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Kraj pomůže hladovým dětem
Liberecký kraj – Dvaašedesát škol z Libereckého
kraje se od září zapojí do projektu potravinové po-
moci. Liberecký kraj tento týden podal na Minis-
terstvo práce a sociálních věcí ČR
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týden
projektovou žá-

dost. Dětem ze sociálně slabých rodin se díky němu
dostane školního stravování. Projekt běží v kraji už
třetím rokem. Podle vedení Libereckého kraje po-
máhá nejen dětem, jejichž rodiče si nemohou
školní obědy platit, ale zároveň motivuje i k do-
cházce a známkám. To je totiž podmínkou dotace.
Prostřednictvím projektu se pomoc dostane 1 226
dětem. V kraji jich přitom podle údajů soukromé
nadace a projektu Obědy pro děti hladoví přes tři
tisíce. Pomáhá jim i výtěžek Kabelkového bazaru,
který letos v listopadu vyhlašuje Liberecký deník už
počtvrté. Za tři roky vydělal 100 tisíc. (sve)

Archiv vystavuje historické
snímky Českolipska

vystavuje
Českolipska
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Česká Lípa – Zaniklé Českolipsko. Takový název
nese výstava historických fotografií Rudolfa Ginzela
(1872 – 1944), které tento týden vystavuje Státní
okresní archiv v České Lípě. Akcí se tam připojil k
Mezinárodnímu dni archivů. Vystavené reprodukce
fotografií pocházejí ze sbírek Severočeského muzea
Liberec. Výstava je otevřená od pondělí do čtvrtka
od 10 do 17 hodin, v pátek od 10 do 13 hodin. (ph)

Europoslanec Mach přijede
diskutovat do Nového Boru

Nový Bor – O tom, jak to chodí v EU, přijede do
Nového Boru diskutovat předseda Svobodných a
europoslanec Petr Mach. Kromě problémů s EU
bude Petr Mach diskutovat o ekonomické situaci
České republiky, o podpoře podnikatelů a živnost-
níků, ale i o otázkách kolem migrační krize a bez-
pečnosti. Akce se uskuteční ve středu 7. června v 18
hodin v sále Grandhotelu Pražák. (red)
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Leštidlo na kohoutky nebo sprej
do bot si můžete udělat i doma
Je to celkem jednodu-
ché, chce to jen místo
návštěvy drogerie ne-
bo okouzlení rekla-
mou trochu se zastavit
a popřemýšlet. Letošní
Greenfest v Liberci
o tom přesvědčil.

JANA ŠVECOVÁ

Liberec – A zapojit k výrobě
čistých čistidel nebo popu-
lárních smoothie z bylinek
plných vitamínů, které ros-
tou za plotem, nebo natr-
háte cestou z výletu, můžete
také svoje děti. I o tom byl
už pátý ročník festivalu,
který si získává stále víc
příznivců. Jen letos ho podle
jedné z organizátorek a zá-
roveň moderátorky akce
Kateřiny Dederové navštívi-
lo několik stovek lidí. „Při-
cházejí cíleně za jednotlivý-
mi tématy. To letošní jsme
zaměřili právě na zdravou
rodinu,“ uvedla.

ZDRAVĚ A LEVNĚ
Moderní zdravý život má
většina lidí spojený třeba'
s poměrně drahými biopo-
travinami. Jenže žít zdravě
není jen o jídle, ale o celko-
vém přístupu k životu. „Tak
jako žily naše babičky. Mys-

líte, že si kupovaly sprej do
bot se stříbrem nebo drahá
leštidla? Ani omylem a
přesto se u nich vše jen
lesklo,“ říká jedna z ná-
vštěvnic, která se do zahra-
dy Lidových sadů vydala
speciálně za tímto tématem.
U stánku Agáty Hrušové se
mimo jiné dozvěděla i to,
jak si vyrobit přírodní vo-
ňavou aviváž, prací prášek

nebo směs na ucpané od-
pady. Stačí ocet, horká voda,
sůl a jedlá soda. Účinek je
přímo zázračný.
Zájem byl i o přednášky o
zdravé a přirozené zahradě
nebo princip sdílených aut.
Pohodlné a levné. „Uvažuji o
tom, proč si mám kupovat
auto na cestu do práce, když
se mnou jezdí z Liberce
další dva kolegové,“ říká

manažerka Jana.
Své zájemce si našla i mód-
ní přehlídka libereckého
ateliéru Black Mountain,
přednáška o pomoci lidem,
kteří dlouhodobě pečují o
své blízké doma nebo pro-
jekt Babičky čtou dětem,
který připomněl, že zdravá
rodina není jen táta, máma
a děti, ale také babička a
děda. Třeba i ti od sousedů.

DENPRODĚTI. Také letos byl programzaměřen na celé rodiny včetnědětí, které semohly přiučit le-
dasčemuužitečnémuahlavně si zkusit vyrobit samyněkteré užitečné věci. Foto: Deník/Petr Zbranek

Lidé dluží exekutorům miliardy,
v Libereckém kraji každý desátý
Nejvíce lidí zatížených
exekucí v Libereckém kraji
je vzhledem k počtu
obyvatel na Českolipsku.

počtu
Českolipsku.
počtu

Jedná se o více než patnáct
procent lidí nad 15 let.
Krajskou statistiku výrazně
vylepšuje jen okres Semily.

JIŘÍ JELÍNEK

Liberecký kraj – Téměř
patnáct miliard korun, tolik
v současnosti činí celkový
dluh vůči exekutorům třia-
čtyřiceti tisíc obyvatel Libe-
reckého kraje. Jedná se
o necelých dvanáct procent
všech bezmála čtyř set tisíc
obyvatel nad patnáct let.
Vyplývá to z dat nezisko-

vého projektu Předluženost
v ČR, který na internetu
nedávno představil interak-
tivní Mapu exekucí na ad-
rese www.mapaexekuci.cz.

ČESKOLIPSKO VEDE
Nejvíce zadlužení jsou oby-
vatelé okresu České

jsou
České

jsou
Lípa.

Patnáct procent z nich, tedy
třináct tisíc lidí, dluží cel-
kem 4,3 miliardy korun.
Naopak v okresu Semily si
mohou gratulovat, podíl
obyvatel v exekuci je jen
6,44 procent, což je i výraz-
ně pod celorepublikovým
průměrem 9,33 procent.
I přes relativně nízké číslo
se pořád jedná o více než 1,5
miliardy korun.

KDE SE DLUHY BEROU?
„Když to vidím zpětně, tak
jsme kupovali věci, které
jsme nepotřebovali. Koupili
jsme si je, protože jsme vě-
děli, že ty peníze na účtu
jsou. A když už, tak se kou-

pilo všechno ve velkém.
Hračky, košile, všeho se ku-
povalo minimálně tři kusy,“
popisuje dvaačtyřicetiletá
paní Iva, jak k exekuci při-
šla.
Na nákladný životní styl

brzy chyběly peníze. Byla
sice na mateřské dovolené,
ale v domnění, že půjčky
neustále nabízené bankou
splatí, až bude opět chodit
do práce, začala utrácet ve
velkém. „Oni museli vidět,
že nechodím do práce,
a neměli mi vůbec dávat...
hlavně ne tolik,“ říká Iva,
jejíž dluh nakonec vystoupal
do řádu stovek tisíc korun.
Velice rychle pak vyčer-

pala nabídky větších posky-
tovatelů půjček a obrátila se
na nebankovní věřitele, kde
si v nouzi vzala i půjčku
s 300% úrokem. Ocitla se

v dluhové spirále, ze které
už téměř nelze vystoupit.

NEMŮŽE ZA TO
Paní Iva si za to mohla tak
trochu sama, ale existují
případy, které do exekuce
dovedla například nezavi-
něná ztráta zaměstnání a
vážná nemoc partnera, do-
plněná navíc relativně vy-
sokým věkem. „Mě prostě
v životě nenapadlo, že zů-
stanu bez práce,“ říká dnes
šedesátiletá vysokoškolačka
Monika. V předdůchodovém
věku jí zaměstnavatel zrušil
pracovní pozici a ona už
kvalifikovanou práci nese-
hnala. Zbyl jí jen invalidní
důchod 11,5 tisíc korun,
vážně nemocný partner
a následná série půjček.
Nakonec jí částečně po-

mohla až insolvence, do
které vstupovala

s půlmilio-
novým dlu-
hem u de-
seti věři-
telů.

EXEKUČNĚZABAVENO.Obávané žluté nálepky semohoumezi
infantilní výzdobou spotřebičů objevit znenadání. Ilustrační foto: Deník
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35. června 2017 Deník
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