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TANVALD Velkolepý projekt chys-
tá společnost Ski Bižu. A to zásad-
ně vylepšit a především rozšířit ski
areál Tanvaldský Špičák. Chtějí
zde vybudovat další, v pořadí již
pátou sjezdovku a propojit středis-
ko s městem Tanvald.

Vše je teprve v začátcích. Ředi-
tel společnosti Ski Bižu Pavel Ba-
žant prozradil, že jako první dojde
k rozšíření stávajících tratí. „Chce-
me prodloužit červenou sjezdovku
a rozšířit černou. Ta by mohla mít
na šířku až sto metrů,“ uvedl Pavel
Bažant.

Unikátní projekt dále počítá s
propojením Tanvaldského Špičá-
ku s nově vznikajícím areálem
Desná-Křížek, kde v minulosti sjez-
dovka již byla. „Tato sjezdovka
bude spíš pro náročnější lyžaře. Po-
čítáme, že by mohla začít fungovat
nejdříve v sezoně 2013,“ pozname-
nal starosta Desné Marek Pieter.

Poslední etapou projektu by
mělo dojít k propojení střediska
s městem Tanvald. Pátá sjezdovka
by začínala nahoře na Špičáku, tak
jako dnes všechny sjezdovky.

S novou tratí by zároveň bylo
nutné postavit i další sedačkovou
lanovku. „Ta by pak končila dole v
autokempu Tanvaldská kotlina,“
přiblížil Bažant.

Protože se jedná o nejnáročněj-
ší část přestavby, vypočítal Bažant,
že by se tak mohlo stát nejdříve za
deset let.

Plány vítají i zastupitelé
S vizí společnosti, která je největ-
ším provozovatelem ski areálů v Ji-
zerských horách, jsou zajedno i
tanvaldští zastupitelé. Domnívají
se, že by tak mohla stoupnout ná-
vštěvnost místního autokempu.

Protože je projekt zatím v začát-
cích, nikdo zatím nedokázal od-
hadnout, kolik by rozšíření středis-
ka stálo peněz.

Novinky v areálu projednali i
tanvaldští zastupitelé. „Jedná se o
významné lyžařské středisko, kte-
ré láká do tohoto regionu spoustu
návštěvníků. Vzhledem k tomu, že
z tohoto regionu téměř vymizel
průmysl, bylo by vhodné zaměřit
se na podporu cestovního ruchu,“

uvedl starosta Tanvaldu Petr Po-
lák.

Zastupitelé se proto rozhodli na
svém posledním zasedání tento
projekt podpořit. Celkem pro něj
zvedlo ruku patnáct zastupitelů z
osmnácti. „Odsouhlasili jsme za-
tím jen záměr. Celá akce bude vy-
žadovat změnu územního plánu,“
doplnil starosta.

Kromě Tanvaldského Špičáku
provozuje společnost Ski Bižu i ly-
žařský areál Bedřichova a Severák.
Špičák patří k těm nejnavštěvova-
nějším.

I proto se přes léto rozhodla spo-
lečnost podpořit cestovní ruch v re-
gionu spuštěním lanovky o letních
měsících. Přestože na letním pro-
vozu každoročně prodělávají až ně-
kolik stovek tisíc korun.

„V červenci a v srpnu se budou
moci zájemci svézt lanovkou vždy
v pátek, v sobotu a v neděli,“ upo-
zornil ředitel Ski Bižu.

Na provoz lanovky o letních mě-
sících přispívá pouze město Tan-
vald, a to částkou padesát tisíc ko-
run. Lenka Brabencová

Lidé od nás
Za okny až příliš
často bliká
televize

Z oblíbeného lyžařského areálu Tanvaldský Špičák by měl v budoucnu vyrůst obří
ski areál. Plány za miliony korun počítají například i s další sjezdovkou, která by
končila v tanvaldském autokempu.

J ablonec má ideální polohu.
Mám odtud blízko do hor, do
Českého ráje i do Prahy. Žád-

ná sopka nesoptí a přehrada ne-
přetéká. V zimě mám ráda sníh a v
létě se mi krásně koupe na jablo-
necké přehradě. Je kam chodit za
kulturou i za sportem. Smutný je
střed města bez lidí v krásných ve-
čerech a podvečerech. Například
mě mrzí, že je nevyužité Dolní ná-
městí, které bylo původně určené
a vybavené jako tržní. Proč tu tedy
trhy nejsou? A nakonec, jako všu-
de, za okny příliš často bliká televi-
ze.

MALÁ SKÁLA (bra) Přestože je skal-
ní hrad Vranov – Pantheon v hava-
rijním stavu, již o Velikonocích ho
mohli navštívit první turisté. Lidé
mohou v prohlídkách pokračovat
od soboty 14. května každý den.

Návštěvníci za poplatek 35 ko-
run obdrží průvodcovský text a klíč
od hradní branky. Pak se mohou vy-
dat na okruh skalním hradem. Ne-
dostanou se však do kaple s galerií.
„Letohrádek zůstal odříznutý sesu-
vem. Otevřena je ale velká část par-
kánu, prohlídkový okruh a horní
hrad,“ vysvětlil Roman Bém ze spo-
lečnosti Discovery Tours, která
hrad spravuje. Bém ujistil, že ostat-
ní místa nejsou nebezpečná. Pro-

stor, kde se minulý rok sesunula
opěrná zeď, je zabezpečený. „Lidé
se dostanou nejblíže pět až šest me-
trů k sesuvu,“ doplnil Bém.

Pantheon na Malé Skále bude
otevřený do doby, než začne rekon-
strukce opěrné zdi. Maloskalský
starosta Michal Rezler však pozna-
menal, že by možná k ukončení
prohlídek nemuselo vůbec dojít.
„Pokud bychom materiál dopravo-
vali z podskalí nahoru, mohly by
omezené prohlídky i nadále pokra-
čovat,“ upozornil Rezler.

Dělníci musí nejprve odbourat
zbytek zdi a udělat statické zajiště-
ní. „V samém finále vystavíme no-
vou zeď,“ dodal starosta. Oprava

nejkomplikovanějšího skalního
hradu v Čechách nebude pro obec
levnou záležitostí. „Zatím jsme zís-
kali 250 tisíc od Libereckého kraje.
Protože rekonstrukce se vyšplhá až
k několika milionům korun, potře-
bujeme získat také evropské pení-
ze,“ informuje starosta.

Obec Malá Skála se rozhodla
hrad zpřístupnit alespoň částečně,
protože po prohlídkách hradu vola-
li turisté a lidé z okolí.

Stěna pod Pantheonem se zřítila
minulý rok v noci na 28. září. Nevy-
držela intenzivní srážky. Parado-
xem je, že na havarijní stav opěrné
zdi upozorňoval statik zhruba dva
týdny předtím.

JABLONEC NAD NISOU (bra) V areá-
lu jablonecké nemocnice roste
nová mateřská škola.

Od nového školního roku ji
bude moci navštěvovat čtyřicet
dětí.

Školka za osmnáct a půl milio-
nu korun bude také plnit funkci
jeslí. Rodiče mohli přihlásit do
nové mateřinky také děti, kterým
jsou dva roky.

„Přednostně však přijmeme
děti zaměstnanců nemocnice a
děti, které do konce roku dovrší
věk tří let,“ upozornil jablonecký
místostarosta Petr Vobořil.

Běžně si rodiče své děti vyzvedá-

vají nejpozději kolem půl páté od-
poledne. Školka v prostorách býva-
lé laboratoře bude mít navíc nad-
standardně dlouhý provoz, zhruba
do osmnácti hodin.

Dvoupatrová stavba počítá s
dvěma odděleními, každé pro dva-
cet dětí.

Chybět nebude kočárkárna, šat-
ny pro děti, pobytové místnosti, so-
ciální zázemí a ohřevna jídla. „To
budeme vozit z jídelny nemocni-
ce. Ve školce ho pak můžeme
ohřát,“ přiblížil Vobořil.

Před bezbariérovou školkou
vedle oploceného dětského hřiště
vznikne parkoviště pro rodiče.

Krátce
SMRŽOVKA

Dvacetikorunu proměnil
na 25 tisíc korun
Sázkař ze Smržovky dokázal u sáz-
kové kanceláře Tipsport pouhou
dvacetikorunu rozmnožit na nece-
lých pětadvacet tisíc korun. V tike-
tu senzačně trefil přesné výsledky
dvou fotbalových zápasů. Nechy-
bělo však mnoho a tiket mohl roztr-
hat. V zápase, na který sázkař vsa-
dil, Inter Milán totiž zpočátku pro-
hrával na půdě nováčka Ceseny
0:1. Pazzini však dvěma brankami
v nastaveném čase dokázal otočit
skóre. (bra)

JABLONEC NAD NISOU

Výtěžek aukce poputuje
na dětské oddělení
Dětskému oddělení jablonecké ne-
mocnice připadne výtěžek aukce
výtvarných prací žáků a studentů.
Oblíbená dražba, jež je vyvrchole-
ním výstavy výtvarných prací, se
uskuteční ve čtvrtek 19. května od
šestnácti hodin v prostorách jablo-
neckého Eurocentra. „Od roku
2001 vynesly aukce téměř čtyřiačty-
řicet tisíc korun. Prozatím rekord-
ní částku 8 051 korun jsme utržili
vloni,“ řekla Kateřina Hronová z
odboru školství jablonecké radni-
ce. Nemocnice v letošním roce po-
užije výtěžek za aukce na vylepše-
ní podmínek pro rodiče, kteří zů-
stávají s nemocnými dětmi v ne-
mocnici. (bra)

Vaším objektivem

Trabanty
v Českém ráji
V Českém ráji se uskutečnil sraz
majitelů a příznivců trabantů a
čtenář MF DNES Josef Pilař byl u
toho s fotoaparátem. Trabanty fo-
til během přehlídky na zámku
Sychrov. „Já jsem byl k trabantí
lásce prakticky odsouzen. Naro-
dil jsem se do rodiny trabantisty,
a tak v tradici jen pokračuju,“
smál se například Jan Kosejk, kte-
rý se může pochlubit sbírkou sed-
mi čmoudících zázraků „made
in DDR“.
Foto: Josef Pilař
http://chosanek.rajce.idnes.cz

Milena Bauerová
dramaturg a vedoucí
Klubu Na Rampě

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.

Spravedlnost pro
pana Wolfa
Reaguji na článek „Totalitní zloči-
ny by měl soudit přísnější tribu-
nál“. Konfederace politických věz-
ňů se ústy svého místopředsedy
domáhá „specializovaných sou-
dů“ s bývalými členy KSČ, kteří
byli zainteresováni na vraždách,
mučení a šikanování politických
vězňů v době totality. Dovolte
nám nesouhlasit s tímto názorem,
se kterým přichází KPV po dlou-
hých 20 letech, kdy tato společ-
nost „vybudovala“ řadu demokra-
tických institucí, zákonů a předpi-
sů, které mohly usnadnit soudci
Okresního soudu v Liberci panu
Pavlu Pachnerovi vynést spravedli-
vější rozsudek, na který veřejnost
čekala. Dovolte nám tyto instituce
a zákony vyjmenovat. Zákon o pro-
tiprávnosti komunistického reži-
mu č. 198/1993 Sb. ze dne

9. 7. 1993. A to zvláště §1, odstav.
d. Vznikl Ústav dokumentace a vy-
šetřování, který si kladl v době své-
ho vzniku za úkol bojovat proti zlo-
činům komunistického režimu.
Zákon o vzniku Ústavu pro studi-
um totalitních režimů č. 181/2007
Sb. ÚSTR, který ve své preambuli
vyjadřuje vůli zkoumat a připomí-
nat důsledky činnosti zločinných
organizací založených na komu-
nistické a nacistické ideologii. Sta-
novy KPV ze dne 30. 8. 2004 říkají
ve svém článku č. 3 o tom, že vy-
hledávají fakta, dokumenty a svě-
dectví o zločinech KSČ a o porušo-
vání lidských práv a svobod. V
obou posledně jmenovaných insti-
tucích (ÚSTR, KPV) je v čele rady
ÚSTR a předsedkyně KPV, paní
Naděžda Kavalírová a laici se diví,
že se nikdo z těchto slovutných in-
stitucí neobjevil u soudního líčení
s dozorcem známým svou výbuš-
nou povahou (dle posudků svých
nadřízených), aby pomohl Jiřímu
Wolfovi v jeho těžké situaci domo-
ci se spravedlnosti. Neobjevili se
ani další svědkové jako pan Kisz,
pan Hučín, pan Petrovský, které
možná povolá ke krajskému sou-
du pan státní zástupce Miroslav
Mareš, který se proti osvobozující-
mu rozsudku odvolal. Nepochybu-
jeme, že se dostaví i ÚDV, ÚSTR a

KPV, aby svou přítomností a důka-
zy, spravedlnost pro pana Wolfa
podpořily. Dvořák, Dyková

Sdružení bývalých politických vězňů

Byl to podraz
Pan Korytář by dle mého názoru
byl velmi dobrým primátorem Li-
berce, a to z jednoho prostého dů-
vodu: na rozdíl od svého před-
chůdce mu šlo o prospěch města
a jeho obyvatel. Podraz koaličních
partnerů, zvyklých se za vlády
pana Kittnera kapsovat, na sebe
tudíž nenechal dlouho čekat. Odů-
vodnění Korytářovou slabou ko-
munikací je buď lež, anebo s nimi
primátor skutečně komunikovat
nechtěl, neboť vzhledem k rozdíl-
ným názorům by výsledek debaty
nesplňoval jeho představy o pocti-
vém vedení města. Pro mě osobně
to byla pořádná rána pod pás a je-
nom se tím potvrdila celostátně
vyhlášená zkorumpovanost osa-
zenstva liberecké radnice. ČSSD,
které jsem na podzim dal také ně-
kolik hlasů, u mě nadobro skonči-
la a pana Korytáře a Změnu pro Li-
berec v dalších volbách rád podpo-
řím. A nebylo by možné udělat
předčasné, mimořádné volby?!
To, co teď na radnici vzniká, není
vůle většiny voličů. Štěch

Pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

Úterý: Česká Lípa, Nový Bor,
Zákupy

Středa: Semily, Turnov,
Jilemnice, Lomnice

Čtvrtek: Liberec a liberecké
městské čtvrti

Pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

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

Skalní hrad částečně otevřou

Fórum čtenářů

Zprávy z měst

Velkolepé plány:
na Špičáku vyroste
obří lyžařský areál

výběr z dopisů, kráceno

Rozhledna Na vrcholu sjezdovky je oblíbená rozhledna. Foto: MF DNES

Děti budou chodit do školky
v nemocnici. I dvouleté


