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Jablonec upraví autobusové
nádraží na moderní terminál

Lidé od nás

Centrum města
ztratilo
svého ducha
Pavel Žur
ředitel divadla
v Jablonci
a zastupitel

Jablonecká radnice
rozhodla přemístit
přestupní místo pro
městskou hromadnou
dopravu z Kamenné ulice
o pár metrů dál na
autobusové nádraží.
JABLONEC NAD NISOU Přestavba
autobusového nádraží na moderní
terminál v Jablonci začala. Součástí úprav je přestěhování přestupního místa pro městskou hromadnou dopravu do středu autobusového nádraží. Tímto krokem chce
radnice ulehčit cestujícím složité
přestupování.
Základní úpravy mají pracovníci Technických služeb stihnout
během měsíce května. Hlavní přeměna bude spočívat v tom, že
nově vznikne zelený ostrůvek se
zastávkami městské hromadné
dopravy. Po obvodu pak budou
rozmístěné stanice pro regionální
dopravu.
„Autobusové nádraží poskytne
pro městskou dopravu osm stanovišť podél opěrné zdi a kolem nového ostrůvku,“ přiblížil dopravní ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce Luboš Wejnar.
Dalších sedm zastávek bude využívat pravidelná autobusová a
dálková doprava. „Cestující jejich
zastávky najdou podél krytého stání a též kolem ostrůvku,“ doplnil
dopravní ředitel.
Po dobu úprav se nemusí cestující obávat, že by museli hledat pře-

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

dyby nebylo kultury a
sportu ve městě a v
jeho okolí, jsme na
úrovni měst Železného Brodu
a Tanvaldu. Nelíbí se mi, že
odešly bižuterní firmy, které
město prezentovaly, a že místním lidem chybí práce. Strádají také malí živnostníci, kteří
mají situaci hodně složitou.
Jablonec vůbec není perspektivní pro mladé lidi a to vnímám hodně špatně. Lidé zde
nemají práci, tak hledají zaměstnání jinde. Město ani nevytváří žádné pracovní příležitosti, je třeba nastavit vize a
připravit podmínky pro příchod nových investorů.

K

Krátce
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Nádraží bude upravené V Jablonci nad Nisou začali s přestavbou autobusového nádraží.
stupní zastávky jednou na nádraží, podruhé v Kamenné. „Po dobu
rekonstrukce, zůstanou zastávky v
Kamenné,“ uklidňuje Rostislav
Mocko ze společnosti BusLine, dřívějšího ČSAD Jablonec.
Autobusové nádraží začne fungovat zkraje června. Kompletní
bude na podzim. „Přibudou široké
chodníky, přístřešky a zeleň. Tyto
estetické úpravy bychom chtěli
mít hotové do konce září,“ vysvětlil jablonecký místostarosta Petr

Vobořil. Cestující zároveň na autobusovém nádraží najdou nedávno
zrekonstruovaný předprodej jízdenek s bezbariérovým přístupem a
toalety pro vozíčkáře.
Podle Wejnara zde bude daleko
více místa a lidé se tak dočkají pohodlnějšího místa k cestování.
„Další výhodou je to, že lidé budou mít přímou návaznost na
ostatní spoje, například do Prahy,“
upozornil dopravní ředitel.
Autobusová doprava se však už

nevrátí na Dolní náměstí, jak
tomu bylo v minulosti. Lidé jsou
však vděční i za to, že město konečně přemístí obtížné přestupování
ve frekventované ulici. Podle cestujících byl stávající přestup nejen
složitý, ale také nebezpečný.
Celá akce souvisí s rekonstrukcí
mostu v Kamenné ulici, který je v
havarijním stavu. Jeho opravy přijdou na osm a půl milionu korun.
S pěti počítá město na přeměnu
nádraží.

Žena už týrání
nemohla vydržet

Foto: Ota Bartovský, MF DNES

„Ihned po přemístění zastávek
začneme opravovat most. To znamená, že od června do konce října
bude uzavřená ulice Kamenná a
některé autobusy budou muset jezdit jinudy,“ upozorňuje místostarosta Vobořil.
Po dokončení oprav se některé
zastávky vrátí do ulice Kamenné.
Nebude se však už jednat o přestupní místo. To zůstane už na autobusovém nádraží.
Lenka Brabencová

Policisté vykázali 37letého
muže ze společného bydlení s
manželkou v Josefově Dole,
Muž totiž několik let týral manželku. V poslední době ji i fyzicky napadal. To ženu přimělo,
aby vše ohlásila Centru intervenčních a psychosociálních
služeb. Muž nyní 10 dní nesmí
vstoupit do společného obydlí.
A může jít za mříže až na čtyři
roky.
(bra)
DESNÁ

Mincovna hledá lepší místo,
kde by mohla razit eura

Škatulata na jablonecké radnici

JABLONEC NAD NISOU (bra) Vhodnější prostory pro výrobu hledá
Česká mincovna. Ty stávající jsou
sice dostačující pro ražbu oběžních mincí a medailí, ale neodpovídají požadavkům pro ražbu euromincí.
Do několika let by měla vzniknout úplně nová továrna. „Chceme zůstat v Jablonci, protože zde
je zkušená pracovní síla, nechceme stěhování mimo region, aby
lidé museli za prací dojíždět,“ informoval Radek Šulta, ředitel České mincovny, kterou lidé najdou
nedaleko nádrže Mšeno.
Čelní představitelé mincovny zatím v hledání vhodnějších prostor
nebyli úspěšní.
Dříve minulé vedení města nabídlo mincovně pouze jeden pozemek, a to v průmyslové zóně v Rýnovicích. Ten se majitelům však
nezdál vhodný. „Se současným starostou jsme se dohodli, že zařadí
vhodnou lokalitu do nového územ-

JABLONEC NAD NISOU (bra) Reorganizace radnice a hledání úspor pokračuje. S novým vedením města
přicházejí výběrová řízení na místa
ředitelů odborů a teď i na vedoucí
oddělení.
Město vyhlásilo výběrové řízení
na vedoucí jednotlivých oddělení.
Na úřední desce jich visí sedmnáct,
schopných vedoucích hledají zhruba dvojnásobek. „Výběrové řízení
vyhlásíme na všechny vedoucí oddělení. Vyplývá to z rozhodnutí
rady, která úplně zrušila dosavadní
strukturu úřadu,“ uvedl tajemník
jablonecké radnice Marek Řeháček.
Noví nebo staronoví vedoucí oddělení, kteří se rozrostou řádově o
pět, si pak sami určí svůj tým. „Ředitelem odboru stavebního a životního prostředí se stala Ivana Řimnáčová a odboru územního a hospodářského rozvoje Tomáš Beneš,“ informoval Řeháček.
Podle něj však nelze říct, že nově
budou mít jednotlivá oddělení

ního plánu. Mincovna by vyrostla
na zelené louce,“ informoval Karel
Zoubek, člen představenstva České mincovny.
Ani vedení Jablonce zatím
nemá jasno, kde by měla stát nová
budova mincovny. „Město má plochy pro průmysl kolem Liazu a Na
Hutích. Protože euro přijde do
Čech za dlouho, zatím jen tipujeme pozemky pro mincovnu,“ konstatuje jablonecký starosta Petr
Beitl.
Mincovna je v zásadě připravená
na ražbu eura. Chybí jí však technologie, která umožní narazit celý objem mincí během půl roku. „My zcela jistě víme, že objem, který je třeba razit, by nebylo možné udělat na
stávajících lisech, které jsou v mincovně,“ upozornil ředitel. Druhou
věcí, která chybí v současných prostorách České mincovny, jsou přísnější bezpečnostní opatření. Manipulace s eurem má podle Šulty přísnější pravidla.

Opravují základní
školu za miliony

Nové vedení města vyhlásilo výběrová řízení na ředitele odborů i vedoucí oddělení
FAKTA

Změny v Jablonci
Rada města vybrala již čtyři
vedoucí odborů. Od 1. dubna se do
vedení odboru ekonomiky
postavila Renata Vítová, odbor
humanitní povede Miroslava
Rýžaková, odbor správní Petr
Karlovský a odbor správy majetku
Jaromíra Čechová. Ředitelem
odboru stavebního a životního
prostředí se stala Ivana Řimnáčová
a odboru územního a
hospodářského rozvoje Tomáš
Beneš.

méně úředníků. „Pravděpodobně
ano, ale musíme počítat, že některé
povinnosti přejdou z městských
společností na úřad,“ upřesnil tajemník.
Město by tak mělo ušetřit až deset milionů korun za rok a v bu-

doucnu úředníkům opět platy navýšit.
Právě ani zaměstnanci organizací si zatím nemohou oddechnout. I
tady chtějí důkladně prověřit, zda
nedochází k nadbytečnosti lidí.
Místostarosta Miloš Vele informoval, že určitě nebudou měnit ředitele organizací. „Je možné, že můžeme snížit počty zaměstnanců. To
prověří audit,“ doplnil Vele s tím,
že v současné době vybírají firmu,
která audit provede.
Úředníkům se snižování stavů
nelíbí. Ale to je asi to jediné, co s
tím můžou udělat. Celkově přijde o
práci 42 lidí. Jablonecká radnice
chce snížit počet úředníků z 252 na
210. V budoucnu by mohli jít i pod
dvě stovky.
Nové vedení radnice od svého nástupu do funkce zahájilo i další kroky. Všem zaměstnancům snížilo
plat o deset procent. Podle délky působení na úřadě jim ubrali tisíc
nebo i tři tisíce korun.

Rozsáhlá rekonstrukce základní školy v Desné v Jizerských
horách pokračuje. Letos na ni
získali od ministerstva financí
zhruba dvacet milionů korun.
Desenští mohou tak dát škole
za získané peníze novou sedlovou střechu. Dvacet milionů
jim však stačit nebude. Z městské kasy pro školu putují necelé čtyři miliony korun.
(bra)
JABLONEC NAD NISOU

Výrobce brzd je
nejlepší zaměstnavatel
Firma, která vyrábí brzdy pro
evropské automobilky TRW
Automotive v Jablonci, získala
ocenění nejlepšího zaměstnavatele Libereckého kraje. Komise ocenila především nízkou fluktuaci, nemocnost a
úrazovost. Porota se také zaměřila na to, jak jsou lidé se
svou prací ve fabrice spokojení. Bývalé Autobrzdy postupují v soutěži do celostátního
kola.
(bra)

Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes jde o záběry z úterního nečekaného sněžení v Libereckém kraji.
Zasněžená příroda Zatímco před
několika dny teploty stoupaly nad 20
stupňů, v úterý i mrzlo.

Opravdu rampouchy? V Kořenově v úterý v brzkých
ranních hodinách začalo hustě sněžit, na domech dokonce
„vyrostly“ rampouchy.

Návrat zimy Lidé v Kořenově i dalších
Vyjely pluhy Takový příval sněhu určitě nikdo

místech měli pocit, že se vrátila zima.

nečekal, musely vyjet i traktory s pluhem.

4x foto: Marie Beldová, http://maja4.rajce.idnes.cz

