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LIBEREC, JABLONEC NAD NISOU, ČESKÁ LÍPA, TURNOV

liberecký

LIBEREC Broumovská, Rochlice
nebo Hokejka - jedny z největších
libereckých sídlišť. Nově k nim na
mapu města přibude sídliště další,
zatím bezejmenné a dalekomenší.
Tedy pokud britská firma Cham-
pan Taylor International Services
vyplní své sliby a místo bývalého
areálu textilky Interlana ve Františ-
kově postaví přes 300 nových bytů.
Smělý plán počítá s tím, že stav-

baři během dvou let do nebe vy-
šponují sedm pětipatrových byto-
vých domů. Jejich základy začnou
kopat na konci roku 2016. Alespoň
tak to tvrdí plán novéhominisídliš-
tě schovaný v informačním systé-
mu EIA. A počítá s tím, že byty po-
slouží promovité obyvatele.Má to-

tiž jít o luxusní rezidenční kom-
plex. Bývalý areál textilky leží mezi
Švermovou a Vysokou ulicí. Teď
většinu plochy budoucího komple-
xu ukrajuje opuštěná tovární hala
a administrativní budova nebo
vrátnice. Areál továrny o rozloze
více než 24 tisíc metrů čtverečních
se v současnosti využívá hlavně
jako sklady. Některé jeho části jsou
zanedbané, ruiny staveb zarůstá
zeleň.
„Výstavbě proto bude předchá-

zet demolice všech sedmi objektů
včetně tovární haly a úprava úze-
mí, na které naváže výstavba sed-
mi bytových domů s podzemním
parkováním. Obytná zástavba
bude směrem k Švermově ulici do-

plněna o služby a obchody,“ uvádí
záměr.
Projekt na Františkově patří v

posledních letech v Liberci k nej-
větším. Investoři ho poprvé před-
stavili už v roce 2009, když žádali o
změnu územního plánu. Pozemek
byl totiž původně určen jen pro
průmyslovou výrobu. A město in-
vestorům vyšlo vstříc.
Malé luxusní sídliště není jedi-

nýmpodobnýmprojektem v Liber-
ci. Další investor chce stavět byty v

centru města podél ulice 1. máje.
Nové bydlení by mohlo vyrůst i v
Masarykově ulici. Územní plán
pak do budoucna počítá až s jede-
nácti tisíci nových bytů.
Jestli se ovšem plány zrealizují,

není jisté. Sliby na nové byty totiž
v Liberci často stojí na vratkých no-
hách. Příkladem je třeba rumiště
po bývalé Textilaně ve spodním
centru Liberce. I tady byly sliby a
plány smělé. Holandští vlastníci
pozemků ještě před několika lety
počítali s tím, že by tu mohly stát
bytové domy. Doteď se tu ale ni-
kdo k lopatám a bagrům nehrnul.
„Ty návrhy, které tu byly, byly

častomegalomanské, například vy-
soké domy. Teď je příležitost tam
udělat něco příjemného. Já bych
tam například směřoval parky s
nízkopodlažní bytovou zástavbou,
malé obchody. To je podle mě to,
co by tammělo patřit,“ okomento-
val před třemi lety záměr architekt
Jiří Plašil z ateliéru SAUL, který
zpracoval návrh nového územní-
ho plánu Liberce.
Kromě Textilany byly plány také

na zhojení jednoho z velkých libe-
reckých šrámů - obří díry na
Perštýně. Několik architektů nebo
studentů architektury představilo
své vize, jak obří jámu využít.
Všechny představené projekty
také počítají s bydlením. Student li-
berecké architektury Jiří Němeček
navrhl v místě byty, služby pro lidi,
park, vyhlídku naměsto i nové uli-
ce. Chtěl projektovat celou novou
čtvrť. Do projektu zahrnul i jezír-
ko, které v základové jámě samo-
volně vzniklo. Terasovité domy
vyšší kategorie i hotel zase do mís-
ta zasadili ve své ověřovací studii li-
berečtí architekti z ateliéru Sia-
design. Vše ale zůstalo jen v podo-
bě studií a architektonickýchmo-
delů. Martin Trdla

s využitím ČTK

JABLONEC NAD NISOU

Lidé uzavírají smlouvy
na levnější energie
Lidé, kteří se zapojili do e-aukce,
budou od 15. ledna do 14. února
podepisovat smlouvy s novým do-
davatelem energií. Účast v aukci
jim pomůže uspořit v příštích dvou
letech průměrně 26,19 procenta za
plyn a 29,81 procenta za elektřinu.
Do online dražby se přihlásilo 1300
odběrných míst. (lau)

FRÝDLANT V ČECHÁCH

Narazil do plošiny
energetiků
Těžce zraněnéhomuže převezl vče-
ra odpoledne do liberecké nemoc-
nice vrtulník. Řidič Škody Octavia
narazil kolem jedné po poledni do
plošiny energetického podniku. Ne-
hoda se stala nedaleko Frýdlantu
na hlavní tepně I/13. Na místo při-
jeli profesionální hasiči z Raspena-
vy a jejich dobrovolní kolegové z
Frýdlantu. Společně se zdravotníky
muže v šoku vyprostili ven z vozi-
dla, hydraulické vyprošťovací zaří-
zení nemuseli použít. Z vozů vytek-
ly provozní náplně a hasiči je zasy-

pali sorbentem. (pro)

JABLONEC NAD NISOU

Mšeno založilo
osadní výbor
V Jablonci nad Nisou vznikl nový
osadní výbor. Po Kokonínu a Prose-
či zastupitelé v prosinci loňského
roku schválili vznik třetího osadní-
ho výboru Mšeno. Sedmičlenný
osadní výbor se bude hlouběji a sys-
tematičtěji zabývat problémy této
městské části. Předseda výboru za-
tím zvolen nebyl. Výbor má právo
předkládat zastupitelstvu města
své návrhy týkající se městské části
Mšeno a stejně tak se má právo vy-
jadřovat k materiálům předkláda-
ným zastupitelstvu a radě města k
rozhodnutí, pokud se týkají části
obce Mšeno. (mt)

JABLONEC NAD NISOU

Srazil chodkyni
Týdenní léčení čeká třiašedesátile-
tou chodkyni, kterou srazil v ulici
Pražská na přechodu pro chodce
nepozorný řidič. Přehlédl a zachytil
ji levým zrcátkem svého golfu. Ne-
hodu policie dále vyšetřuje. (lau)

LIBERECMladí lidé v továrnách jsou
nespokojení a žádají o pomoc odbo-
ry.

Je to pro ně jediná šance, jak
uspět v boji s některými manažery,
pro něž jsou plevelem, a měli by jen
mlčet amakat, tvrdí předseda Asoci-
ace samostatných odborů v Liberec-
kém kraji Milan Šubrt.

„Řadamladých lidí, kteří nastupu-
jí do velkých firem, vstupuje do od-
borů a a počet našich členů znovu
roste,“ řekl Šubrt.

Co mladým lidem ve firmách
vadí?
Stěžují si na hluk, teplo, na chybějí-
cí rukavice a další pracovní pomůc-
ky. Diví se, proč se nehlásí všechny
úrazy.

Jaké další problémy se v továr-
nách objevují?
V poslední doběmě velmi znepoko-
juje, že manažeři chtějí po někte-
rých zaměstnancích, aby donášeli
na ostatní. Dokonce jim nabízejí
zvýšení platů, když začnou na kole-
gy žalovat. Vím o případu, kdy jeden
odborář „prodal“ ostatní za pět set

korunměsíčně.

Snaží se zaměstnavatelé nějak
ovlivňovat odborové předáky?
Ano. Vytipují si třeba člověka, po
němž chtějí, aby
vstoupil do odborů
a dával tam pozor
na ostatní.

Co se pak děje?
Stává se, že jdeme
na vyjednávání o
kolektivní smlouvě
na další rok amana-
žeři firmy dopředu
vědí, jaké jsou naše
požadavky.

S čím máte v sou-
časné době ještě
starosti?
Při preventivních lé-
kařských prohlíd-
kách někteří mana-
žeři chtějí vědět, jaké choroby mají
rodiče nebo děti zaměstnanců. Na
to samozřejmě nemají právo. Občas
zkouší, jestli by zaměstnanci nedali
obálky se zdravotními kartami svým

vedoucím.

Proč to dělají?
Mohou se dozvědět, co komu je. A
když by pak propouštěli, zbavili se

právě takového za-
městnance, aby mu
nemuseli později
platit za nemoc zpo-
volání. A vůbec pak
nezáleží na tom, jak
takový člověk pracu-
je a co umí.

Od letošního roku
dochází ke změ-
nám v zákoníku
práce. Co to zname-
ná z vašeho pohle-
du pro zaměstnan-
ce?
Dříve se kromě jiné-
hodaly kratší smlou-
vy uzavírat ústně.
Zaměstnavatel za-

městnanci něco slíbil a nedodržel
to. Místo domluveného platu pat-
náct tisíc korun mu zaplatil třeba
jen minimální mzdu. Teď jsou
všechny smlouvy pouze písemné.

Zaměstnanci k nim také nemusí po-
depisovat žádné dodatky, jimiž se
mění výše jejichmzdy nebo druh vy-
konávané práce. Za prostoje v práci
mají nárok na osmdesát procent své-
ho platu.

Co si představit pod pojmem pro-
stoje v práci?
Třeba situaci, kdy někdo překopne
kabel a továrna zůstane bez elektric-
kého proudu. Někdy lidem k práci
chybí nedodaný materiál.

A jaké přináší zákoník práce novin-
ky pro odbory?
Důležitá je novinka, jež se týká ko-
lektivní smlouvy. Dříve ji mohl je-
den z účastníků vypovědět ještě
před vypršením, což už nyní nelze.

Nově upravený zákoník práce tedy
přinesl zaměstnancům spíše výho-
dy?
Dá se to tak říci, i když bude pro-
blém, aby se v něm obyčejní lidé vy-
znali. To znamená velký byznys pro
právníky. Ale tam, kde odbory fun-
gují, najdou lidé zastání u nich.

Miloslav Lubas

Hledejte bydlení
na internetu
Sháníte dům, byt či pronájem
v Libereckém kraji? Řadu
nabídek najdete v rubrice
Reality na liberec.idnes.cz

SOUD Pervitin za 30milionů
Drogový boss pomohl
dopadnout vrahy taxikáře strana B3

Nové sídliště? Bývalý areál textilky Interlana mezi Švermovou a Vysokou ulicí v libereckém Františkově.
Továrna se dnes využívá jako sklady. Za dva roky by měla padnout k zemi. Foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Stává se, že jdeme
na vyjednávání o
kolektivní smlouvě
a manažeři firmy už
vědí, jaké jsou naše
požadavky.“

Merkur v Liberci

Obchodní dům zaplnila slavná stavebnice
První patro libereckého Obchodního centra FORUM zaplnila origi-
nální výstava „Merkur není jen planeta“. Ukazuje nepřebernémnož-
ství různých typů a sad legendární stavebnice Merkur. Výstava potr-
vá až do 2. února 2014, každý den vždy od 10. do 20. hodin. Expozice
je interaktivní, návštěvníci nemusí být jen pozorovateli.

V Liberci má vyrůst
nové luxusní sídliště

-2 °C/1 °C

Počasí v kraji

Výstava o Merkuru v centru Liberce
Foto: Ota Bartovský, MAFRA
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Někdejší areál textilní továrny Interlany v liberecké
čtvrti Františkov chce soukromý investor proměnit v
rezidenční komplex. Mělo by tam vzniknout více než
300 nových bytů.

„Manažeři uplácejí dělníky, aby jim donášeli“
Krajský odborový boss Milan Šubrt hovoří o podivných praktikách některých manažerů továren vůči svým zaměstnancům

liberec.idnes.cz

Krátce

TEPLO Lidé v Lípě platí nejvíce
Paneláky se odpojily od
teplárny a ta zdražila strana B2

Lyže pojedou do Dakaru
Radnice dala závodníkům africké
rallye sjezdovky strana B3

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz

0 °C/3 °C


