badatelna a nově i Galerie
My. To vše se objeví v nejstarší budově v Jablonci po její rekonstrukci.
S přeměnou fary naproti kostelu svaté Anny začali na jaře letošního roku. Nyní město do přestavby
za 26 milionů korun zahrnulo také
stěhování Galerie My, která v současné době sídlí v budově radnice.
„Prostory po galerii bychom chtěli
využít pro modernější terminál
přístupný například i pro vozíčkáře,“ poznamenal jablonecký místostarosta Petr Vobořil.
Také poskytovatelé dotace odsouhlasili, že galerie na faře může
být. „Protože to původně nebylo v
plánu, musí stěhování a vytvoření
interiéru zaplatit město. Bude nás
to stát zhruba dva miliony korun,“
dodal místostarosta.
Hned v přízemí se bude nacházet Turistické a informační centrum, první patro připravují pro Galerii My. Památník manželů Scheybalových si lidé budou moci prohlédnout o patro výš. Chodby fary
pak nabídnou stálé expozice.

Multifunkční centrum by mělo
být hotové v polovině příštího
roku. Vobořil zdůraznil, že centrum po otevření bude volně přístupné veřejnosti včetně Getsemanské zahrady. Do té doby ale
čeká řemeslníky a odborníky ještě
spousta práce.
První úpravy ale už má poslední bydliště známých národopisců
manželů Scheybalových za sebou
a nejstarší budova v Jablonci tak
dostává staronovou tvář.

Dům se posouvá po svahu
Protože se jedná o kulturní památku, je konzultace s památkáři nevyhnutelná. Do rekonstrukce fary
se zapojila řada odborníků a jejich
posudků a laboratorních rozborů. „Protože se jedná o kulturní památku, nemůžeme například použít libovolný stavební materiál,“
říká ředitel Jabloneckého informačního a kulturního centra Roman Král.
Ten se netají, že existence fary
je přímo závislá na na této rekonstrukci. Dům totiž stojí ve svahu a
pomalu se po něm posouvá. „Stěhovali jsme zdi, kotvili podlahy,
zpevňovali základy. Museli jsme
také snížit terén, aby se domu od-

pomohlo od vlhkosti, soli i tlaku
zeminy. Aby se dům zase nadýchl.
Bylo nezbytné vybudovat novou
opěrnou zeď,“ přiblížil nutné zásahy Král.
Fara v minulých dnech také prošla rozsáhlým archeologickým
průzkumem. V interiéru přízemí
pod dřevěnou podlahou archeologové našli původní základy barokních kachlových kamen a v sousední místnosti, takzvané černé
kuchyni, zachované topeniště.
V prvním patře, rovněž po rozebrání dřevěné podlahy, našli odborníci dlouhý, hluboký prostor s
klenbou. Podle archeologa Petra
Brestovanského je to zcela ojedinělý nález.
V současné době je uzavřená silnice Kostelní, kvůli připojování
sítí. Dělníci pracují také na vnitřních úpravách nebo zahajují práce na novém přístavku pro vozíčkáře.
„Dále se připravují vzorky na barevnost fasády, kterou bychom
měli začít nahazovat na jaře příštího roku,“ doplnil Vobořil. Fasáda
by mohla být v šedomodré barvě.
„To byla totiž původní barva
domu a památkáři ji doporučují.“
Lenka Brabencová

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

Vaším objektivem Čtenářské fotografie z rajce.idnes.cz

Astroshow v Jablonci
V jabloneckém Café Rosarium se
uskutečnila další každoměsíční
astroshow, tentokrát na téma
Váhy. Večerem provází lektorka
astrologie Zdeňka Svobodová.
Foto: Zbyněk Cincibus
marcusc.rajce.idnes.cz

Parkhotel rozduní tuny perkusí. Zítra vypukne Slet bubeníků
SMRŽOVKA (jan) Bubny, bubínky,
perkuse, chrastítka a všemožná další bouchátka: dunivými rytmy se
opět po roce rozezní smržovský
Parkhotel. Zítra se tu koná již desátý ročník mezinárodního srazu hráčů na rytmické nástroje, nazvaného
Slet bubeníků.
„Ten letošní se zaměřuje na setkání několika hudebních oblastí,“
sdělil za pořadatele Romek Hanzlík. „Bez nadsázky lze říci, že se na
jednom pódiu potkají styly celého
světa.“

Základ tvoří jako vždy hráči na
klasické západní bicí nástroje používané v rockové i ethno hudbě: Kenny Grohowski, Pavel Fajt a Pavel
Koudelka. Ty podpoří latinsko-americká rytmika Miloše Vacíka a africký styl Ephraima Goldina. Arabské
bubny a indické hudební nástroje,
především tabla, bude obhospodařovat Tomáš Reindl.
„Atmosféru dotvoří známý kytarista Zdeněk Bína, který po rozpadu
skupiny -123minut vystupuje sólově.

FAKTA

Slet bubeníků 2011
Pavel Fajt
Miloš Vacík
Ephraim Goldin
Kenny Grohowski
Tomáš Reindl
Zdeněk Bína
Pavel Koudelka
Parkhotel Smržovka 18. října
16.00
vstup zdarma
20.00
vstup 170 korun

Název Slet bubeníků není podle
Hanzlíka náhodný. „Opravdu se slétávají doslova z celého světa. Vždy
se napřed uzavřou na odlehlém
místě v Jizerských horách, kde společně zkoušejí. Dochází k prolnutí
všech možných hudebních směrů,
vlivů a etnických kořenů,“ popisuje
Hanzlík. V historii tohoto rytmického festivalu se mění koncept každý
rok. „Už byl globální slet, africký
slet, japonsko–česká hudební spolupráce, loni slet hostil filipínské
umělce.“

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.

Politici mají být
nezaměstnaní?
Mladá fronta DNES otiskla několik článků na téma zaměstnávání
politiků ve státní správě. Zdá se,
že kdokoli, kdo pracoval v minulosti v samosprávě či státní správě, by podle tohoto listu už měl zůstat do smrti nezaměstnaným. Autorka článků má samozřejmě právo napsat komentář se svými názory. Pokud ale chce psát faktický
článek, měla by zveřejňovat informace pravdivé, což se bohužel nestalo. Uvádí, že ředitelka Centra
sociálních služeb Naděžda Jozífková se „po volbách se nedostala ani
do zastupitelstva“. Každý, kdo
umí základy práce s internetem si
během pár minut ověří, že zastupitelkou je, ale v Liberci, kde žije a
kde také byla náměstkyní primátora. Přihlásila se do řádného výběrového řízení v sousedním Jablon-

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

Celkem se každý rok rozezní až
dvě tuny nástrojů - bicích souprav,
činelů, mnoha etnických bubnů a
elektroniky, ale i lidské hlasy, gongy, perkuse, barely. „Letos přibudou i melodické nástroje: kytara a
hlas,“ upozornil Hanzlík.
První koncert Sletu bubeníků se
ve smržovském Parkhotelu koná zítra od 16 hodin. Je určený pro postižené děti i dospělé, staré lidi a školáky. Vstup na něj je zdarma. Druhé
vystoupení začne na stejném místě
v osm večer; lístky stojí 170 korun.

výběr z dopisů, kráceno
ci, veškeré kvalifikační požadavky
splnila, své názory a zkušenosti obhájila a byla vybrána z řady většího počtu uchazečů. Zatímco u někoho je vzdělání základem kritického textu, jinde je cudně zamlčeno, asi protože se to autorce nehodí do skládačky. Jiří Kittner je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Jaké jiné vzdělání by
tedy měl mít, aby podle paní redaktorky mohl pracovat jako ekonomický ředitel krajské nemocnice? Mimochodem, ODS není v
radě kraje, pokud si paní redaktorka nevšimla. ODS v Libereckém
kraji nezvítězila, to je pravda, ale
Radim Zika osobně získal druhý
nejvyšší počet přednostních hlasů
- hned za populárním sportovcem
Pavlem Plocem. Pan Zika byl v období 2000-2004 členem rady kraje.
Problematice zemědělství a rozvoje venkova se věnoval již ve své
předchozí funkci náměstka
hejtmana, pověřeného vedením
rezortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky (2004-2008), resp. člena rady
Libereckého kraje pověřeného vedením rezortu životního prostředí
a zemědělství. Navíc, byl v období
2000-2008 předsedou komise zemědělství a životního prostředí
asociace krajů. Osm let práce v

oboru zemědělství a regionálního
rozvoje není dostatečnou kvalifikací? Jen na okraj, Radim Zika nemá
titul bakaláře, jak uvádí autorka,
ale magistra. Ještě štěstí, že české
politiky hlídají tak skvělí, odborně
zdatní a politicky neutrální novináři. ODS, Liberec

Slovy o Kittnerovi nás
John vrací před rok 1989
Zamyšlení nad článkem MF
DNES: John: Kittnera budeme
sledovat. Základem demokratického státu, který ctí lidská práva
a svobodu, je rovnost před zákonem. Ta každému zaručuje právo na spravedlivý soudní proces,
který nesmí být manipulován.
Díky tomuto standardu již nemohou být páchána zvěrstva, jako
byly za minulého režimu politické procesy a justiční vraždy. Právo tak přestalo být vykonáváno
na objednávku a stalo se skutečně nestranným. Lidé mé generace tento standard velmi rychle
přijali a v podstatě si již ani nedovedou představit nic jiného. Možnost, že by orgány činné v trestním řízení mohly měnit své postupy kvůli politickým názorům,
je pak naprosto nemyslitelná. Na
jednu stranu je to velmi dobře a

vypovídá to o tom, že naše generace vyrostla ve stabilní a právní
společnosti. Na druhou stranu to
může vést k menší ostražitosti.
Ta se projevuje například tak, že
někteří politici se postupně začínají vměšovat do policejního vyšetřování a ze strany občanů
není slyšet odezva. O výše zmíněném problému by jistě mohla vyprávět politická strana Věci veřejné. Asi každý si pamatuje na podivné metody, které tato strana
přinesla do politiky. Co mě však
překvapilo ještě víc je výrok předsedy této strany a bývalého ministra vnitra, Radka Johna. Ten
totiž tento týden vyzýval k politizaci vyšetřování některých kauz.
Jedná se například o vyšetřování
prodeje městského majetku a obvinění Jiřího Kittnera. John se v
této souvislosti vyjádřil tak, že
chce u tohoto případu zrychlit
práci policie, tak aby lidé mohli
vidět odsouzené. Výzvu ke zrychlení práce policie si můžeme
představit jako politický zásah
do celé kauzy. V případu by pak
mohly být opomenuty některé
důkazy s cílem odsoudit ať už kohokoli. Vyjádření proto můžeme
vnímat jako jistý druh nátlaku na
policii a pokus o pokřivení nestrannosti vyšetřování. Proti

tomu se musím tvrdě ohradit!
Není možné, aby nás Radek John
kvůli svému mediálnímu zviditelnění vracel před rok 1989 a soudy zas trestaly nevinné lidi. Myslím, že je nanejvýš vhodné, aby
se pan předseda Věcí veřejných
omluvil a do budoucna přestal
poškozovat politickou kulturu.
Štěpán Křeček
místopředseda Místní rady ODS Liberec

Půl miliardy za štolu
v Jablonci? Nesmysl
Reaguji na články v o budoucí
stavbě protipovodňové štoly z jablonecké přehrady. Podnítily mne
k napsání následujícího názoru:
Před sto lety byl v Jizerských horách vytvořen systém záchytných
protipovodňových přehrad. Funguje dobře pro oblast Liberce a
Jablonce, záplavy se nekonají. Od
té doby byly zalesněny další, původně málo zarostlé kopce a záchytnost srážkových vod se ještě
zvýšila, což nedávno zaznělo i v
Českém rozhlase od odborníků hydrogeologů. Rovněž se zvýšila
kvalita předpovědi počasí a tedy
možnost včas odpouštět plné přehrady, aby pojmuly případné přívaly vod. Jeví se mi proto nesmyslné utrácet 500 milionů korun za

protipovodňovou štolu z jablonecké přehrady. Je to jen tlak velkých firem na využití jejich kapacit a získání tučných provizí z tohoto sousta od Evropské unie. Ředitel Povodí Labe říká, že „...pokud peníze neprostavíme na štolu, dostane je někdo jiný.“ (!) Co
to je za argument? Proč by peníze
nemohly směřovat například do
povodí Smědé, kde jsou záplavy
každoročně ? Tam jsou svahy Jizerských hor příkré, voda rychle
odtéká, nezachytí se a obce v tomto povodí každý rok sčítají škody.
Napsat, že Bílá a Lužická Nisa nepojme ani jednoletou vodu..., copak jsou zde záplavy ? Povodí
Labe nezajistí ani posekání trávy
a náletových křovin i stromů v širokém protipovodňovém řečišti
Bílé Nisy od Loučné až do Brandlu. Dle mého názoru by stačilo
uvedené řečiště vyčistit, místy doplnit a Bílá Nisa
v klidu proteče Jabloncem. Lučanskou (Lužickou) Nisu zachytí
stávající štola do přehrady a jedině zde je snad oprávněně projektováno rozšíření. V naší zemi se
utrácí za předražené projekty,
pak není divu, že se musí zvedat
DPH a jsme nuceni (my dole) si
utahovat opasky.
Petr Liška, Jablonec nad Nisou

