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Parkování v Liberci od listopadu zdraží
Pokračování ze strany 1
Nejvíce podle něj město

vybere na jednorázovém par-
kování. „Funguje tady placení
pomocí aplikací i SMS zprá-
vami, ale stále nejčastěji lidé
platí mincemi u parkovacích
automatů,“ dodal náměstek.
V poslední době jde už o

druhé zdražování parkování.
Majitelé automobilů, kteří
chtějí mít jisté parkovací
místo, si mohou zaplatit za

vyhrazenémísto na stání. Od
letoška si za něj ale připlatí.
Za vyhrazené stání v zóně A
(centrum) zaplatí řidiči 35 ti-
síc korun za rok, v zónách B a
C (sídliště a ostatní) 20 tisíc
korun za rok. „Nápad je to
dobrý, ale ty ceny jsou šílené.
Platit okolo 15 stovek zaměsíc
je pro rodinný rozpočet doce-
la dost peněz. Jedinou výho-
dou je, že vám na tomísto ni-
kdo jiný nesmí. Já ale roz-

hodně budu pokračovat v té
šílené praxi, která na sídliš-
tích panuje, což znamená
jezdit tak dlouho ulicemi, do-
kud nenajdu volnémísto,“
řekl Deníku Jaroslav Novotný
ze sídliště na Dobiášově ulici.
Cenového zvýhodnění se

letos naopak dočkali majitelé
ekologicky šetrných vozidel,
kteří mohou parkovat v Li-
berci bezplatně. Opatření se
týká také vozidel v režimu tzv.

carsharingu, což znamená, že
jedno auto využívá více lidí,
kteří si ho půjčují. Podle Mi-
chala Šimoníka z družstva
Autonapůl, které v Liberci
provozuje 4 sdílená auta, se
zájem lidí o tuto službu zvedá.
„Sdílení aut pomáhá lepšímu
využití aut veměstech. Jedno
moderní sdílené auto dokáže
nahradit až 10 soukromých
aut, čímž šetří místo v uli-
cích,“ uvedl už dříve Šimoník.

Evropský týdenmobility
nabídne pestrý program
Pondělí 21. září od 12 do 17 hodin

Především
propagaci
ekologické
dopravy se

věnuje Evropský týden
mobility, který dnes
oslaví i v Liberci. Na
náměstí Dr. E. Beneše
bude pro návštěvníky
připraven otočný si-
mulátor autonehody,
stanoviště s prezenta-
cemi na téma sdíle-
ných dopravních pro-

středků – carsharing,
propagací pěší přepra-
vy, stanoviště zaměře-
ná na prevenci a bez-
pečnost chodců i cyk-
listů amnohá další.
Zájemci si například
vyzkouší, jak poskyt-
nout první pomoc,
prohlédnou si vozidla
na hybridní pohon.
Zvlášť děti potěší
možnost prohlédnout
si policejní vůz.

Školení o jídlovědě sMargit
Slimákovou v KultiVARu
Úterý 22. září v od 15 hodin

Jíst zdravě
není žádná
věda. Naopak,
je to ta nej-

přirozenější věc na
světě. O tom vás v li-
bereckémKultiVARu
přesvědčí expertka na
zdravý životní styl

Margit Slimáková. Po-
skytuje poradenství,
publikuje a přednáší.
Během besedy vysvětlí
několik jednoduchých
zásad, se kterými už
nikdy nešlápnete ved-
le. Bezměření, vážení a
počítání.

Za redakci
Deníku
Petra
Hámová
doporučuje
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ZA ROZVOJ MĚSTA OCENILI TŘI ŽENY
PRIMÁTOR Jaroslav Zá-
mečník v obřadní síni libe-
recké radnice slavnostně
předal Medaileměsta Li-
berec třem významným
ženám. Zamimořádné zá-
sluhy o rozvoj města v ob-
lasti umění byla oceněna
bývalá ředitelka Oblastní
galerie Liberec Hana Sei-
fertová. Zamimořádné zá-
sluhy o rozvoj města v ob-
lasti kultury, demokracie a
lidských práv převzaly
ocenění Věra Vohlídalová
(na snímku) a Dagmar Hel-
šusová. „Všechny ovlivnily
a obohatily moderní historii
našehoměsta a jejím pro-
střednictvím každého z
nás,“ ocenil náměstek pri-
mátora Ivan Langr. Foto: MML

Památky chtějí lidem
zpestřit kratší sezonu
Hrady a zámky čeká závěr
sezóny. Otevřeno budou
mít až do listopadu.

JANA ŠVECOVÁ

Liberecký kraj – Až do 1. lis-
topadu chtějí mít letos ote-
vřeno hrady a zámky. Ná-
rodní památkový ústav tak
vychází vstříc milovníkům
památek, pro které letos zů-
staly zavřené kvůli korona-
viru až do 25. května. To se
odrazilo v dosavadní ná-
vštěvnosti, která byla až o
polovinu nižší než v jiných
letech. Zatímco loni navští-
vilo hrady a zámky v regionu
bezmála 455 tisíc lidí, letos
jich bylo necelých 287 tisíc.
Například na Trosky, které

jsou nejnavštěvovanější pa-
mátkou v kraji, dorazilo letos
dosud přes 86 tisíc lidí, loni
to bylo téměř 117 tisíc. Znát
byl úbytek nejen zahranič-
ních návštěvníků, mezi které
patří v posledních letech
především Poláci a Němci,
ale i školních výprav. Napří-
klad na Sychrov či Bezděz,
tradiční cíle školních výletů,
přišlo v červnu jen necelých
šest tisíc návštěvníků, na
Trosky bezmála deset tisíc.
To je bylo zhruba o třetinu
méně než v předchozím roce.
„Samozřejmě, že budeme

muset počítat se ztrátou, ta

už se nedohoní,“ potvrdila
mluvčí územní památkové
správy se sídlem na Sychrově
Lucie Bidlasová. Úspory

Sychrově
Úspory
Sychrově

bu-
doumuset hledat památkáři
například v počtu průvodců,
ale třeba i ve skromnější
květinové výzdobě.

Přesto
ale dokázali
jednotliví
kasteláni při-
pravit pro le-
tošní sezónu ce-
lou řadu novinek.
A to ještě netuší, zda i
její závěr nebude pozna-
menaný řadou opatření. K té
první v podobě roušek už
došlo. „V interiérech jsou sa-
mozřejmostí, lidé se ale často
ptají na to, zda jsou roušky
povinné třeba na Bezdězu a
Troskách. Na venkovních
trasách zatím ne, ale prosíme
návštěvníky, aby jeměli na-

sazené s ohledem na naše
zaměstnance u pokladny a
na Bezdězu u tras, které pro-
cházejí interiérem,“ upřesni-
la Bidlasová s tím, že situace
se bude v průběhu podzimu
pravděpodobněměnit. „Je

proto

dobré sle-
dovat před
návštěvou
naše weby či
Facebook s
popisem ak-
tuální situa-
ce,“ upozornila
mluvčí.
Mezi nejvýraz-

nější novinky řadí ote-
vření nové prohlídkové trasy
na Sychrově s kabinetem
kuriozit a celoroční zpří-
stupnění Zákup. „Otevřeno
bude denně kromě pondělka,
ale návštěvníci musí počítat
pouze se dvěma prohlídkami
denně,“ podotklamluvčí.
Na Frýdlantě funguje ce-

losezonně dětská trasa pro
rodiče s dětmi. Poslední zá-
řijový víkend bude zpřístup-
něna Bredovská zahrada na
Lemberku, v závěruměsíce
zde otevřou také středově-
kou věž s krásnou vyhlídkou
po okolí.
Zámek Sychrov zpřístupnil

od 1. září novou prohlídko-
vou trasu ve 2. patře pod ná-
zvem „Soukromé apartmány
Arthura a Gabriely Rohano-
vých“. Okruh je výběrový,
určený promaximálně osm
návštěvníků ve skupině a
vstupenky jsou k dostání
pouze on-line. Trasa je ve
zkušebním provozu zatím do
31. října.
Zajímavosti si ale připravili

také třeba v okolí. Na zámku
v Ratibořicích, dějišti romá-
nu Babička zpřístupnili bě-
hem září i památky, které
k Babiččinu údolí neodmys-
litelně patří – Rudrůvmlýn a
Staré bělidlo. „Obvykle těmi-
to památkami na podzim
provázíme pouze o víken-
dech, ale zpřístupněním i
ve všední dny bych chtěl po-
děkovat všem návštěvníkům
za přízeň a ty, kteří to k nám
ještě nestihli, motivovat
k návštěvě. Pokud o prohlíd-
kymlýna a Starého bělidla
zájem bude, zpřístupníme je
i v říjnu,“ zmínil kastelán
zámku Ivan Češka.
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Ing. František Pešek
kandidát do Zastupitelstva Libereckého kraje
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