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Vedení města oslovilo zaměstnance magistrátu dotazníkem na téma: Jste spokojeni s novým vede-
ním? A připomnělo, aby se nezapomněli podepsat.

OPOZIČNÍ LISTY | PODZIM 2015

Jinak si totiž nelze vysvětlit, proč vedení města nepřipravilo podklady pro čer-
pání více než 2,5 miliard korun, které nám chce Evropská  unie poslat. A nejsou 
hotové ani nyní, více než dva měsíce po oprávněné kritice ministryně pro míst-
ní rozvoj.

V polovině srpna přijela do Li-
berce ministryně pro míst-
ní rozvoj Karla Šlechtová 
(ANO). Nestává se moc čas-
to, že by vrcholný politik těm  
místním umyl hlavu. Karla 
Šlechtová to udělala důklad-
ně. Ministryně zodpovědná 
za řízení čerpání evropských 
dotací v regionech v podsta-
tě řekla, že Liberec a přilehlé 
okolí utře nos, protože neumí  
připravit podklady! Tím zá-
kladním je dokument s názvem  
Integrovaný plán rozvoje úze-
mí Liberec-Jablonec nad Nisou 

(IPRÚ), který ministerstvo po-
třebuje vidět a posoudit.

Budeme schůzovat
Situace musí být opravdu váž-
ná, neboť ministryně se pus-
tila do svého stranického ko-
legy, jímž je primátor Liber-
ce Tibor Batthyány (ANO). 
Ve hře jsou totiž více než dvě  
a půl miliardy korun, které 
mají přijít na rozvoj území Li-
berce, Jablonce a přilehlých 
obcí jako jsou Hodkovice, Rád-
lo, Chrastava, Bedřichov, Janov 
a další. Celkem 24 obcí a měst 

Liberecko peníze nepotřebuje

a 170 tisíc obyvatel čeká. Bude 
politické vedení Liberce, které 
zodpovídá za přípravu důleži-
tého dokumentu, schopno do-
končit IPRÚ včas? Zatím to tak 
nevypadá, což přiznal i zostu-
zený primátor: „Je pravda, že 
máme co dohánět, takže jsme 
si naplánovali schůzky na mi-
nisterstvu a budeme se snažit 
nastavit harmonogram, kte-
rým zrychlíme přípravu. Bylo 
by neodpustitelné, kdyby Li-
berec, Jablonec a další obce  
o tyto peníze přišly.“

(pokračování na str.2)

Nestahuji kalhoty

V průběhu vojenské služby, ze-
jména pak během války a akce 
Pouštní bouře, jsem pochopil, že 
chlap se nikdy nevzdává. V živo-
tě jsou věci, za které stojí bojovat. 
Za náš národ, za naši demokracii 
a za naši svobodu skutečně bojo-
vali a umírali ženy a muži, tátové 
od rodin, jejich synové. To nás za-
vazuje. 
Svoboda a demokracie, zejmé-
na ta zastupitelská, teď v našem 
městě prohrává. Některá politic-
ká hnutí a strany během volební 
kampaně slíbí cokoli a komuko-
liv. Nejlépe všem a všechno. Pak 
ale zjistí, že řízení města není jed-
noduché.
Primátor a radní totiž nejsou 
vládci. Jsou to správci našeho 
města, kteří mají odpovědnost k 
občanům: plnit předvolební sliby, 
plánovat, řádně hospodařit, řídit 
se zákony a domluvit se v rámci 
koalice!
Nechápu proto postup ekonomic-
kého náměstka Jana Korytáře a 
rady města. V nesouladu se zá-
konem a bez souhlasu zastupitel-
stva vrátili část dotace za dostav-
bu libereckého bazénu bez toho, 
že by se město bránilo. Takzvaná 
vratka činila pět milionů korun. 
Za pět miliónů stojí bojovat. Zná-
te to sami, zažili jste to. Stát žádá, 
my dokladujeme, odvoláváme se. 
A mnohdy s úspěchem. Nač sta-
hovat kalhoty, když brod je ještě 
daleko.  Město má dostatečné zá-
zemí, aby svedlo se státem vyrov-
nanou bitvu.
I NÁŠ je LIBEREC, proto jsme za-
čali vydávat tento občasník. Aby-
chom informovali o skutečnos-
tech dobrých i zlých, které se nás 
týkají. O co stojí za to bojovat. 

František Gábor, 
předseda místní organizace 
TOP 09, liberecký zastupitel 

Máte tu pěkný
nepořádek ...

... tady taky!
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A ještě se vás zeptám. Jakpak se vám tu pod novým vedením pracuje? 
Určitě jste s námi moc spokojená. Váš názor je pro nás důležitý. 

Dobrý den!

Ale to víte pane, nové 
koště vždycky dobře mete!

Nikdo vás nepochválí? Pochvalte se sami!
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Liberecko 
peníze 
nepotřebuje

(pokračování ze str.1)

Kdo je tady veřejnost?
Obyvatelé Liberecka zatím  
nemají ani páru o tom, jaké 
projekty o  evropský pytel pe-
něz soutěží. Můžou si při té  
příležitosti zavzpomínat na 
programové prohlášení vlád-
noucí koalice (ANO a Změ-
na pro Liberec): „Rozšíříme 
spektrum nástrojů komuni-
kace s veřejností, zabezpe-
čující účast veřejnosti na pří-
pravě projektů od fáze zámě-
ru až po realizaci projektů,“ 
a přemýšlet, kdo je tady ve-
řejnost.
Všichni bychom si ale měli  
držet palce, aby primátor  
a vládní koalice ANO a Změ-
na dohnali, co jim utek-
lo. Horlivý by měl být hlav-
ně náměstek primátora 
Jan Korytář, do jehož ges-
ce příprava projektů spa-
dá. V době návštěvy kritic-
ké ministryně byl na dovo-
lené. Na výtky, které k jeho  
práci zazněly, pak reagoval 
způsobem, za který by se ne-
musel stydět žádný „muž na 
radnici“: „Je hotová analýza 
a obecná návrhová část, nyní 
probíhá hodnocení jednotli-
vých projektů. Pak proběhne 

úprava návrhové části a celý 
dokument bude předložen 
ministerstvu,“ slíbil na ser-
veru Idnes. 
Škoda, že se do toho po-
řádně neobul včas, proto-
že s dotacemi to Jan Korytář 
(ZpL) opravdu umí. Pro eko-
logickou organizaci Čmelák  
dokázal získávat peníze celé 
roky, a  teď podcení přípra-
vu IPRU s možností čerpání 
více než 2,5 miliardy? Mož-
ná má nějaké eso v rukávu, 
což bychom všichni ocenili. 

Radost pro všechny
Vedení města nám zatím 
předvádí, jak peníze nevzít,  
i když je chce Evropa dát. Bo-
hužel tím nezchudnou lidé  
v  čele města, ale Liberec  
a náš region.
Kraj by za ně mohl napří-
klad pořídit  modernější Se-

veročeské muzeum s bez-
bariérovým vstupem, uzpů-
sobit střední školy i pro tě-
lesně postižené studenty či 
zrekonstruovat silnici v Ol-
dřichově v Hájích. Liberec a 
Jablonec by ze stejného ba-
líčku pořídily třeba moder-
nizaci tramvajové trati a její 
prodloužení až do centra 
Jablonce. Také obce by jis-
tě věděly, co s penězi navíc. 
Radovat by se nakonec 
mohlo i samo ZPLANO (koa-
lice ANO  a Změna pro Libe-
rec), neboť by si mohlo „od-
škrtnout“ hned dva své vo-
lební sliby: že budou lídrem 
širšího regionu, s odpověd-
ností za tento region, a že 
budou systematicky vyhle-
dávat zdroje financování z 
evropských fondů a dalších 
dotačních zdrojů pro rozvoj 
města.  

Někdo má rád fiše, jiný práci
Jde o pouhé dvě a půl mi-
liardy, takže žádný spěch... 
vždyť nás Jan Korytář ujistil, 
že všechno v pohodě stihne  
a s veřejností projedná: „Zatím 
to nejsou projekty, ale projek-
tové fiše - náměty, které budou 
ještě dopracovávány s veřejnos-
tí,“ tvrdí  náměstek primátora. 
Možná spoléhá na to, že nikdo 
neví, co je to fiše. 
Mnohem jednodušší slovo prá-
ce jako řešení nabízí František 
Gábor (TOP 09): „Některé věci 
se nedají jen okecat. Prostě se 
musí odpracovat,“ říká zastupi-
tel, podle kterého by evropské 
peníze zachránilo jediné - pořá-
dek a systematická práce pod-
le harmonogramu, prosté pro-
jektové řízení. „Pokud by to tak 
bylo, nebyli bychom v této situa-
ci,“ poznamenal František Gábor  
k hrozícímu zavření kohoutku  
s evropskými penězi. 
TOP 09 je v libereckém za-
stupitelstvu novou stranou 
a její opoziční role spočívá  
v důsledné kontrole toho, co  
v zájmu veřejnosti uvaří v ko-
aličním hrnci. Lídr liberecké 
TOPky Gábor slibuje, že v dů-
ležitých projektech bude vždy 
konstruktivní. „Jako tradič-
ní strana jsme nepředkláda-
li, nepředkládáme a předklá-
dat nebudeme prázdné sli-
by a jednoduchá populistická  
řešení,“ uzavírá zastupitel Fran-
tišek Gábor.

Po kritice, která se snesla li-
bereckou radnici s ohledem 
na nedostatečnou přípravu 
Integrovaného plánu rozvo-
je území (IPRÚ), se přeci je-
nom hnuly ledy. Těžko ovšem 
říci, zda to nezpůsobí rovnou 
potopu. 

Každopádně byla jmenová-
na manažerka IPRÚ Barbara 
Steinzová. Vzhledem k tomu, 
že absolvovala ekonomii na fa-
kultě sociálních věd Univerzity 
Karlovy a pracovala na Minis-
terstvu pro místní rozvoj, mohl 
by se výsledek výběrového  
řízení, jež ji do funkce nejvyš-
ší manažerky nejdůležitějšího 
dokumentu posledních a příš-

tích let vynesl, jevit jako správ-
ný. A možná také je.
Pouze jeden z libereckých za-
stupitelů – František Gábor 
(TOP 09) – se při hlasování  
o jejím jmenování pozastavil 
nad životopisem paní Steinzo-
vé a odvážil se zeptat, jaké má  
znalosti IPRÚ, když byla po-
sledních pět let na mateřské 
dovolené. 
„To už se můžete zeptat, jest-
li to náhodou není Róm-
ka....,“ rozohnil se Jan Korytář 
(ZpL). „Teď jste překročil něja-
kou hranici, kterou není mož-
né překračovat. I kdyby byla 
deset let na mateřské, tak  
s dovolením vám do toho nic 
není.“

Když chtěl svůj dotaz František 
Gábor vysvětlit, do hry vstou-
pil primátor Tibor Batthyány 
a rázným stažením zvuku na 
mikrofonu zastupitele umlčel: 
„No vidíte, já jsem kouzelník. 
Umím to vypnout,“ pochlubil 
se drsňák primátor. Asi mu ne-
došlo, že vypnul i  1 460 voličů, 

„Jsem kouzelník a umím to vypnout,“ raduje se  primátor
kteří si Gábora zvolili jako své-
ho zastupitele. Je škoda, když 
se na oltář hyperkorektnos-
ti pokládá i obyčejná slušnost.

Ostrava radí Liberci
Komu se náhodou chtělo sledovat webové stránky města Liberce a 
čas od času zkonstatovat, že co se IPRÚ týče, stále mrtvo - ten jistě 
zaznamenal novinku: objevila se možnost stáhnout dokument s ná-
zvem IPRÚ verze říjen 2015. Vychází z analýzy podmínek a potřeb na-
šeho regionu, kterou si liberečtí představitelé nechali vypracovat od 
společnosti PROCES z nedaleké Ostravy. Můžeme si být jisti, že byla 
hyperkorektně vybrána ve výběrovém řízení. 

Tady se „vaří“ fiše, které ovlivní životy 170 tisíc lidí na Liberecku a Jablonecku.
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Liberec dostal novou sochu 
(A)symbionta a ten své odha-
lené pozadí namířil přímo na 
čelní stěnu radnice. Tam, kde 
je památník obětem srpno-
vého vpádu okupačních vojsk 
do Liberce. Konkrétně devíti 
lidem, kteří byli zabiti. Zastu-
pitel František Gábor (TOP 09) 
se pokusil inicializovat pře-
místění sochy na méně uráž-
livé místo, což náměstek pri-
mátora Ivan Langr (ZpL / SZ) 
mnohoslovně odmítl. Z jeho 
uměleckého rozboru vybírá-
me:
„Vycházím z toho, že obě 
umělecká díla spolu nema-

Vystrčil nebo nevystrčil?

Další hřebík do rakve kapitalismu! Urááá!!

Tak se na to podívejme, radní 
města Liberce hodlají vyhlá-
sit stavební uzávěru na stav-
by hotelů, penzionů a uby-
toven pro celé území města.  
Potrvá do doby vydání nové-
ho územního plánu, což bude 
někdy na svatého Dyndy,  
a platit by měla začít už od 
příštího roku. Důvod? Úřed-
níci zjistili, že máme v Liberci 
1 500 míst v ubytovnách, tak 
není důvod stavět další. 
„Končíme, nic nového neroz-
jíždět!“ ozývá se z radnice. 
Ale pozor, když budou rad-

?

ní chtít, mohou dát výjimku. 
Takže nejenže se vrátily sta-
ré komunistické manýry, kdy 
jen Strana a Vláda věděla, co 
je pro občana dobré a co už 
ne. Kolik spotřebuje toalet-
ního papíru a sní o Vánocích 
banánů a pomerančů. Pak 
jsme museli stát fronty a divi-
li se, když bilanční příděl pro-
stě nevyšel. 
Ale máme zpátky i krásnou 
prokorupční příležitost. Skvě-
lé, v dobách volebních kam-
paní má ANO a Změna plná 
ústa boje proti korupci. A když 
jsou u vesla – vyhlásí staveb-
ní uzávěru a budou vydávat 
výjimky. Tak začněte počítat, 
páni podnikatelé! A nejen 
podnikatelé, ale všichni, kte-
ří chcete v Liberci něco dělat, 
něco budovat. Vězte, že od-
teď musíte s pokorou a „zají-
mavou“ nabídkou přijít a pěk-
ně poprosit! A na radnici vám 
paní náměstkyně Hrbková 
možná udělí výjimku. Že vů-

Jak na předražené ubytovny? 
Už zhruba před rokem se k tomuto problému, který chce nyní revo-
lučně Liberec řešit, vyjádřil exministr Drábek (TOP 09) a nabídl dost 
jednoduchý recept: Podle zákona přiznává úřad práce doplatek na 
bydlení ve výši obvyklého nájemného. Přesnými slovy zákona: „...do 
výše, která je v místě obvyklá.“ Jakmile tento postup začnou úřední-
ci úřadu práce důsledně uplatňovat, bude po problému s předraže-
nými ubytovnami.

CO NÁM ZPLANO* 
DALO A VZALO?

DALO:  PROTIKORUPČNÍ STRATEGII
Bohužel se na její tvorbě podílí Krajské protikorupční pracoviště pro-
pojené s náměstkem Janem Korytářem (ZpL) a náměstkyní Karolinou 
Hrbkovou. Takže Liberec za blíže neurčenou částku nakoupil kromě 
strategie také střet zájmů. „Protikorupční strategii tvoříme na kliente-
lismu, o kterém jsme si mysleli, že už tu dávno není,“ komentuje Fran-
tišek Gábor (TOP 09). Nezbývá než dodat, že boj proti korupci je po-
řád výnosný byznys, rozuměj dobrej kšeft.  

DALO: ODBORNÍKY, KAM SE PODÍVÁŠ
Do voleb šla vítězná koalice se slibem, že  důležité  posty obsadí od-
borníky. Protože je zřejmě nemá, tak je musí vytvořit z neodborní-
ků. A když  se to provalí, tak se takový neodborník, jako je pan Ond-
řej Petrovský (ZpL)  v představenstvu Teplárny, vzdá poloviny platu. 
Je to hezké gesto, ale rozdíl mezi profíkem a amatérem není jenom 
ve výši mzdy!

Ing. Robert Korselt
místopředseda místní organizace 
TOP 09 jí absolutně žádnou souvis-

lost, jsou navzájem autonom-
ní, tudíž z nich ani není možné  
vyvozovat závěry, jaké sám či-
níte. Tedy, že jedno dílo nějak 
ovlivňuje, reinterpretuje, po-
škozuje nebo snad dokonce 
haní to druhé.“
Ponecháme stranou otáz-
ku, zda je pomník především 
uměleckým dílem nebo uctě-
ním památky. Na místě je spíš 
dotaz: Vystrčil (A)symbiont  
zadek na pomník, nebo ne-
vystrčil? Pokud ano, haní  
památku mrtvých, ať si to pan  
náměstek halí do jak vzneše-
ných slov chce.

bec není jisté, že onu výjimku 
dostanete? „Tak si to postaví-
me sami. Už máme připrave-
ný projekt!“ hřímá guru Jen-
da. Radnice má v plánu ote-
vřít svou městskou ubytov-

nu, vyjde na dvanáct milionů  
korun a ty chce z evropských 
dotací. Jak snadné! Běžte 
do…. s tím tržním hospodář-
stvím, že?

Robert Korselt (TOP 09)

DALO: NOVOU MÓDNÍ IKONU
Stal se jí primátor Tibor Batthyány (ANO), jehož poznávacím zname-
ním jsou tenisky. Tento mladistvý doplněk nudného kvádra prosazuje 
navzdory zkostnatělým společenským zvyklostem. Můžeme doufat, 
že má rád jen kecky, a ne kecy.

VZALO: RODINNÉ STŘÍBRO
Do voleb šli jejich vítězové s líbivým tvrzením, že Technické služby 
města Liberce jsou naším rodinným stříbrem.  A pak se rozhodovalo 
o tom, kdo bude zajišťovat ve městě veřejné osvětlení. TSML to ne-
byly... „Byla tu jedinečná možnost vrátit tuto zásadní zakázku Tech-
nickým službám. My bychom tu odvahu měli,“ říká  za TOP 09 Fran-
tišek Gábor.

VZALO: ÚZEMNÍ PLÁN
Dokončení Územního plánu jakožto zásadního dokumentu pro rozvoj 
jednotlivých částí Liberce se posunulo do blíže neurčené budoucnos-
ti. Vzpomínáte ještě na tu snahu ZpL projednat vše s občany, na ty be-
sedy, mediální kampaně a rozložené mapy? Kam se to všechno podě-
lo a proč? Co se stane s připomínkami občanů, které už byly zapraco-
vány? A byly vůbec zapracovány?

* Změna pro Liberec a ANO

Vystrčená zadnice mohla mířit 
na tisíc jiných míst...
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Ujíždí Liberci v informačních technologiích vlak?

Jako informatik chcete Libe-
rec změnit v takzvané Smart 
City – chytré město. Proč 
vlastně?
Smart City zjednodušeně zna-
mená chytré využití techno-
logií pro lepší fungování měs-
ta pro lidi. Liberec má dob-
rý technologický základ a už 

se také něco udělalo – třeba 
nový ekonomický informační 
systém, pracuje se na lepším 
řízení dopravy, dobrý je geo-
grafický systém. Nicméně jin-
de jsou dál, podívejme se do 
Brna nebo Písku. Liberci chy-
bí několik let vývoje a obávám 
se, že nám ujíždí vlak.

TIRÁŽ:  Občasník „I náš Liberec“ vydává TOP 09 - Regionální organizace Liberec | č. 1 | Vydáno v Liberci | Listopad 2015 | Evi-
denční číslo: MK  ČR E 22230 | Občasník je šířen zdarma | Vydavatel: TOP 09 | Web: www.top09.cz/regiony/liberecky-kraj/ | 
FB: TOP09Liberec | Své náměty pište na e-mail: info@lib.top09.cz

Zanedbali jsme to nejdůležitější, totiž nastolení vlády práva a spravedlnosti. Masarykovo 
heslo „Nebát se a nekrást“ si mnozí zkrátili na pouhé „Nebát se nekrást“. Vývoj v posled-
ních měsících ale přece jen dává důvod k opatrnému optimismu. Máme odvážné soudce, 
kteří se nebojí veřejně zdůvodnit svá rozhodnutí v důležitých kauzách. Justice odhaluje pří-
pady korupčního chování a politici odstupují ze svých funkcí záhy, nečekají dlouhé měsíce, 
jako ještě před několika lety. 
Co mi nyní silně schází, je, že jsme z první republiky nepřevzali pozitivní vztah k zemi. Je čas 
přemýšlet a zvážit, co může každý z nás udělat – a promiňte mi to staromódní slovo – pro 
naši vlast.

Karel Schwarzenberg
Předseda TOP 09, bývalý ministr zahraničních věcí

Ondřej Steger, *1975, pracuje jako informatik ve finančním sektoru, mezi 
lety 2011–2014 byl členem představenstva Liberecké IS, dlouhodobě se za-
jímá o využívání IT ve městě. Je členem TOP 09.

S Ondřejem Stegerem o SMART CITY
Inspirujete se také v zahrani-
čí?
Nedávno mě zaujal Amster-
dam, kde už pochopili, že  
nejde jen o horečnaté na-
sazování nejnovějších tech-
nologií. Snaží se maximálně 
otevřít novým nápadům, jak  
technologie smysluplně vy-
užít, nebojí se experimen-
tovat, přitáhnout lidi, firmy,  
studenty k tomu, aby se do 
inovací zapojili. Tím pádem 
vznikají projekty s praktickým 
významem, například známý 
Fix my street nebo energetic-
ké sítě, které umí využít pře-
bytky z obnovitelných zdrojů. 
Příkladů je mnoho.

Čím je potřeba v Liberci začít?
Podle mě je potřeba zpřístup-
nit, „otevřít“ data z různých 
oblastí, z dopravy, energetiky, 
inženýrských sítí, odpadové-
ho hospodářství, škol a nejrůz-
nější statistiky a reporty. Záro-
veň je důležité motivovat lidi k 
tomu, aby měli zájem se nad 
těmito daty zamyslet, praco-
vat s nimi, bavit se nebo je vy-
užít pro své podnikání. K tomu 
mohou pomoci workshopy 
nazývané hackathon, na kte-
rých vývojáři a experti z růz-
ných oblastí vymýšlejí neu-
věřitelně nápadité aplikace  
a projekty. 

Můžete být konkrétní? Jak by 
nám nějaká aplikace mohla 
vylepšit život?
Tak třeba už jinde fungují-
cí systém svozu odpadů. Po-
mocí čtečky a váhy umístěné 
na popelářském voze získá-
me do aplikace patřičná data, 
na základě kterých můžeme  
například optimalizovat svo-
zové trasy, zjistit, kde vzniká  
nejvíce směsného odpadu 
anebo třeba snížit poplatky 
těm, kdo produkují odpadu 
méně. To má reálný přínos pro 
občany i město a z pohledu in-
vestic to není sci-fi.

Myslíte si, že bychom se 
mohli podobných vylepšení  
dočkat v dohledné době?
Chybou by bylo začínat roz-
sáhlými projekty nebo kom-
plexními strategiemi, to by-
chom se utopili v byrokra-
cii. Základem je jít po malých 
krocích a zkoušet se dívat na  
město jinak, nejlepší řešení 
bývají překvapivě jednoduchá.

V jednom čísle nemáme do-
statečný prostor, o čem by-
chom mohli napsat příště?
Můžeme se pobavit konkrét-
něji o tom, co znamená oteví-
rání dat, jak je užitečný crowd-
sourcing a nebo jak chceme 
tohle všechno financovat.

Opatrný optimismus


