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Vánoční Liberec
Čtenář MF DNES zachytil
vánoční atmosféru v Liberci.
Fotografie mimo jiné ukazují
strom i trhy na náměstí u
radnice. 4x foto: Jaroslav Málek,

http://zirkon.rajce.idnes.cz

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.

Nesmyslné srovnávání
školek
Reagujeme na článek vydaný v li-
berecké příloze Mladé fronty
DNES dne 10. prosince 2012 „Za-
dlužený Liberec staví předraže-
nou školku. Lípa ji má o půlku lev-
nější“. Je s podivem, jak redaktor
zaokrouhluje čísla, ještě k tomu
nepřesná. Fakta: Mateřská škola
Pastelka v České Lípě stála 21,7 mi-
lionu Kč, nikoliv uvedených 21,6
milionu Kč. Liberecká Mateřská
škola Čtyřlístek stála celkem 38,4
milionu korun. Redaktor v textu
manipuluje s těmito čísly, jak se
mu hodí, aby zdůraznil rozdíl v
částkách, což podtrhuje vložený
infoblok v článku. V prvním od-
stavci autor uvádí, že českolipská
školka vyšla na 21 milionů (všim-
něte si výrazného zaokrouhlení
dolů), zatímco ta liberecká stála
skoro 39 milionů (opět záměrně
zaokrouhleno, tentokrát opačným
směrem). Ale nyní již k tomu nej-
podstatnějšímu. Tím, že redaktor
nedal prostor k vyjádření investo-
rovi stavby, tedy Statutárnímu
městu Liberec, tak neví, že obě
zmíněné stavby jsou naprosto roz-
lišné, tedy neporovnatelné. Aby re-
daktor mohl správně porovnávat,
musel by z celkové částky za libe-
reckou školku (38,4 milionu ko-
run) odečíst 6,8 milionu korun za
úroky z poskytnutého úvěru, které
hradí město Liberec. Česká Lípa
úroky nehradí, stavbu financovala
ze svého rozpočtu. Dále je nutné
odečíst dalších více jak 6,9 milio-
nu korun za financování staveb-
ních prací, které v České Lípě ne-
bylo potřeba provádět (níže je po-
drobně rozeberu). Po odečtení
těchto dvou částek se dostáváme
na podobnou sumu za obě školky.
Kromě toho, českolipská školka je
určena pro 75 dětí, zatímco libe-
recká pro 84 dětí. Pokud vydělíme
celkovou srovnatelnou částku po-
čtem dětí, vyjde nám cca 289 tisíc
korun „na jedno dítě“ v České
Lípě, v Liberci pak cca 294 tisíc ko-
run. Tím jsme na téměř shodné
částce. Z toho vyplývá, že liberec-
ká školka nestála o moc více, než
zmiňovaná českolipská. Výsledný
rozdíl kompenzuje výrazně větší
komfort liberecké školky, která
nyní patří k nejmodernějším v Čes-
ké republice, namátkou: vlastní
kuchyň, prostorové uspořádání,
komfortnější podlahové krytiny
(kromě linolea také koberce a dlaž-
by), atd. To vše je nevyčíslitelná
přidaná hodnota. Oproti českolip-
ské školce bylo nezbytné v Liberci
zdemolovat původní budovu. De-

molice přišla na 1 349 388 korun
včetně DPH a probíhala ve zvlášt-
ním režimu, jelikož dělníci praco-
vali s nebezpečnýmmateriálem.
Dále oproti českolipské školce má
ta liberecká vlastní kuchyň, což
tvoří značný rozdíl v nákladech;
vybavení kuchyně přišlo na 762 ti-
síc korun, vzduchotechnika na
250 tisíc korun, vytápění pro krytí
ztrát vzduchotechniky na 150 tisíc
korun a o 500 tisíc korun zaplatil
Liberec víc za podstatně větší pro-
story kuchyně. Vybudování spojo-
vacího krčku stálo 1,5 milionu ko-
run, pergola (zastřešení vstupu)
416 tisíc, terénní úpravy 640 tisíc,
oplocení 250 tisíc korun. Dále
bylo nutné vybudovat přípojky in-
ženýrských sítí, to stálo 1,1 milio-
nu korun. To všechno jsou nákla-
dy, které musel Liberec na rozdíl
od České Lípy vynaložit. Samotná
výstavba školky trvala necelé tři
měsíce (včetně demolice čtyři mě-
síce). Srovnatelnou dobu zabrala
výstavba školky v České Lípě.
Jan Král
Referent propagace a komunikace s
veřejností
Odbor kancelář primátorky

Průšvih? Zachránil jsem
zruinovanou budovu
Ve vydání pro Liberecký kraj jste
vydali článek nazvaný: „Průšvihy v
ulicích: když chybí vkus.“ Protože
jsem autorem jak ideového návr-
hu, tak realizace bytového domu v
Kotkově ulici, který je v textu zmí-
něn a vyfotografován a tato infor-
mace je v mém okolí obecně zná-
má, cítím se osobně hluboce po-
škozen. Nemíním odborně polemi-
zovat s panem redaktoremMiku-
ličkou ani s estétem a znalcem pa-
nem Zemanem a soustředím se
pouze na zjevné nepravdy uvede-
né v článku.
1) Nejedná se o katalogovou novo-
stavbu, nýbrž o přestavbu a rekon-
strukci naprosto zruinované budo-
vy, která stála na stejném půdory-
su a stejnémmístě již cca 100 let a
patrně stejně dlouho nikdo nein-
vestoval ani minutu času a ani ko-
runu do její údržby.
2) O pseudolidovosti architektury
a nepříliš nápaditém architekto-
nickém řešení lze samozřejmě dis-
kutovat s někým, kdo je vybaven
jistou erudicí tyto věci posoudit.
3) Převýšenost budovy z uvedené
a z kontextu vytržené fotografie
snad lze usuzovat, nicméně kdyby
se pan redaktor a pan estét a zna-
lec Jaroslav Zeman obtěžovali na
místo, zjistili by, že budova se na-
chází na okraji panelového sídliš-
tě, které jde zcela mimo měřítko, a
navíc jsme oproti původní situaci
alespoň opticky snížily budovu do-
stavbou garáží, garážových stání a
rozšířením balkonů.
Na stavbě bylo použito nejlepších
materiálů, na rozdíl od zavedené
praxe dřevěných a nikoliv plasto-
vých oken a dveří a keramické
střešní krytiny.

Opravil a vrátil jsem do života již
řadu budov v Liberci a v Praze,
snažím se se svými spolupracovní-
ky vždy i když často za cenu nut-
ných kompromisů najít pro budo-
vy nejlepší řešení, zaměstnáváme
řadu řemeslníků, projektantů i po-
mocníků, snažíme se obstát a uži-
vit se v ekonomicky nelehké době
a vůbec nemáme zapotřebí, aby
se do nás obouvaly osoby typu
pana redaktora Mikuličky a pana
estéta a znalce Zemana.
Petr Hnízdo, ředitel společnosti PMJ
REAL

Novoborský kamínek
tragické mozaiky
Fakta uvedená v úterní MF DNES
(18.12.2012) v textu o sporu o no-
voborský pomník zastřeleným
Němcům jsou místy nepřesná,
proto doplňuji:
2. a 3. červen 1945
Čs. armáda při domovních pro-
hlídkách zadržela asi 30 němec-
kých civilistů. Po několikahodino-
vémmučení popravila bez soudu
za údajné nálezy zbraní sedm lidí,
mezi nimi tři starce a dvě ženy.
Osmý byl zastřelen při panickém
pokusu o útěk z obklíčeného ná-
městí, když měl přihlížet popravě
svého mladšího bratra. Mrtví leže-
li na místě popravy „pro výstrahu“
24 hodin. Devátý Němec zmizel
beze stopy po krátké zastávce au-
tobusu, ve kterém vojáci 3. června
ráno eskortovali několik desítek
„vypovězených“ Němců na hrani-
ce u Sebnitz. - Provinilí civilisté
měli být řádně vyšetřováni a sou-
zeni. Nálezy zbraní jsou podle pa-
mětníků sporné. Ze zápisu schůze
tehdejšího národního výboru vy-
plývá jednomyslný nesouhlas
místních funkcionářů s akcí armá-
dy.
2006
Osm obětí leželo 61 let zcela zapo-
menuto v lesíku za hřbitovem,
přesné umístění hromadného hro-
bu dodnes neznáme. V lednu 2006
zastupitelstvo souhlasilo s tím,
aby si skupina pozůstalých zakou-
pila hrobové místo a instalovala
na něm symbolický hrob. Ten byl
vysvěcen 12. srpna 2006, následují-
cí den proběhla v kostele na ná-
městí česko-německá mše.
2008
Teprve v říjnu 2008 začaly protes-
ty, žaloby a demonstrace. Odpůrci
hrobu uplatňují princip kolektivní
viny a tvrdí, že zastřelení patřili k
nacistickým špičkámměsta. Ve
skutečnosti jen jediný z poprave-
ných byl členem NSDAP. Další
dva členové NSDAP přišli o život
při pokusu o útěk a během odsu-
nu, tj. bez rozkazu a také bez
ospravedlnitelného důvodu. Pová-
lečný primář borské nemocnice
byl dokonce členem SS, ale bez
funkce nebo hodnosti. Za války
sloužil jako vojenský chirurg v la-
zaretech nebo sanitních oddílech
wehrmachtu jako lékař-asistent,
vrchní lékař a štábní lékař. V listo-

padu 1944 byl propuštěn z armá-
dy, nejspíš ze zdravotních důvo-
dů. - Čs. vojáky politická přísluš-
nost provinilců vůbec nezajímala,
v rozkazu k popravě o tom není
zmínka. O údajných zločinech za-
střelených Němců nejsou žádné
důkazy, jen neurčité pověsti typu
„říkalo se to“. Tři týdny po válce
byli skuteční nacisté už postříleni,
zajištěni v zajateckých táborech,
nebo na útěku. Žádný z nich by
přece naivně nečekal ve svém byd-
lišti na spravedlivý trest.
Závěr
Podstatu věci přesně popsal na pra-
videlných hovorech s občany zjara
2006 tehdejší starosta ing. Nastič:
„Ty Němce zastřelili v roce 1945.
Leží dodnes někde za hřbitovem,
nikdo neví, kde přesně. Pozůstalí z
Německa požádali, aby si mohli na
hřbitově postavit za svoje peníze
hrob. A my jsme jim k tomu dali
souhlas. Tečka.“ Prohlášení zastu-
pitelů z listopadu 2009 končí kon-
statováním: „Památník chápeme
také jako symbol usmíření Čechů a
Němců ve společné Evropě.“ - V po-
hraničí jsou dodnes desítky, mož-
ná stovky neoznačených němec-
kých hrobů, ten novoborský je jen
jedním kamínkem tragické mozai-
ky. Proto je vlastně dobře, že lidský
přístup našich zastupitelů vyvolává
takovou pozornost.
Jan Tichý, Nový Bor

Holubice míru? Symboly
šmahem neodstraňujme
Trochu později, ale rád bych se
připojil k vaší anketě z MF DNES
ze soboty 8. prosince (jde o pole-
miku, zda má na Šaldově náměstí
zůstat mírová holubice - pozn.
red.). Podle mě by se symboly
doby neměly jen tak šmahem od-
straňovat. Viz např. mariánský
sloup na Staroměstském náměstí
v Praze atd. Jsou to symboly doby
a i když jsou kolikrát spojeny s do-
bou a i lidmi, kteří nám doslova
nepřirostli k srdci, nějak to k té
době patří. Uvedu ještě jeden zají-
mavý příklad. V letech 1980-1983
jsem pracoval v Iráku a když zača-
la válka, musela se má rodina vrá-
tit zpět do Československa. V roce
1981 jsme chtěli společně strávit
dovolenou, kdekoliv, a tak jsme si
dali sraz v Bulharsku v Sofii s tím,
že odtamtud pojedeme kamkoliv
nás společně pustí. Nakonec nás
vlastní Sofia zaujala natolik, že
jsme tam pět dní zůstali a docela
dobře ji poznali. Při těch toulkách
jsem objevil i sochu Lenina, která
se mi nesmírně zalíbila. Nebyla ni-
jak konvenční a skoro bych řekl,
že z ní vyzařovala i ta Leninova sy-
filida, prostě jsem ji bral. V roce
2005, po cestě z Turecka jsme
opět jeli přes Sofii a cesta mě za-
vedla zase k místu, kde stávala Le-
ninova socha. Zbyl z ní už jenom
podstavec a můžu vám říct, že mi
to bylo skutečně líto a po té soše
se mi stýská.
Zdeněk Koch, Liberec

Fórum čtenářů výběr z dopisů, kráceno

Některé inzeráty otiskujeme z databáze úřadů práce.
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Stavební architekti Tridea s.r.o.,  Minimální vzdělání: ÚSO s
maturitou (bez vyučení) (ref. č.: 30E8DB9C)

Strojní inženýři projektanti, konstruktéři Tridea s.r.o., 
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) (ref. č.:
5B1E95FE)

Strojní inženýři projektanti, konstruktéři HPQ  Plast, s.r.o., 
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) (ref. č.:
7A25EF84)

Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
CiS SYSTEMS s.r.o.,  Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou
(bez vyučení) (ref. č.: A108B1DE)

Průmysloví a produktoví designéři A.RAYMOND JABLONEC
s.r.o.,  Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
(ref. č.: FA146FD4)

Stavební inženýři FENESTRA WIEDEN s.r.o.,  Minimální
vzdělání: Vysokoškolské (ref. č.: 84DD953D)

Ostatní specialisté v oblasti techniky Johnson Controls
Autobaterie spol. s r.o.,  Minimální vzdělání: Vysokoškolské
(ref. č.: 69847BCB)

Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
nectec Automotive s.r.o.,  Minimální vzdělání: ÚSO s
maturitou (bez vyučení) (ref. č.: A101FDE1)

Inženýři projektanti, konstruktéři v ostatních oborech
BELUHA s.r.o.,  Minimální vzdělání: Střední odborné
(vyučen) (ref. č.: 865C2FD3)

Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních oborech
Bombardier Transportation Czech Republic a.s.,  Minimální
vzdělání: Vysokoškolské (ref. č.: 5AE17DF7)

Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
MEGATECH Industries Jablonec s.r.o.,  Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení) (ref. č.: 206E193A)

Chemičtí inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v
příbuzných oborech MEGA a.s.,  Minimální vzdělání:
Vysokoškolské (ref. č.: F2A832A9)

Stavební inženýři technologové, normovači TTS POLAK
s.r.o.,  Minimální vzdělání: Střední odborné (vyučen) (ref. č.:
AF34F707)

Strojní inženýři projektanti, konstruktéři Bombardier
Transportation Czech Republic a.s.,  Minimální vzdělání:
ÚSO (vyučení s maturitou) (ref. č.: 9F850CA4)

Strojní inženýři technologové, normovači Bombardier
Transportation Czech Republic a.s.,  Minimální vzdělání:
ÚSO (vyučení s maturitou) (ref. č.: 5F807469)

Specialisté v oblasti logistiky Prettl Automotive Czech s.r.o.,
 Minimální vzdělání: Vysokoškolské (ref. č.: 1805D409)

Specialisté v oblasti logistiky JOHNSON CONTROLS
AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s.,  Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení) (ref. č.: 1F46B4ED)

Módní návrháři Vareza CZ, s.r.o.,  Minimální vzdělání:
Vysokoškolské (ref. č.: 859002FE)

Stavební inženýři BUTTERFLY Trading, s.r.o.,  Minimální
vzdělání: Vysokoškolské (ref. č.: D2CF1B0E)

Inženýři elektronici EFG CZ spol. s r.o.,  Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení) (ref. č.: E0256AFF)

Ostatní strojní inženýři MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o., 
Minimální vzdělání: Vysokoškolské (ref. č.: F51D2791)

Ostatní specialisté v oblasti techniky KNORRBREMSE
Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.,  Minimální
vzdělání: Vysokoškolské (ref. č.: FC9E09C8)

Strojní inženýři projektanti, konstruktéři DTZ Liberec s.r.o., 
Minimální vzdělání: Vysokoškolské (ref. č.: 7E16E7A7)

Vaším objektivem Fotografie čtenářů z fotoalba rajce.idnes.cz


