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Pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

Na prodejnu se
přišly podívat
dva tisíce lidí
ČESKÁ LÍPA (hs) Kompletně zrekonstruované prodejní centrum
společnosti Mountfield bylo slavnostně otevřeno v sobotu 30. dubna v České Lípě. Centrum má nyní
1 200 m2 plochy a novou prodejní
i servisní část.
Dominantou je nová expozice
venkovních bazénů. Jen za poslední tři roky totiž firma navýšila v
této prodejně jejich prodej o téměř jednu třetinu.
Prodejní plocha se zvětšila z 220
na 500 metrů čtverečních, přičemž
uprostřed ní je zapuštěný bazén
typu Fort Wayne. Zvětšila se i servisní zóna pro zákazníky.
„Rozšíření servisního zázemí
bylo pro naši firmu prioritou a
jsem rád, že nyní bude naše prodejna disponovat jedním z nejmodernějších servisů v rámci naší prodejní sítě v České republice,“ komentoval oblastní manažer společnosti Mountfield Jiří Kortan aspekty,
na něž kladli důraz při kompletní
rekonstrukci a rozšíření prodejního a servisního zázemí zdejší nové
prodejny.
Mountfield otevřel svoji pobočku v České Lípě již v roce 1997. Od
té doby ji navštívilo víc než 143 tisíc lidí a podle tiskového mluvčího
firmy by měli letos přivítat stopadesátitisícového návštěvníka.
„Přišli jsme se podívat na nabídku bazénů. Chceme s manželkou
koupit nějaký vnoučatům na naši
zahradu,“ prozradil jeden ze dvou
tisíc návštěvníků, který se do zrenovované prodejny přišel v sobotu
podívat. Za celý víkend, kdy platila
sleva 25 %, měl českolipský Mountfield rekordní tržbu, jejíž výši však
nechtěl mluvčí Kortan prozradit.
Za čtrnáct let existence bylo v
českolipské prodejně Moutfieldu
prodáno téměř deset tisíc sekaček
na trávu, osm set traktorů, 4 106 řetězových pil, 886 sněhových fréz,
2 012 kusů zahradního nábytku a
1 367 nadzemních nebo kopaných
bazénů.

Úterý: Česká Lípa, Nový Bor,
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Lidé od nás

Letní dovolenou
trávím jen
na Českolipsku
Tomáš
Vlček

ůj vztah k Českolipsku se utvářel zvolna.
Narodil jsem se v Liberci a dětství strávil ve Cvikově. V České Lípě bydlím od posledního ročníku VŠ a to zvláštní a unikátní pomezí Lužických
hor, Českého středohoří a Kokořínska, které uhranulo našeho
největšího básníka, učarovalo i
mně. Neumím si představit, že
bych letní dovolenou trávil někde jinde než na Českolipsku,
nenavštívil zříceninu Milštejna,
přehradu Naděje, nesjel Ploučnici s jejími meandry. Na koupaliště do Sloupu jezdím už skoro třicet let.

M

Krátce
Mamograf v Lípě Nový mamograf v českolipské nemocnici nahradí svého 11 let starého předchůdce.

Foto: Bořivoj Černý, MF DNES

MIMOŇ

Rychlejší výsledky a kvalitnější zobrazení. To přinese
v českolipské nemocnici nový digitální mamograf za
pět a půl milionu korun. Moderní přístroj odhalí i ta
nejmenší ložiska nemoci.
ČESKÁ LÍPA Za pět a půl milionu
korun se podařilo vysoutěžit Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa
nejmodernější typ mamografu,
který nahradí za několik týdnů svého jedenáct let starého předchůdce. Zařízení umožní rychlejší a kvalitnější vyšetření prsu a možnosti
zjištění nádorů.
„Nový mamograf je plně digitální, a proto poskytne lékařům získat rychleji výsledky i kvalitnější
zobrazení, s nimiž lze dále v počítači pracovat. Oproti starému pří-

stroji, který by analogový a musely
se z něj vyvolávat filmy jako u běžného rentgenu, bude mít ten digitální podstatně vyšší rozlišovací
schopnosti. Odhalí i ta nejmenší ložiska nemoci,“ uvedl výhody nového přístroje tiskový mluvčí českolipské nemocnice Petr Pokorný.
Digitální mamograf by měl být v
provozu již od poloviny letošního
roku. Technici vítězné firmy Siemens přijedou již příští týden do
České Lípy, aby se seznámili s prostory, kde bude přístroj umístěn, a

připravili podklady pro jeho instalaci.
Do soutěže se přihlásily tři firmy, manažeři nemocnice a lékaři
se shodli na přístroji se značkou
Siemens – Mammomat Inspiration. Nejen pro jeho technické parametry, ale také kvůli ceně. „Siemens nabídl přístroj přibližně o jeden milion levněji než ostatní
uchazeči,“ řekl Hana Moudrá, starostka České Lípy.
„Náš odhad byl nepoměrně vyšší, počítali jsme, že by měl nový přístroj stát až osm milionů korun,“
uvedl tiskový mluvčí nemocnice
Petr Pokorný, který zároveň informoval o tom, že nemocnice koupí
mamograf přímo od výrobní firmy, tedy ne přes překupníka, jenž
by přístroj značně zdražil.“

Na jedno z nejmodernějších zařízení toho typu se skládaly obce a
města, přispěli i někteří jedinci
jako například bývalý místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman, který věnoval téměř šestnáct
tisíc korun.
Celkem se na Českolipsku vybralo na mamograf téměř 1,8 milionu korun. Českolipská radnice
přispěla částkou 300 tisíc korun,
přestože slíbila dát jeden milion,
tedy stejně jako na dnes již jedenáct let staré zařízení. Nižší částka
je důsledkem šetření, které nové
vedení radnice v České Lípě po loňských volbách vyhlásilo.
Nejštědřejším dárcem se stala
Nadace Preciosa, která věnovala
nemocnici 750 tisíc korun.
Jan Šebelka

Fórum čtenářů

Rozhodla jsem
se nemlčet

Foto: Zbyněk Cincibus
http://marcusc.rajce.idnes.cz

Sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj, Máchovo jez.

místostarosta
České Lípy

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.

MF DNES přináší čtenářské
snímky z tradičního
čarodějnického ohňostroje,
který na jabloneckou přehradu
přilákal tisíce lidí.

Pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

Při vyšetření pomůže
nový digitální mamograf

Vaším objektivem MF DNES přináší fotky z rajce.idnes.cz

Ohňostroj v Jablonci

Čtvrtek: Liberec a liberecké
městské čtvrti

Sleduji vypjaté politické dění posledních týdnů v Liberci, v televizi, na videu, čtu nejen noviny, ale
i desítky mailů od různých aktivistů – a nestačím se divit. Lidé ze
skupiny Je čas nemlčet!, příznivci
odvolaného primátora Korytáře,
se chovají tak, jako by byli hlásnou troubou všech libereckých voličů. Jestliže Změnu pro Liberec
volilo 20 procent voličů, je to jistě
úctyhodná síla, ale já nemohu než
konstatovat, že zbylých 80 procent dalo svůj hlas jiné straně
nebo hnutí. Věřím, že kdyby
oněch zbylých 80 procent chtělo
volit Změnu pro Liberec, jistě by
tak učinilo.
Proto jsem se rozhodla nemlčet a
vyjádřit, že za mne, za mou rodinu a za mé přátele a známé, kteří
jsou stejného smýšlení, tito občané rozhodně nemluví. A když vidím, kdo všechny tři demonstrace
vedl a organizoval petici, nejraději
bych se hanbou propadla. Pana
Harduláka totiž znám dobře a
mám s ním velice neblahé zkušenosti. Je to hulvát a násilník, který
se neštítil ani fyzického násilí. Napadl před mýma očima a před
mým vnukem moji dceru, která
pak byla šest týdnů v pracovní neschopnosti.
Jestliže se takový člověk staví do
čela takzvaného občanského od-

Týden nejezdí vlaky
Včera začala týdenní výluka na
železniční trati v úseku Brniště
– Mimoň. Potrvá do neděle do
16.40 hodin. „Důvodem jsou
opravy trati po loňských povodních,“ řekl inženýr železniční
dopravy ČD Jiří Holub.
(hs)
ČESKOLIPSKO

Rotvajler usmrtil
jezevčíka
Oznámení na Městskou policii
v České Lípě podal majitel dlouhosrstého jezevčíka, kterého
na vlastním pozemku napadl
volně pobíhající rotvajler. Jezevčík po několika dnech zemřel.
(hs)

výběr z dopisů, kráceno
poru, jímá mne strach z toho, kam
až může aktivita jejich skupiny lidí
dojít.
Před devíti lety, když se blížily komunální volby v Liberci, jsme dali
dohromady partu lidí právě proto,
že jsme chtěli zastavit zadlužování
města a dosáhnout demokratickou cestou změny na radnici. Ve
volbách jsme pod hlavičkou Volby
pro město získali pouze přes 4,25
procenta hlasů, tudíž jsme se do
zastupitelstva nedostali. Mezi
akce, které jsme tehdy organizovali, byl také mítink na náměstí proti
zadlužování města kvůli stavbě
multifunkční haly. Na nikoho
jsme nekřičeli, nikomu nevyhrožovali, do nikoho nestrkali, ani žádného zastupitele nenakopli, chovali jsme se slušně. Dokonce, jak si
vzpomínám, nechali jsme jako
správní demokraté na náměstí
promluvit i bývalé vedení města.
Ptám se současných aktivistů –
kde jste tehdy byli? Kde jste byli v
době, kdy se ještě leccos dalo z
toho, co dnes předhazujete někdejší vládě ODS, zastavit?
Každý občan má právo vyjádřit
svůj názor. Prosím, čiňte tak slušně, důstojně a s elementární
úctou k těm, kteří se do zastupitelstva dostali jen proto, že jim jiná
skupina občanů dala svůj hlas.
Jestliže jsou řádně zvolení zastupitelé napadáni, pak je to pohrdání
nejen těmito zastupiteli, ale i voliči – vašimi spoluobčany. A snažně
prosím, nepasujte se do role mluvčích tohoto města a všech občanů. Je totiž skutečně nezastupujete.
Edita Šimáčková

Jablka a hrušky
náměstka Šolce
Absolventi Metropolitní univerzity Praha jistě vynikají svými odbor-

Náměstkem pro ekonomiku na
liberecké radnici je Jiří Šolc.
Foto: Bořivoj Černý, MF DNES

nými znalostmi a dovednostmi.
Bohužel existují i výjimky potvrzující pravidlo. Nový náměstek pro
ekonomiku pan Šolc své škole rozhodně nedělá dobrou reklamu.
Jako politik a kandidát na druhou
nejvýznamnější funkci ve vedení
stotisícového krajského města by
měl být schopen vyjádřit alespoň
v hrubých obrysech svou vizi a
představit pro příklad pár zásadních záměrů a konkrétních kroků,
jimiž chce tuto vizi řízení financí
naplňovat. Toho se zastupitelé ani
občané nedočkali. Když však promluvil, prokázal pan Šolc, že mu
chybí základní znalosti a jakákoli
kvalifikace pro funkci, na niž kandidoval. Prohlásil totiž, že míchat
jízdné MHD a rozpočet města je
jako míchat hrušky a jablka. Tak
tedy stručný kurz základů pro
pana Šolce.
Dopravní podnik měst Liberce a
Jablonce nad Nisou, a. s. (DPMLJ,

a. s.) patří mezi společnosti s majoritní účastí statutárního města Liberec. Bohužel konkrétní podíl nelze jednoduše zjistit, neboť akcie
této společnosti jsou v obchodním rejstříku uvedeny jako akcie
na jméno.
V roce 2009 přispělo statutární
město Liberec ze svého rozpočtu
na provoz DPML, a. s., částkou
224 000 000,- Kč (57,7 % nákladů
na přepravu osob MHD). (Údaj z
rozpočtu 2010 zveřejněného v příloze Zpravodaje liberecké radnice
4/2010; novější údaj není z veřejných zdrojů k dispozici.) Příjmy
DPMLJ, a. s., tedy tvoří jednak dotace statutárního města Liberec a
také samozřejmě tržby z jízdného.
Město Liberec je zadlužené. Bývalá koalice, jejímž byl pan Šolc členem, v rámci úspor a řešení zadlužení tento příspěvek snížila. Z médií jsme se dozvěděli, že DPMLJ,
a. s., se chystá zvýšit jízdné. Sám
ředitel DPMLJ, a. s., pan Jiří Veselka, který je čelným představitelem
Unie pro sport a zdraví, tedy koaličním partnerem pana Šolce, uvedl dne 27. 4. 2011 ve zpravodajství
televize R1 Genus jako důvod nedostatek financí v souvislosti se
snížením příspěvku města.
Jak je tedy patrné, nejedná se o jablka a hrušky, nýbrž o spojité nádoby a podmíněné jevy. Zadluženost města způsobená nesmyslnými investicemi může vyvolat ve
svém důsledku zvýšení jízdného.
Tato uvedená fakta a zákonitosti
by měl alespoň tušit každý řadový
zastupitel. Nový náměstek pro
ekonomiku však bohužel se svými
ekonomickými znalostmi zůstal
na úrovni příkladů ze základní školy o sčítání jablek a hrušek. Výborně tak svou odborností zapadá do
nového vedení města pod novou
primátorkou.
Petr Dvořáček, Liberec

