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Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Turnov, Semily

liberec.idnes.cz

Liberecký
Česká Lípa

Domů přijdou
výzkumníci
Od září do července 2023 bude v
České Lípě probíhat Mezinárodní
výzkum dospělých PIAAC. Vybra-
né domácnosti osloví tazatelé s žá-
dostí o dvouhodinový rozhovor.
Za ten jim zaplatí 800 Kč. Získaná
data budou přísně důvěrná, cílem
výzkumu je zjistit, jak jsou obyvate-
lé jednotlivých zemí po celém svě-
tě připraveni na výzvy současné
doby. (lav)

Jablonec nadNisou

Do restaurace se
zloděj vrátil třikrát
Třikrát během jedné noci se vrátil
zloděj do restaurace krást. Čtyřia-
třicetiletý muž, který se 11. červen-
ce vloupal do restaurace v Jablonci
nad Nisou, je podezřelý z trestné-
ho činu krádež a poškození cizí
věci. Za to byl odsouzen i v minu-
lých letech, proto mu nyní hrozí až
tři roky odnětí svobody. Do restau-
race vnikl krátce po půlnoci a odci-
zil pokladnu s drobnými v hodnotě
4 tisíce korun. Poté se sem vrátil
před druhou ranní pro reproduk-
tor. Vypáčenými dveřmi přišel ješ-
tě potřetí v půl čtvrté ráno, tento-
krát s batohem. Odnesl si vitamino-
vé doplňky, 3 kg eidamu a 5 kg vep-
řového bůčku. Podniku tak způso-
bil celkovou škodu přes 25 000 ko-
run. (lav)

Rokytnice nad Jizerou

Městu by pomohl
architekt
Pravidla pro spolupráci s investory
chce přijmout Rokytnice nad Jize-
rou. Zásady spolupráce s develope-
ry má už řada měst v Libereckém
kraji. Města v nich mimo jiné stano-
vují, jaké mají potřeby ohledně ve-
řejné infrastruktury a svého rozvo-
je. Stavebníci, kteří v takových měs-
tech staví a zásady dodržují, pak
přispívají obci finančně například
na nové chodníky, osvětlení, dět-
ská hřiště a podobně nebo je sami
vybudují. Další novinkou v Rokytni-
ci by mohl být i externí městský ar-
chitekt, který by dohlížel jak na
městské, tak developerské stavby.
Pomoci by mohl i se záměrem pře-
stavby dolního náměstí, aby z něj
nebylo jen jedno velké parkoviště
jako dnes. (paj)

Liberec

V aleji budou
zase kácet lípy

Dalších devět stromů se musí z bez-
pečnostních důvodů pokácet v lipo-
vé aleji na Masarykově ulici v Liber-
ci. V průběhu loňského podzimu a
letošního jara tamměsto nechalo
arboristicky ošetřit 90 lip. U vytipo-
vaných stromů se pak provedla ta-
hová zkouška, kterou se zjišťuje sta-
bilita dřevin. U osmi lip vyšla taho-
vá zkouška negativně, jednu pak k
pokácení odsoudil negativní výsle-
dek z tomografu. „Místo pokáce-
ných lip se vysadí nové, alej bude-
me průběžně omlazovat,“ uvedl ná-
městek primátora Jiří Šolc. Do kon-
ce prázdnin ještě proběhne další sé-
rie tahových zkoušek u 22 dalších
lip. (paj)

Vyhořelé Sluneční láz-
ně u jablonecké pře-
hrady znovu ožívají.
Provozovatelé chtějí
část areálu, kterou ne-
zasáhl oheň, přeměnit
na stánek s občerstve-
ním.

JABLONEC NAD NISOU Areál Slu-
nečních lázní, které ani ne před týd-
nem zasáhl ničivý požár, znovu oží-
vá. Provozovatelé občerstvení, kde
dřív relaxovala početná řada Jablo-
nečanů, přeměňují část plochy na
další provoz. Pódium i stoly, které
přežily řádění živlu, by tak už brzy
mohly přivítat první hosty.
„Do října máme platnou nájemní

smlouvu, tak bychom rádi pokračo-
vali aspoň na tom kousku, který tu
zbyl,“ vysvětluje provozovatelka
Slunečních lázní Lucie Pokorná.
Areál zasáhl minulý týden ve stře-

du brzy ráno mohutný požár.
Přestože hasiči přijeli na místo do
deseti minut, původní stavby té-
měř celé shořely na popel.
„Shořela sice krásná historická

budova plovárny, ale areál je zasa-
žen jenom z půlky. Pódium, hřiště
a stoly tu zůstaly,“ přibližuje Pokor-
ná.
Na zvelebení místa se od soboty

podílí několik desítek Jablonečanů,
kteří na posezení v lázních nedali
dopustit. „Rád přiložím ruku k
dílu, aby se areál obnovil,“ přibližu-
je své důvody expert na železniční
dopravu Jindřich Berounský, který
rovněž dorazil. „To, co se tady sta-
lo, mě ohromně zasáhlo. Je to are-
ál, který k přehradě prostě patří,“
zdůvodňuje Berounský a popisuje,
co by si namístě spáleniště předsta-
voval v budoucnu. „Vždy jsem byl
pro, aby se Sluneční lázně zachova-
ly co nejvíce v původním stylu.
Snad se je podaří obnovit.“
Namísto dorazil i PetrMikula, kte-

rý tu za barem strávil několik let.

„Každého z nás po požáru hlodalo,
jestli něco neudělal špatně. Ale fri-
tézy a další věci jsme na noc vypína-
li. Nechávali jsme zapnuté jenom
mrazáky,“ zamýšlí se nad příčinou.
Podle něj ale roli sehrála dvojice

mužů, kteří kolem areálu slídili
krátce před katastrofou a které za-
chytily bezpečnostní kamery u
okolních stánků. „Přesně v tu
dobu, kdy vznikl požár, se tu pohy-
bovali nějací zlodějíčci, kteří si na

všechno svítili zapalovačem. To by
odpovídalo tomu, že požár vznikl v
blízkosti dámských převlékáren.
Tampřitomnebyla žádná elektroin-
stalace. Nechci předjímat, ale je to
podle mě jasné.“
Stejně na příčinu pohlíží i Lucie

Pokorná. „Vzhledem k okolnostem
a videím, která vyplouvají na po-
vrch, už nějakou představu mám.

A ta je strašně smutná a nepříjem-
ná. Myslím si, že šlo o nešťastnou
náhodu. Že to omylem zapálili bez-
domovci, kteří sem pravidelně cho-
dili slídit.“
Pokorná zároveň vyvrací fámy, že

byl požár založen úmyslně. „Spous-
ta lidí nás podezírala z pojišťovací-
ho podvodu. Ale my svůj majetek
neměli pojištěný. Nikdo námho ne-
chtěl pojistit. Museli bychom
enormně investovat do nových dve-
ří,mříží, oken. Ale stavba jako tako-
vá patřila městu a my tu měli v po-
sledních letech nájemní smlouvu
vždy jen na jeden rok.“
Zda nové občerstvení v části areá-

lu někdejších Slunečních lázní
opravdu vznikne, ale zatím není vů-
bec jisté. „V tuto chvíli to záleží na
vedení města. Úřednice, které tu
byly hned po požáru, to jednoznač-
ně odmítly. Ale rozhodující slovo
bude mít rada města,“ dodává Mi-
kula.

Jan Pešek
redaktor MF DNES

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

LIBERECTechnická univerzita v Li-
berci zmírnila kvůli Ukrajincům ná-
roky na znalost češtiny nutné pro
přijetí ke studiu, na léto pro ně na-
víc připravila intenzivní kurzy jazy-
ka. Aktuálně je navštěvuje 45 mla-
dých lidí, kteří většinou uprchli
před válkou ve své domovině.
„S výjimkou tří Ukrajinců, kteří

chtějí studovat v Praze, ostatní plá-
nují nastoupit na libereckou univer-
zitu. Někteří už jsou i přijati,“ řekla
ředitelka Centra dalšího vzdělávání
TUL Jitka Pacltová. „My jsme doteď
žádné prázdninové kurzy nerealizo-
vali, tyhle jsou první a důvodem je
to, že na jaře se sem dostala spous-
ta studentů z Ukrajiny, kteří najed-
nou byli bezmožnosti dalšího vzdě-
lávání, a řešilo se, co s nimi, aby ne-
zůstali ubytovaní na koleji jen tak
bez nějakého programu. Někteří
ještě dálkově studovali svou školu
on-line, někteří ale žádnou výuku
neměli. Snažili jsme se je co nejdří-

ve zapojit do výuky češtiny,“ dopl-
nila. Cílem letních kurzů bylo po-
dle Pacltové připravit studenty tak,
aby od října mohli studovat na uni-
verzitě. Vminulosti nabízela univer-
zita zájemcům intenzivní roční pří-
pravný kurz češtiny, mladí Ukrajin-
ci ale museli přípravu zvládnout za
mnohem kratší dobu.
Náročné bylo podle Pacltové zajis-

tit dostatek lektorů. Kvůli krátké
přípravě fakulty své požadavky na
úroveň zvládání jazyka v přijíma-
cím řízení zmírnily, studenti ale ne-
budoumít nic zadarmo. „Během ce-
lého příštího akademického roku je
čeká pokračování ve výuce tak, aby
se nakonec k 30. červnu příštího
roku dostali na požadovanou úro-
veň B1 nebo B2,“ dodala.
Mladí ukrajinští studenti tráví výu-

kou češtiny každé všední dopoled-
ne. Je mezi nimi také osmnáctiletá
Tetiana změsta Volovec v Zakarpat-
ské oblasti, která chce v Liberci stu-

dovat management na ekonomické
fakultě. V Česku už byla, její otec
pracuje v Jihlavě,matka se sestrami
jsou doma na Ukrajině. „Chtěla
jsem v Česku studovat už před vál-
kou,“ řekla. Nejhorší je podle ní
psaná podoba češtiny, hlavně háč-
ky a čárky jí dávají zabrat. „To mi
vůbec nejde,“ dodala.
Sedmnáctiletý Andrej z Dnipra

chce studovat informační technolo-
gie na fakultě mechatroniky. Při-
znal, žemu učení češtiny zjednodu-
šilo, že zná písmo díky tomu, že se
učil anglicky. Česky se v Liberci za-
čal učit ještě před tím, než se rozho-
dl pro vysokoškolské studium.
„Chtěl jsem se domluvit,“ řekl. Do
Liberce přijel sám, žije v české rodi-
ně a má české přátele. I to mu, jak
podotkl, pomáhá zvládat jazyk.
„Chci zůstat tady v Liberci, líbí se
mi tu příroda, kam se podívám, všu-
de vidím lesy a hory,“ dodal.
Liberecká univerzita oslaví příští

rok 70 let od svého vzniku, aktuál-
ně na sedmi jejích fakultách studuje
zhruba 6600 mladých lidí. Cizinci
tvoří desetinu studentů, před lety
byli nejpočetnější skupinou Slováci,
v posledních letech ale hlavně Ruso-
vé následovaní Ukrajinci. Jak se je-
jich podíl změní s válkou na Ukraji-
ně, ukáže nový akademický rok. Vý-
uka začíná v Liberci 26. září. (ČTK)

ÚklidDesítky Jablonečanů se podílí na zvelebení Slunečních lázní, které poničil oheň. Dole snímek z ničivého požáru. Foto: Jan Pešek,MAFRA aHZS LK

HARRACHOV O bývalou celnici na
hraničním přechodu Harrachov - Ja-
kuszyce neprojevil v mezinárodní
elektronické dražbě nikdo zájem.
Město opuštěný areál nabízelo zami-
nimální cenu 59,7 milionů korun.
Protože jde podle radnice i tak o
lukrativní pozemek, plánuje dražbu
znovu zopakovat.
„Musíme ale upravit územní plán,

aby to bylo pro investory zajímavé.
Dnes je tam zastavitelnost pozemku
omezena na 15 procent, zvýšit by se
měla aspoň na 50 procent. Chceme
tam umožnit i případnou stavbu
podzemních garáží a možnost navý-
šit počet pater,“ řekl místostarosta
Tomáš Vašíček. Na místě celnice po-
dle něj může vzniknout hotel či jiná
podobná služba s ohledem na sou-
sední obří sportovně rekreační areál
v polských Jakuszycích. (paj)

„S výjimkou tří
Ukrajinců, kteří chtějí
studovat v Praze,
ostatní plánují
nastoupit na
univerzitu v Liberci“
Jitka Pacltová, TUL
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Zchátralou
celnici nikdo
nekoupil

To, co se tady stalo,
mě ohromně zasáhlo.
Je to areál, který
k přehradě patří.

Oheň vše nezničil. Lázně
u přehrady opět ožívají

„Nejtěžší na češtině jsou háčky a čárky“


