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liberecký
EXHEJTMAN Bude comeback?
Petr Skokan chystá velký návrat
na českolipskou radnici Strana B2

Fotbalisté Liberce bojovali včera s Freiburgem

U Nisy se hrál klíčový duel Evropské ligy
Fotbalisté libereckého Slovanu nastoupili včera doma v nesmírně dů-
ležitém duelu skupinyH Evropské ligy proti německému Freiburgu a
už před závěrečným kolem si mohli zajistit postup do jarní fáze sou-
těže. Ostře sledované utkání skončilo po uzávěrce této strany. (sed)
» Výsledek a podrobnosti se dozvíte na str. B5 a v sešitě Sport.

Počasí v kraji

ČESKÁ LÍPA Zdá se to neuvěřitelné.
V České Lípě vznikla petice za draž-
ší parkování. Radnice chce zavést
odnového roku namístech placené-
ho parkování automaty a tvrdí, že
to budou mít řidiči levnější. Tři sta
čtyřicet sedm lidí se ale podepsalo
pod petici, která chce zachovat sou-
časný systém parkování s osobní
obsluhou.
„Čeká nás dlouhý a tvrdý boj,“

okomentoval vzniklou situaci mís-
tostarosta města Jiří Kočandrle.
Radnice totiž dosavadnímu nájem-
ci 126 parkovacíchmíst Karlu Bezu-
chovi vypověděla smlouvu. Ten ji
však odmítá uznat. Hovoří dokonce
o tom, že jde o soukromé tažení
místostarosty Kočandrleho proti
jeho osobě.
„Je to jenomodvádění pozornos-

ti od skutečnosti, že jedná v rozpo-
ru se zákonem. My jsme si před
rokem a půl řekli, že se podíváme
na všechny staré smlouvy, zrušíme
je a přesoutěžíme.Už jsme to uděla-
li asi osmkrát a nikdo s tím, kromě
pana Bezuchy, neměl problémy,“
uvedl Kočandrle. Podle kterého je
smlouva na provozování parkovišť
jednou z nejstarších vůbec. Pode-
psaná byla před jedenácti lety.
O tom, že se chystá boj právníků,

vypovídá úryvek dopisu, který Karel
Bezucha poslal zastupitelům České
Lípy. „Výpověď v rozporu se smlou-
vou neakceptuji. Pokud město ne-

přehodnotí své kroky, je nyní na
něm, aby se domáhalo platnosti vý-
povědi soudní cestou.“
Je možné, že dojde i na fyzické

přetlačování. Den před Vánocemi,
23. prosince, by mělo město Bezu-
chou pronajaté plochy převzít. Což
zřejmě v klidu neproběhne.
Radnice oficiálně tvrdí, že ne-

chce na parkování vydělávat, že
nový systém má především sloužit
k regulaci dopravy. Případný zisk
by měl být vrácen do systému.
O peníze však jde oběma stra-

nám v první řadě. Radnice dostává
od dvou pronajímatelů ročně osm
set tisíc korun, z toho 650 tisíc platí
Karel Bezucha. Radnice ještě done-
dávna tvrdila, že neví, kolik skuteč-

ně vyberou. Dnes má hrubý odhad,
který si nechala udělat. „Když bude-
me počítat sedmdesátiprocentní
naplněnost, pak z odhadu vyplývá,
že jen pan Bezucha vybere za rok
přibližně tři a půl milionu korun,“
vysvětlil Kočandrle. Nutno ale do-
dat, že podnikatel na českolipských
parkovištích zaměstnává na trvalý
pracovní poměr sedm lidí.
Stejně jako Karel Bezucha se na

změnu parkovacího systému dívá
347 lidí, kteří podepsali Petici k za-
chování stávajícího parkovacího
systému s osobní obsluhou na par-
kovištích ve městě Česká Lípa. Po-
zoruhodné na tom je, že mnoho z
petentů v České Lípě vůbec nebyd-
lí. „Já jsem se současným stavem
parkování spokojený. Máme na ná-
městí prodejnu a mohu se spoleh-
nout, že nám výběrčí parkovného
auta pohlídají. To automaty neu-
mí,“ řekl Robert Gutten z petičního
výboru.
Tento názor místostarosta Ko-

čandrle odmítá, neboť pracovníci
na veřejně prospěšné práce, kteří
budou řidičům radit, na auta do-
hlédnou. „Vůbec jim nerozumím,
protože tím, že podepsali petici, ří-
kají, nevadí nám, že bude parková-
ní dražší, nevadí nám, že by se pení-
ze mohly vrátit do parkovacího sys-
tému, a ne do kapsy podnikatele,“
dodal Kočandrle.

Jan Šebelka

Hledejte práci
na internetu
Sháníte brigádu nebo stálé
zaměstnání v Libereckém kraji?
Řadu nabídek najdete v rubrice
Práce na liberec.idnes.cz.
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LIBEREC (ad, ČTK) Bývalou vojen-
skou střelnici v Liberci Harcově na-
hradí centrum ekologické výchovy
pro rodiny s dětmi Vodní dům. Pro-
jekt připravila společnost Sucho-
pýr, která na něj získala i dotace z
evropských fondů.
Obnova zchátralého a nebezpeč-

ného areálu někdejší střelnice při-
jde na bezmála 37 milionů korun.
„Areál by seměl lidem otevřít v létě
příštího roku,“ řekl autor projektu
architekt Ladislav David.
Pro Suchopýr není projekt ekolo-

gického vzdělávacího centra první
podobnou akcí. Společnost, která v
Libereckém kraji pracuje od roku
1997, provozuje mimo jiné v Oldři-
chově v Hájích Středisko ekologic-
ké výchovy Libereckého kraje.
„Projekt Vodního domu vznikl

na základě našich zkušeností s eko-
centrem v Oldřichově, to je primár-
ně zařízeno k jednodenním či více-
denním pobytovým, ekologicky
vzdělávacím programům pro ma-
teřské, základní a střední školy,“ po-
znamenal Martin Dušek ze Sucho-
pýru.
Liberecké centrum je podle něj

určitým rozšířením služeb toho ol-

dřichovského a bude tematicky za-
měřeno na vodu. Někdejší vojen-
ská střelnice vznikla v údolí Černé-
ho potoka v Liberci už na konci 19.
století.
V osmdesátých letech minulého

století byl původní potok sveden
do potrubí a nad ním byla postave-
na obslužná budova. Už více než
dvacet let se ale areál nevyužívá, za-
rostl náletovými dřevinami a křo-

visky, budovy jsou zchátralé a hro-
zí zřícením.
Suchopýr chce areál co nejvíce

přiblížit přirozenému stavu. „Nový
obslužný objekt vyroste na zákla-
dech původní budovy, vedle ní
vznikne vodní nádrž a na pozemku
bude i potůček s vodními atrakce-
mi pro děti,“ popsal záměr David.
Úpravou projde i celé okolí býva-

lé střelnice, na kterém hospodaří

Lesy České republiky. Skončí nej-
později v roce 2015.
„Upravíme lesní cesty a chodní-

ky na pozemcích, které spravuje-
me. Věřím, že lidé pak budou tento
kout Liberce navštěvovat o to radě-
ji,“ zmínil Ludvík Řičář, ředitel
Lesů České republiky v Libereckém
kraji.
Celý areál by měl sloužit nejen k

ekologické výchově, ale i rekreaci
Liberečanů. Bývalé armádní po-
zemky harcovské střelnice patří
soukromému vlastníkovi, se kte-
rým má Suchopýr uzavřenou
smlouvu na padesátiletý proná-
jem.
„Ten projekt je proměsto jedno-

značně pozitivní - řeší totiž jeden z
libereckých brownfields. V integro-
vaném plánu rozvoje města byly
průvodně dva podobné ekologické
projekty, uskutečnit se nakonec po-
dařilo jen tenhle,“ dodalMichal Ve-
reščák z odboru rozvoje magistrá-
tu.
Právě z Integrovaného progra-

mu rozvojeměstamá Suchopýr při-
slíbeno až 85 procent nákladů, zby-
lých 15 procent zaplatí organizace
ze svého.

347
lidí podepsalo petici proti
změně systému parkování

23. prosince by mělo
město Bezuchou
pronajaté plochy
převzít. Což zřejmě
v klidu neproběhne.

Krátce
LIBERECKÝ KRAJ

Mrznoucí déšť
dělal řidičům problémy
Ledovka komplikovala včera ráno
dopravu v kraji. V kopci na silnici
mezi Zdislavou a Jítravou byla za-
padlá tři vozidla a autobus, další au-
tobus havaroval v Novém Boru, na
silnici 14 v Liberci narazilo osobní
auto do svodidel. V Osečné zabloko-
valo nákladní auto na náledí oba
jízdní pruhy, když se otočilo napříč
silnicí. Nehoda osobního auta se sta-
la na silnici 36 u Obory na Českolip-
sku. (ČTK)

TURNOV

Hvězdárna na Vrchhůře
znovu funguje
Pozorování oblohy, přednáška o ko-
metě i výstava fotografií. Takový je
dnešní program znovuotevření
opravené hvězdárny na turnovské
Vrchhůře, který začíná v 15.30.
Od příštího roku bude jakožto jedi-
ná lidová hvězdárna v Libereckém
kraji nabízet plnohodnotné progra-
my pro žáky základních i středních
škol, pozorování zajímavých úkazů
a přednášky. (jan)

LIBEREC

Případ pokuty kvůli
MS stále nekončí
Pětimilionovou pokutu, kterou Li-
berci za údajné chyby v tendrech na
lyžařskémistrovství světa uložil loni
v červnu Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže, se bude zabývat Nej-
vyšší správní soud. Úřad pro ochra-
nu hospodářské soutěže podal ka-
sační stížnost proti jejímu zrušení
Krajským soudem v Brně. Ten ji zru-
šil počátkem listopadu z procesních
důvodů. Pokuta se týkala 27 tendrů
souvisejících s budováním sportov-
ního areálu Ještěd. Podle Úřadu se
město dopustilo zejména nezákon-
ného dělení zakázek. (ČTK)
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Pojeďte i vy za adventními nákupy
do obchodního centra FORUM Li-
berec. Zdarma jsou pro Vás zajiště-
ny svozové autobusy ze Semil,
Varnsdorfu, Rokytnice, Dětřicho-
va, Jičína, Jilemnice, Rovenska a
Lomnice, a to každou adventní so-
botu 30. 11., 7. 12, 14. 12 a 21. 12.
2013.
V každém z těchto spojů dosta-

ne prvních padesát pasažérů aktu-
ální výtisk MF DNES včetně sobot-
níhomagazínu. Užít si můžete pří-
jemnou atmosféru i zajímavé náku-
py. Připraven je pestrý předvánoč-
ní program. Více se dozvíte také na
www.forumliberec.cz.

Vodní dům Vodní dům by měl být prostornou a vzdušnou stavbou.
Téci kolem něj znovu bude Černý potok. Vizualizace: Suchopýr

Šok v České Lípě.
Lidé tu nechtějí
levnější parkování

LIBERECKÝ KRAJ (ČTK) Liberecký
kraj připravil na příští rok přebytko-
vý rozpočet. Počítá s vlastními pří-
jmy 2,266 miliardy korun, výdaje
budou zhruba o 97 milionů nižší.
„Přebytek je určen na úhradu

splátek úvěrů na revitalizaci kraj-
ských silnic a mostů,“ řekl zastupi-
telům ekonomický náměstek
hejtmana Marek Pieter. Už letošní
rozpočet byl připraven jako přebyt-
kový s příjmy 2,386 miliardy korun
a výdaji o 47 milionů nižšími. Na
konci října příjmy kraje díky dota-
cím stouply na 5,5 miliardy korun,
výdaje byly o 337 milionů nižší.
Na splátky úvěrů je v rozpočtu

na příští rok určeno 141milionů ko-
run. Kraj začne splácet půlmiliardo-
vý úvěr, který si vzal na rekonstruk-
ci zchátralých mostů a letos ho do-
čerpal. Kraj také splácí úvěr 750mi-
lionů korun, který si již dříve vzal
na rekonstrukci silnic. „Zároveň
námzbývá doplatit úvěry na stravo-
vací trakt liberecké nemocnice a vý-
měnu oken ve školách,“ vysvětlil Pi-
eter.

» Více o opravách krajských silnic
a mostů čtěte na straně B2

CASTINGMiss Liberec 2014
V Liberci a České Lípě hledali
nové královny krásy Strana B2

Ozdoby v muzeu
Vánoční ozdoby zvířat vystavují
v Jablonci Strana B3

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz

Autobusy
Forum Liberec
s MF DNES
zdarma

Utkání mezi Libercem a Freiburgem, stadion U Nisy
Foto: Bořivoj Černý, MAFRA

Zchátralou bývalou střelnici nahradí Vodní dům
V Harcově vznikne centrum ekologické výchovy pro rodiny s dětmi. Úpravou projde i okolí nyní zdevastované stavby

Českolipská radnice chce od nového roku zavést parkovací automaty, které by
řidičům umožnily parkovat za méně peněz. Lidé ale chtějí zachovat současný
systém hlídacích parkovišť. Ani jejich nájemce se jich nehodlá vzdát.

Rozpočet kraje
má přebytek
97 milionů

liberec.idnes.cz


