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Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské snímky z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes jde o záběry z demonstrace studentů jabloneckého Gymnázia U Balvanu před místní radnicí
Studenti s sebou přivezli na náměstí i
symbol školy – balvan. Podporu jim slíbil
také jablonecký starosta Petr Beitl, který
je proti schválení školské reformy.

Protest studentů V Jablonci ve čtvrtek po obědě
protestovali studenti proti plánům krajského úřadu, který
chce zavřít Gymnázium U Balvanu.
Mladé lidi naštval také krajský hejtman
Stanislav Eichler, který petici odmítl
převzít osobně. Studenti to vnímají jako
pohrdání jejich názorem.

4x foto: Zbyněk Cincibus, http://marcusc.rajce.idnes.cz

Petici za záchranu školy podepsalo víc než 11 tisíc lidí.
Krajský úřad však tisíce podpisů neobměkčily.

O rovnějších mezi námi
i kladivu na čarodějnice
»

7 dní v kraji Redaktor
MF DNES glosuje
události uplynulých dní
v Libereckém kraji.
Tentokrát o střežení vil
boháčů v Liberci
či protestech proti
rušení škol

Podivuhodně zahájila Občanská demokratická strana nový rok tím, že
její výkonná rada dala na krk nůž

Vaše názory nás zajímají
Pište, volejte, mailujte vaše názory na
redlib@mfdnes.cz, MF DNES, OC
Fórum Liberec, Soukenné nám.
2/669, 460 01 Liberec, telefon 488
123 111. Diskutovat můžete na
internetové stránce liberec.idnes.cz.
Vlastní autorský blog si můžete
založit na adrese blog.idnes.cz.

Rušení škol je
krátkozraké
Také já nesouhlasím s rušením
středních škol. Je to krátkozraké
řešení. Před časem se zrušilo z nedostatku dětí dost mateřských školek a nyní třicet tisíc dětí v republice nemá místo ve školce. Za deset
let ty děti půjdou na střední školy
a ta situace se bude opakovat.
Marie Holubová

N

ové vedení liberecké radnice s jistou škodolibostí tento týden zveřejnilo, že městská policie
střežila zadarmo deset let devíti významným firmám a osobnostem objekty pomocí pultu centrální ochrany. Byli mezi nimi třeba majitel
Auto Koutek nebo spolumajitel Syneru. Případ není žádná mediální
bomba, jak se tváří, dokonce si myslím, že to majitelům Kalendáře Liberecka, jak tvrdí jeden z nich, opravdu bývalý ředitel MP Liberec Čestmír Hřebík nabídl. Umím si to představit, protože jsem ho znal. (Nikoliv tak hodně, aby mi nabídl hlídání
našeho panelákového bytu.) Ta kauzička mi však připomněla padesátiny Jiřího Vacka, který také býval v Liberci ředitelem městské policie.
Tehdy tam byli všichni, kteří v Liberci v politice a byznysu něco znamenali. Chyběl snad jen Vlasta Burian
a Ferdinand Porsche. Všichni se na
kulatiny dostavili svými auty a pili
jako o zlaté vidle, jak jsme říkali v
Chotyni u Honzejků. Já tam také
byl, s ředitelem státní policie hovořil a ptal se ho, jak všichni odjedou.
Ten nejmenovaný šéf státní policie
řekl památnou větu: „Nevím, dopíjím pivo a mizím. Nechám se odvézt na chalupu. Na to se dívat nebudu!“ V Liberci totiž vždycky platilo,
že všichni si jsou rovni, jen někteří
rovnější.

Fórum čtenářů

Hlídání prominentů?
Strážníci mají jiné úkoly

Šéf krajské ODS Přemysl Sobotka má problém, v některých obcích spolupracuje ODS s komunisty.
třiceti místním organizacím, aby
do konce února vyřešily svoji kooperaci s komunisty. Nápad není
nový, pochází z kongresu, který se
konal v roce 2006, nyní ho vedení
ODS pouze upgradovalo. V Libereckém kraji se to týká místních organizací ve Višňové a Raspenavě,
které leží ve Frýdlantském výběžku. Věc není tak jednoduchá, jak
by se zdálo a nechtěl bych být v
kůži těch, kteří budou tuto, dle
mého, prkotinu, řešit. V Raspenavě sice ODS v radě města s komunisty sedí, ale radní zvolený za
KSČM je bezpartijní. Ještě větší oříšek bude muset rozlousknout modrá inkvizice ve Višňové. Tam je vedle komunistů jedna členka ODS a
jeden radní za ně zvolený jako nezávislý. Myslím, že situaci velmi
pregnantně shrnul starosta Raspenavy, když řekl, že si na vesnici,
kde je třeba řešit mimo jiné stamilionové škody po povodních, nemají čas na politiku hrát. A když bu-

dou strany takhle prudit, že jim
kandidáti utečou k nezávislým.
Což samozřejmě nemůže ODS potřebovat, protože zákaz modro-rudé koalice myslela asi úplně
jinak. Chtěla tím zřejmě ukázat
svou pravou tvář i orientaci a tím
se pokusila získat přízeň lidí, kteří
je v loňských několika volbách
opustili. Myslet si, že se jim to podaří kladivem na čarodějnice, je
evidentně naivní.
Nejviditelnějšími událostmi uplynulého týden byly dva hlučné happeningy studentů mimoňského,
frýdlantského a jabloneckého
gymnázia, kterým chce kraj zrušit
školy, přestože mají skvělé výsledky, vysokou naplněnost a nejsou
hospodářsky v minusu. Jeden se
konal v Liberci, druhý v sousedním Jablonci nad Nisou. Další protesty se dají čekat, protože kraj
chystá i jiné změny. Například se
připravuje stěhování liberecké

Soutěž MF DNES a Ski areálu Ještěd

Lyžujte zdarma na Ještědu!
Vážení čtenáři,
MF DNES ve spolupráci se Sportovním areálem Ještěd, a. s., vám přináší možnost vyhrát volné celodenní permanentky do Ski areálu Ještěd.
Vaším úkolem je poslat co nejrychleji správnou odpověď na soutěžní
otázku. Výhra, tedy dvě celodenní permanentky, je připravena pro
pět nejrychlejších, kteří správně odpovědí na soutěžní otázku po
dnešní 16. hodině.
Své odpovědi zasílejte e-mailem na adresu distribuceli@mafra.cz.
Do e-mailu uveďte své celé jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo.
Výherce budeme kontaktovat telefonicky.
Soutěžní otázka:
Ve kterých hodinách můžete přijít na večerní lyžování?
Nápovědu naleznete na www.skijested.cz.
Zajistěte si MF DNES a lyžujte na Ještědu zadarmo.

Foto: MF DNES

zdravotní školy do budovy textilní průmyslovky, kam se celá škola nevejde, a tak bude část studentek chodit do jiného objektu na
Králově Háji. Textilní průmyslovka se má naopak přesunout do
školy zdravotní, do níž se zas nevejdou unikátní textilní stroje, kterými se škola chlubí. Do Jablonce
se také vrací jedna sportovní třída
gymnázia, která odtamtud přišla.
Jistotu nemá ani sklářská škola v
Kamenickém Šenově, kterou slíbil zachránit ministr školství. Škola totiž ze seznamu navrhovaných rušených zařízení nezmizela. Člověk by řekl: Blázinec! Kdepak, toto je promyšlená optimalizace středního školství v Libereckém kraji Made in Radek Cikl.
Jan
Šebelka
redaktor
MF DNES

Přirozeně, Městská policie Liberec
nevyslala k veřejnosti příznivý signál, když zdarma zajišťovala ostrahu soukromých objektů. Řešit však
nyní, zda dotyční zvýhodnění klienti mají částku doplatit, případně kdo
je vlastně na vině, to je asi zbytečné.
Škoda, že po posledních komunálních volbách ředitel MP sám neupozornil na takové praktiky a nezrušil
smlouvy, které vznikaly v určité
době pod určitým tlakem. Už například proto, že např. pan Hasil prostě
není poslanec a v Kalendáři Liberecka již nemá kancelář. Nová politická
reprezentace by se však měla více věnovat tématům a zadáním. Měla by
dát cíle jak samotnému městu, tak
svým organizacím a obchodním společnostem. A to platí i pro městskou
policii. Ta v minulosti hrála v politické agitaci jednoduchou roli. Skrze ní
se lidu slibovala bezpečnost na ulicích a v temných zákoutích. Lid to
rád slyší a nejvyšší velitel, primátor,
takové přísliby nepochybně rád rozdává. Nedokážu vyhodnotit výsledek. Neznám počet zachráněných,
určitě však městští policisté přispěli
k eliminaci zlodějů. Skrze kamerový
systém dozajista překazili řadu nekalých akcí. Na druhé straně nerozumím, proč městští policisté ze sebe
udělali lyžaře a obsadili sjezdovky
na Ještědu. To, že tento přeúvěrovaný sportovní areál patří městské fir-

výběr z dopisů, kráceno
mě Sportovní areál Ještěd, ještě neznamená, že by tam měla policie lyžovat. To by pak mohla městská policie klidně asistovat na všech zimních střediscích v okolí. Uniformované policisty určitě postrádám v parcích. Například v tom nad Tržním
náměstím. Proč si v letním období
nemohou rodiny s dětmi lehnout do
trávy, kterou s velkými náklady posekají Technické služby města Liberce. Protože tento park ovládli pejskaři a ti bez jakékoliv kontroly a represe udělali z tohoto i z dalších parků
jednu velkou toaletu. Proč městské
policii vůbec nevadí, že nákladní
auta klidně najíždějí na chodníky a
devastují městský majetek, proč jí
nevadí, že na majetku města vyrůstají bez povolení různá monstra. Také
mám v živé paměti loňskou zkušenost z Šaldova nám., kde dezorientovaný německý důchodce s rodinou
vjel osobním vozem do pásu pro
městskou dopravu. Něco podobného se mi rovněž stalo v zahraničí. Policista mne zastavil a upozornil na
chybu a velmi vlídně mi ukázal, jak
mám dál pokračovat v cestě. Stal se
v té chvíli dobrým majákem svého
města. Jak v případě Liberce postupovala městská policie? Styděl jsem
se! Život není jen o šikaně a pokutách, ale o rozlišování a nahlížení na
život citlivějším pohledem. Proto tvrdím, že politická reprezentace musí
svému městu, svým organizacím a
své policii dát ideu, příležitosti a
cíle. Určitě lidé v uniformách nebudou za každým rohem a na každé
ulici, je zbytečné slibovat, že obyvatelům zajistí dokonalou bezpečnost.
Na to městský rozpočet prostě
nemá. Tak nechť politici vyberou, v
čem budou naši policisté dobří. A
hlavně, nechť to také kontrolují.
Karel Zbořil

Za hlídání majetku by
měli podnikatelé platit
Mám názor, že každý by měl platit
za služby (ochranu), která je poskytována. Pokud již vše není promlčeno, tak zaplatit zpětně. V
době, kdy policie, město a stát
nemá peníze, jen dluhy, tak ostatní musí platit taky své dluhy. Jestliže není na tyto lidi dosah, tak by
to měli zaplatit, ti kteří smlouvy
podepsali, potažmo dědicové.
Stanislava Volfová

