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Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes jde o záběry z horské farmy Hucul v Krkonoších
Stádo se počtem i kvalitou chovných
klisen a hřebců řadí mezi nejlepší chovy
huculských koní v České republice.

Horská Farma Hucul se nachází v úbočí svahu Janovy hory,
v obci Vítkovice v západní části Krkonoš.
4x foto: Ondřej Hanuš, http://ondrahanus.rajce.idnes.cz

Na 300 hektarech pastvin, jež sahají až
do nadmořské výšky 1 100 metrů, se pase
velké stádo huculských koní.

Návštěvníci, kteří na místo zavítají, se s huculy rádi
vyfotí nebo natočí.

Nový superúřad nic nepřinese
Stávající organizační struktura Úřadu práce v České Lípě funguje velmi dobře, říká senátor za Českolipsko Karel Kapoun

N

ávrh zákona o Úřadu
práce České republiky
a o změně souvisejících zákonů neřeší politiku zaměstnanosti a je přesně dokladem toho, jak snad dobrý úmysl se ve špatné může obrátit. A proto jsem ho při hlasování ve čtvrtek
27. ledna odmítl. Spolu s většinou
senátorů. Podle mého názoru je
chystaný vznik nového „superúřadu“ s generálním ředitelem a centrálním sídlem v Praze, po schválení navržených úsporných opatření
v působnosti Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR Senátem ve starém složení, dalším zřetelně asociálním návrhem zákona.
Opravdu nevím, proč je v tomto
státě naprosto obvyklé postupovat
stylem „ode zdi ke zdi“ a nebrat
z předchozího to dobré a špatné
vylepšovat. Proč každá nová vláda

– potažmo každý nový ministr –
chce vždy všechno zase z gruntu
měnit. Zastupuji oblast Českolipska, která je označena jako hospodářsky slabá a procento nezaměstnanosti je zde poměrně vysoké.
Na region dopadla krize plnou
silou. Zasáhla drsně sklářské odvětví a v současné době přispěla k
ukončení činnosti největšího zaměstnavatele v regionu, firmy Delphi Packard. Troufám si tvrdit, že
právě za takových okolností funguje stávající organizační struktura
úřadu práce v okrese Česká Lípa
velmi dobře. To znamená nejen
ÚP v České Lípě, ale i jeho dislokovaná pracoviště v Novém Boru,
Doksech, Mimoni.
Považuji za zcestné, jestliže podle návrhu zákona vzniknou v našem okrese pouze dvě, tzv. kontaktní pracoviště ÚP v obcích s rozšíře-

nou působností. Se stejným vybavením, počtem zaměstnanců i zázemím, když jsou velké rozdíly například ve velikosti těchto měst,
České Lípy se 40 tisíci a Nového
Boru s deseti tisíci obyvatel... Z
dobře fungujících dislokovaných

„Ještě více jsem
znepokojen záměrem,
že pověřeným obcím
II. stupně odejmou
odpovědnost za systém
dávek hmotné nouze.“
pracovišť a kontaktních míst státní
sociální podpory ÚP by měla být
pouhá sběrná místa ÚP.
Mimochodem, tento subjekt
není v zákoně definován, není zná-

mo, jak bude fungovat a k čemu
vlastně bude kompetentní. Lze
tedy konstatovat, že v době, kdy se
díky vládním škrtům a útlumu hospodářského vývoje předpokládá
vzrůst nezaměstnanosti, potřebná
pomoc se takto postiženým lidem
naopak obrazně i fakticky neskutečně vzdaluje.
Ještě více jsem znepokojen záměrem ministerstva, že pověřeným obcím II. stupně bude odejmuta odpovědnost za systém dávek hmotné nouze. Odbory sociální péče v obcích fungují pro klienty nejen jako výplatní místo, ale zejména na bázi poradenské.
Znají dokonale sociální podmínky svých klientů a dokážou jim poradit a pomoci s maximální znalostí místních poměrů. Udělat z nich
pouze kontrolní orgán ve věci možného zneužívání sociálních dávek

se mi zdá skoro zvrhlé. Proto jsem
doporučil ponechat tyto kompetence na obcích, pověřit je případně dalšími úkoly v sociální oblasti
a podle potřeby je i posílit některými pracovníky ze současných, dle
předloženého návrhu zákona rušených dislokovaných pracovišť.
Na těchto kontaktních místech
se tito pracovníci nepotkávají jen
s lidmi, kteří sociální dávky zneužívají, ale především s těmi, kteří tu
pomoc opravdu potřebují. A to
jim, i při sebelepší vůli, úředník na
míle vzdáleného kontaktního místa „superúřadu“ nebude schopen
poskytnout!
Karel Kapoun
senátor za Českolipsko,
část Liberecka
a Mělnicka

Tak nám u nás v Semilech zabili Ferdinanda
Ne, na žádného mocnáře se nestřílí. Jde jen o analogii nadsázky ve
spojení s pádem slibů našich (rozuměj semilských) politiků.
Na druhém veřejném zasedání
zastupitelstva města Semily opakovaně z úst našich volených zástupců zaznělo, že se opět počítá se zavedením parkovného na náměstí.
Mimo jiné i proto, že město potřebuje každou korunu, a co tedy zpoplatnit jde, ať se zpoplatní. V plánu
je zřízení parkovacích hodin, zmínil jeden z radních.
Inu, proč ne. To, že realizace megalomanských projektů „vyklepe“
městskou pokladnu, snad muselo
být jasné každému.
Jenomže by bylo dobré nezapo-

mínat, s čím místní politici šli do voleb, na jakém principu spočívala
snaha získat opakovaně hlasy občanů. Chyba je, že za nesplněný slib
prakticky neexistuje trest. Co za
slib! On neexistuje ani za špatné
hospodaření s veřejnými prostředky, čehož jsme prakticky každodenními svědky.
Mám-li být však alespoň trochu
konkrétní, podívejme se spolu na
semilské náměstí trochu komplexněji. Počátkem je návrh podoby náměstí hodný světové metropole – jeden vodotrysk s lavičkami na jedné
straně, budoucí vodotrysk s tzv.
„španělskými schody“ na straně
druhé. K tomu lavičky, vzrostlá zeleň,trávníky a květinové záhony,

rozmanitě poskládaná mozaika z
žulových kostek tvořících komunikační plochy, jejichž užívání pro
chodce a motoristy upravují tyčové
zábrany, ostrůvky a mobilní květináče spolu se svislým a vodorovným dopravním značením. Celému
komplexu paradoxně stále dominuje kruhový objezd a podoba socialisticky laděného objektu, dnes v užívání převážně řetězců Albert a Prior. Tento studený kout mohlo „rozbít“ barevné řešení fasády kina. Inu
nestalo se.
Zůstaňme u onoho parkování.
Parkovacích míst prokazatelně ubylo. Dopravní situace je na tomto
prostranství taková, že manipulace
s vozidlem vyžaduje skutečně umě-

ní zkušeného řidiče. Všechny ty tvořitele a zejména objednatele a investory takového díla bych posadil do
automobilů a za vydatného deště či
sněžení, kdy voda teče po zpětných
zrcátkách a okna se potí tak, že větráky nestačí, bych je nechal opakovaně vyjíždět couváním z parkoviště.
A aby si to opravdu užili, tak
bych jim nedal jinou možnost než
vyjíždět od lékárny směrem ke kruhovému objezdu a nejlépe v pátek
kolem třetí hodiny odpolední.
Tady je na místě zmínit „španělské“ schody. Dlouho jsem nechápal smysl a účel takového díla. A v
podstatě to nechápu ani dnes. Jisté
vysvětlení se však nabízí. V návaz-

nosti na fakt, že město kdysi ztratilo
přírodní kino, získalo je dnes zpět,
a dokonce se stálou programovou
scénou. Aktéry jsou řidiči přijíždějící do naší metropole, snažící se zaparkovat a pak z parkoviště vyjet.
Jen to, že si za své vystoupení budou muset ještě zaplatit, je tak trochu postavené na hlavu.
Kde získat peníze za zrušená parkovací místa, to máme tedy vyřešeno. Jak říkal v úvodu na zmíněném
veřejném zasedání jeden ze zastupitelů: „Co zpoplatnit jde, to zpoplatněme.“ Proto navrhuji zpoplatnit
ona místa k sezení na „španělských“ schodech. Inu za představení se přece platí.
Josef Králíček

Skutečně Kittner
nevěděl o tom,
že policie hlídá
sídla mocných?
Chtěl bych sdělit svou reakci k aktuální kauze zneužívání městské
policie.
Doslova ze židle mne nadzvedla reakce Jiřího Kittnera, který je
bezkonkurenčně nejdéle sloužícím libereckým primátorem v novodobé historii. Když se provalilo
skandální odhalení, že jeho přátelé a kolegové z ODS zneužívali
městskou policii k ochraně svých
obchodů a domovů (což jsme jim
všichni platili z daní), pan bývalý
primátor s klidem odpoví, že o
tom neměl tušení, a vše hodí na bývalého ředitele městské policie,
který je po smrti, a tak se nemůže
bránit. Není to trochu cynismus?

Opravdu jsou lidé v Liberci
takoví hlupáci?
To si opravdu pan Kittner myslí, že
jsou v Liberci občané takoví hlupáci, že mu tyto nestoudnosti spolknou?
Že nevěděl o tom, že na policejní ochraně parazitují jeho náměstek Hasil, kamarádi z ODS Krutský
a Bílek nebo jeho zaměstnavatel
Urban, se kterým bydlel doslova
přes ulici v „novém Harcově“?
Trapné je, že tvrdí cosi o anonymu, který to nahlásil.
Primátor Korytář a nový ředitel
policie tvrdí něco jiného, že skandál vyplul na povrch kontrolou,
ale komu normální člověk uvěří
spíš? A co na tom mění, jak se to
Jan Korytář dozvěděl, pravda je, že
si pár zdejších mocných myslelo,
že jsou nedotknutelní a mohou
všechno.
Když vidím, jaké odpovědi používá pan Kittner nyní, když už je
„odstaven od válu“, děsí mě, co
všechno nám napovídal, když byl
skoro dvanáct let primátor.
Jan Štička, Liberec

Začíná to připomínat demokracii
pro členy Klubu DNES

o volné vstupenky na přímé přenosy z Metropolitní opery
New York do kin v HD rozlišení a 5.1 zvuku. Přenos opery
Nixon v Číně proběhne už tuto sobotu 12. 2. 2011 od 18:45
v těchto městech:
České Budějovice (CB)–Děčín– Hradec Králové (HK)–
Cheb–Chotěboř–Jablonec n. Nisou (JAB)– Karlovy
Vary (KV)–Kutná Hora (KH)–Mladá Boleslav (MB)–
Pardubice–Plzeň–Praha–Teplice–Týn nad Vltavou
(TYN)–Žatec.
Pokud chcete jít do kina ve městě s víceslovným názvem,
použijte v SMS zkratku města v závorce.

soutěžní otázka:
Ve kterém městě se roku 1987 konala světová
premiéra této opery?
a) Houston
b) Dallas
c) New York
Svou odpověď zašlete nejpozději 8. 2. 2011 formou SMS na
číslo 900 11 09 ve tvaru: OPERA (mezera) a nebo b nebo c
(mezera) město, ve kterém chcete jít do kina (mezera)
jméno (mezera) příjmení (mezera) adresa včetně PSČ.
59 soutěžících vyhrává 2 vstupenky. Výherci budou kontaktováni a jejich jména
budou zveřejněna na www.klubdnes.cz. *Cena SMS je 9 Kč vč. DPH. Službu
provozuje Expansion Group, technicky zajišťuje ATS. Infolinka 776 999 199,
(po–pá, 9.00–16.00), www.platmobilem.cz

Jednání zastupitelstva Liberce už chvílemi připomíná demokracii, píše Vladislav Chvála
Předplaťte si MF DNEs
a staňte se členem klubu DNEs
www. klubdnes.cz
infolinka: 225 555 522
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Scéna z adamSova nixona v Číně.
Foto: alaStair muir / z inScenace engliSh national opera
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Jednání zastupitelstva se pomalu
proměňují. Občané rozdali karty
po mnoha letech jinak. Pan Korytář
se z opozice posadil do primátorského křesla a bývalý primátor se zaučuje v práci v opozici. Nejprve to
vypadalo, že bude stačit upozorňovat na pravopisné chyby ve schvalovaných materiálech a donekonečna
opakovat „to za nás se stát nemohlo“, aby se vrátily staré časy.
Po třetím zasedání nového zastupitelstva města Liberce je však už
jasné, že to stačit nebude. Nová koalice se umí domlouvat, i když to nemusí být vůbec snadné, jako v případě rozhodování o osobě nového
tajemníka. Ten by jistě už byl potřebný, ale určitě ne za cenu konfliktu v koalici. Jak taková uspěchaná
jednání a vyřizování přes média dopadají, názorně vidíme na poměrech ve vládní koalici na celostátní
úrovni.
Řešení v Liberci se jistě najde, stačí trochu trpělivosti a vzájemného
respektu. Horší to asi bude s někte-

rými starými kšefty bývalé koalice,
které by snad většina členů dnešní
ho vedení města chtěla zastavit, ale
někteří jsou asi ještě svázáni starými společnými hříchy s ODS. Snad
je to pustí. Opozice začíná hrát významnou roli.
Svými kousavými poznámkami
nutí koalici k přesnější a důkladnější přípravě materiálů a k bezchybnému vedení města – a co víc by si
mohl obyvatel města přát. Snad
jen, aby to vydrželo. A aby to nebylo jen nostalgické vzpomínání na
staré zašlé časy vlády ODS, ale
i něco konstruktivního. Zatím to vypadá, že ti, kdo Liberec přivedli na
pokraj krachu, mají dojem, že novým lidem ve vedení města jde jen
o pokračování stejné hry – cosi se
ukazuje obyvatelům města na politické scéně, milá tvář, motýlek, noblesní chování, zatímco podstatné
se odehrává v zákulisí.
Úkolem herců na takové dvojité
politické scéně je předstírat, že
všechno je v nejlepším pořádku,

vše je legitimní a legální, zatímco
v zákulisí se dělají velké soukromé
kšefty – s pozemky, s nemovitostmi, s neprůhlednými zakázkami se
spřátelenými firmami. Tak se pumpují stamiliony za předražený mazut pro teplárnu, však oni to občané zaplatí, když jim zdražíme teplo.
A protože jsme jen 30% akcionářem
„nemůžeme s tím nic dělat“. Zatím
šlo hlavně o to, všechny podobné
nekalé aktivity zakrýt. A když se
něco provalilo? Bylo třeba zařídit,
aby případ policie odložila. Jako se
to stalo ve věci teplárny a mazutu,
což doložil ve svém referátu pan
Černý, zastupitel za VV. Ač také
z opozice a ač střílel do černého, na
webu ODS se v jejich zprávě z lednového zasedání zastupitelstva dozví
občan jen to, že to bylo moc dlouhé. Demokracii, zdá se, musíme se
teprve učit, ale mám takový dojem,
že v zastupitelstvu města Liberce to
už chvílemi demokracii připomíná.
Vladislav Chvála
zastupitel za Změnu pro Liberec

