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Zprávy z měst

Pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

Nemocnice koupí
nové přístroje
a otevře bufet
JABLONEC NAD NISOU (bra) Jablonecká nemocnice plánuje, že vylepší své přístrojové vybavení. Celkem
za dvanáct milionů korun. To ale
není vše. Další peníze padly na
nový bufet a vytvoření parkovacích
míst pro návštěvníky nemocnice.
Z příspěvku města, který byl pět
milionů, chtějí koupit například laparoskopickou věž pro gastroenterologická vyšetření nebo videoendoskopy. „Čím dál víc se rozšiřují
operace laparoskopickou metodou, proto je nutné modernizovat
vybavení na operačních sálech,“ poznamenala mluvčí jablonecké nemocnice Petra Krajinová s tím, že
dnes lékaři běžně operují slepé střevo laparoskopicky.
Vedení nemocnice má také zájem o vybudování centrální přípravnu cytostatik, tedy látek, které se používají k léčbě nádorových onemocněn pro onkologicky nemocné pacienty. Přípravna by měla vzniknout
v prostorách nemocniční lékárny.
„Stále také usilujeme o získání peněz na vybudování pavilonu onkologie v areálu nemocnice a přesunutí této ambulance z Liberecké ulice
k nám,“ řekla Krajinová.
Vedení nemocnice letos myslelo
nejen na lékaře a jejich pacienty,
ale i na návštěvníky. V srpnu zde
otevřou nový bufet. Pacienti se svojí rodinou tak budou moc strávit
chvíle nejen v nemocničním prostředí, ale také na terase bufetu, která bude mít 24 míst. „Bufet bude
otevřen ve všední dny, o víkendech
i o svátcích po celý den,“ informovala Krajinová.
Úleva čeká na ty, kteří k nemocnici jezdí autem. Dělníci upravili parkovací plochy u starého hlavního
vjezdu do areálu. Pro veřejnost je
zde nyní k dispozici 40 parkovacích
míst. „Stavíme nové parkoviště pro
zaměstnance na místě bývalé budovy interny. Tam vznikne dalších 43
parkovacích míst a uvolní se místa
na parkovištích u hlavního vchodu,“ doplnila mluvčí.
Novinkou je také to, že za stání
na hlavním parkovišti budou muset lidé zaplatit.

Úterý: Česká Lípa, Nový Bor,
Zákupy
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Jak to chodí v Turnově?
Reakce vedení turnovské radnice
na Zápisník redaktora MF DNES Jaroslava Hořeního z pátku 20. května.
Pan redaktor ve své úvaze týkající
se Liberce, kolikrát mělo doporučení komisí a výborů vliv na rozhodnutí rady či zastupitelstva, dále uvádí. „Mohu posloužit příkladem z
Turnova. Tady se předsedové komisí občas diví, proč to, co projednávali, když je předem mezi těmi, kdo
spolu mluví, jasné, jak to dopadne.“
Na mou okamžitou nesouhlasnou
reakci mi jím bylo sděleno, že to je
jeho subjektivní názor a že se vlastně týká ještě minulého volebního
období. Přitom rubrika „Zápisník“
reaguje na aktuální problémy, a ne
politickou historii a Turnov je tu dáván jako negativní příklad dneška.
V mé reakci uvedu několik informací, ze kterých si čtenář může udělat
obrázek sám.
Turnovská rada města zřizuje 14 odborných komisí, ve kterých pracují
zhruba dvě stovky členů, které nominovala politická uskupení mající
své zastupitele i další občané bez jakýchkoliv politických vazeb.
Prakticky v každé komisi jsou profesionálové na danou problematiku,
od generálního ředitele Bus Line v
komisi dopravní po šest stavebních
inženýrů různé specializace v komi-

Pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

Úkol pro policii: zabránit
nehodám motorkářů

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

Lidé od nás

Fotbal bere vše,
na ostatní
se nedostane
René Mašín
náčelník Horské
služby Jizerských
hor

yslím, že není úplně
objektivní, že město
Jablonec dává hodně
peněz do fotbalu a na ostatní
sporty a sportovce se už nedostává. To ale moc nemůžeme
ovlivnit. Můžeme být ale k přírodě pořádnější a ohleduplnější. Vadí mi například vraky aut,
které stojí odstavené u každého
druhého domu na zahradě. Naopak se mi líbí poloha Jablonce
nad Nisou. Město je v podhůří
Jizerských hor. S tím jsou právě
spojené možnosti sportování v
přírodě. Cyklistika, lyžování,
běh či turistika. Jablonec v tomto směru nabízí řadu možností.

M

Pozor, nebezpečí! Na silnicích u Železného Brodu motorkáři často riskují, mnoho nehod končí tragicky.

Zatáčky mezi Jabloncem a Železným Brodem jsou
magnetem pro motorkáře. Záludný úsek silnice se
v minulosti pro některé stal osudným. Letos
motorkáři havarovali na Jablonecku celkem pětkrát.
JABLONECKO Slunečné paprsky lákají nejen k vodě, ale také milovníci motorek vytáhnout na projížďku svoje silné stroje. Ne vždy je jejich jízda ukázková. Může končit
i smrtí.
Na Jablonecku jsou nejvyhledávanější zatáčky mezi Loužnicí a Želeným Brodem. Pro motorkáře znamenají výzvu, atrakci, ale i místo,
kde končí jejich životy.
Že je tento úsek silnice opravdu
záludným, opět potvrdila čerstvá
dopravní nehoda.
„Mladý muž z Prahy jel na svém
motocyklu značky Suzuki od Železného Brodu na Tanvald. Jeho jízda
byla moc rychlá, nezvládl zatáčku
a upadl na levý bok,“ informovala

policejní mluvčí Ludmila Knopová. Naštěstí při nehodě nebyl nikdo další zraněn a šestadvacetiletý
muž skončil s poraněním v nemocnici.
Policie letos zatím zasahovala u
pěti nehod motocyklistů, dvě
z nich se staly na Železnobrodsku.
Přesto lze říct, že řidiči motorek
již nechtějí být označováni jako
dárci orgánů. Tak jako dřív se svými životy nehazardují. Podle policie počty nehod motorkářů klesají.
V loňském roce za stejné období řešili o tři nehody více z toho jednu
smrtelnou. „Mladík tehdy narazil
ve Velkých Hamrech do stromu,“
připomněla Knopová smrtelnou
nehodu z ledna loňského roku.

Fórum čtenářů
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.

Čtvrtek: Liberec a liberecké
městské čtvrti

Nehodám, kde hlavní roli hraje
motocykl, chtějí policisté předcházet. „Snažíme se usměrnit adrenalin v těle motorkářů. Proto vylepšujeme dopravní značení silnic, zvyšujeme počet cedulí, která upozorňují na nebezpečná místa a pořádáme speciální akce,“ říká Knopová.
Poslední preventivní akce proběhla minulý víkend, kdy motocyklisty sledovali policisté také z vrtulníku. Zásah policisté hodnotí
kladně, jelikož ani jeden řidič motorky nedostal pokutu.
Přesto zůstává řada řidičů, kteří
se hazardujících motorkářů obávají. „Je to opravdu nepříjemné. Nejvíce mi motorkáři vadí, když jedu z
práce v Liberci do Jablonce. Výjimkou není ani centrum města. Jezdí
jak blázni například i v zatáčkách z
libereckých Kunratic do Jablonce,“ postěžovala si Zuzana Farkašová z Jablonce.
Zodpovědným motorkářům též

výběr z dopisů, kráceno
si pro správu majetku a rozvoj.
Některé komise se scházejí každý
měsíc a jejich jednání jsou až na výjimky usnášeníschopná. Všechna
usnesení komisí má k dispozici
rada města i zastupitelstvo ve svých
podkladech k jednání.
Některé komise pak přímo zastupitelstvu navrhují rozdělení značných finančních prostředků formou dotací a jejich návrhy jsou
zpravidla beze změn respektovány,
i když jejich úloha je ze zákona pouze poradní a iniciativní. Takto komise sportovní „rozděluje“ 5 milionů,
komise kulturní a sociální po necelém milionu, komise pro zahraniční vztahy pak 150 tisíc korun.
To, že názory komisí se mnohdy diametrálně liší, je přirozené. Např.
komise dopravní chce investovat
do zkvalitnění a rozšíření komunikační sítě vč. cyklotras, chodníků a
parkovišť. Oproti tomu komise pro
životní prostředí prosazuje i v centru města nové plochy zeleně. Komise kulturní pak vidí jako svou investiční prioritu komunitní centrum,
což další komise jako prioritní akci
vůbec nevnímají. A tak to prostě v
Turnově chodí, je to zákonné a podle našeho názoru i vrcholně demokratické.
Otakar Špetlík, místostarosta Turnova

Peníze potřebujeme
na úplně jiné akce
Nedá mi, abych nereagoval na
otázku o MS juniorů. Celá akce mi
připadá jako výsměch všem těm,
kteří se dodneška ekonomicky nevzpamatovali z MS seniorů v lyžování. Všem těm, kteří jsou po MS
ve velkých problémech a při vyslovení další lyžařské akce musí být
smutní z arogance mocných. Chápu, že si někdo musí obhájit areál

a postupně říci, koukněte, co už
zde bylo akcí. Vždyť když je někdo
zastoupen v lyžařském svazu a zároveň radní pro sport, tak prostě finance „nakope“ pod sebe. Je úplně jedno, že Chrastava v některých místech vypadá jako po bombardování po loňské povodni a některá postižená místa jsou na tom
obdobně. Na tom kraj spoluúčast
nemá. V době, kdy potřebujeme v
kraji peníze na úplně jiné akce, je
12 milionů korun velkým přepychem, který by si kraj neměl dovolit. A to velmi pochybuji o tom, že
je to výpočet poslední a správný.
Václav Horáček, poslanec PS PČR
a člen Starostů pro Liberecký kraj

Nechte nám ten kousek
zeleně
Vážení představitelé města,
ve středu 18. 5. odpoledne proběhlo protestní shromáždění osmdesáti občanů. Je mi 18 let a spolu s kamarády jsme chtěli vyjádřit svou
nespokojenost převodem parku U
Karkulky (Vnislavova, Chebská, E.
Krásnohorské) na plochu pro bydlení. Park byl v roce 2006 prodán v
dražbě za 274 000 korun. Park má
své jméno díky sošce Červené karkulky ve štítu blízkého domu. Je
velký asi 3 000 m2. Podél cestičky v
parku rostou nádherné dvoumetrové azalky, žluté, oranžové a růžové. Těsně před prodejem zařídily
Technické služby okolo pískoviště
lavičky. V parku rostou krásné
zdravé stromy. Za hezkých večerů
se v parku na lavičkách s kamarády scházíme a povídáme si. V zimě
sem chodí řada z nás s mladšími
sourozenci na boby a sáňky, protože mírný svah v parku je pro malé
děti bezpečný. My jsme tady vyrostli, máme to tu rádi a není nám

lhostejné, jak bude park vypadat,
až budeme mít sami děti. Jen během jednoho odpoledne a večera
se nám podařilo nashromáždit 100
podpisů pro námitku ke změně
územního plánu. Po demonstraci
v parku jsme chodili s transparenty po čtvrti a sbírali další podpisy.
Lidé byli příjemně překvapeni, že
nám mladým záleží na místě, kde
žijeme. Ano! I když jsme mladí a
někteří z nás jsou ještě nezletilí,
není nám jedno, co se v Liberci
děje a proto vás, jako představitele
města žádáme, aby ten kousek zeleně, který máme rádi a který tvoří
náš domov, zůstal nadále jako
park.
Za mladé a děti z naší čtvrti.
Martin Doležal, Liberec

Mezi betonovými
obludami se nedá chodit
Píšu na téma modernizace Soukenného náměstí. Sice vím, že naši
„noví“ radní udělají, co budou chtít
oni a jejich spřátelené firmy, ale pasivita je ještě horší. Jsem přesvědčena, že to, co potřebujeme, je zeleň a
stín. Mezi sálajícími dlažbami a betonovými obludami se v létě nedá
chodit, ale bojím se, že celé budování skončí další „inženýrizací“ náměstí, že zeleň nahradí ohavné lavičky, cedule, tyče a prolézačky. Přála bych si investovat do parkové
úpravy, vysazení nových jehličnanů
– proč musely vzrostlé zmizet? Protože jen tyto v zimě neopadají a zasněžené vytváří vánoční atmosféru
a v létě stíní. Zmizely též stromy
před Kendíkem, stínící lavičky okolo. Obecně by bylo možno s minimálními náklady zazelenit město
osázením všech ještě zelených
ploch keříky, stromky, kosodřevinou, rododendrony. M. Vyhnánková
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vadí chování některých čerstvých
řidičů silných strojů. „Neřadím se
k těm, kteří na silnicích šílí. A neuznávám řidiče, u kterých nevíte, co
vyvedou. O silničních motorkářích
je známo, že rádi svoji motorku
prohánění. Na druhou stranu by
byla škoda těch koní pod kapotou
nevyužít, ale s mírou,“ říká mladá
motocyklistka.
Se zkrocením motorkářů pomáhají policistům také rychlé motorky, které vlastní Krajské dopravní
družstvo v Liberci.
„Další pomůckou jsou obrázkové publikace následků dopravních
nehod nebo dobré dopravní značením rizikových úseků. Řidiči se
také někdy leknou pokut a následných trestných bodů,“ uzavřela
Knopová.
Lenka Brabencová
Na kterých silnicích máte problémy
s hazardujícími motorkáři?
Pište na lenka.brabencova@mfdnes.cz

Krátce
SMRŽOVKA

Jaké má být náměstí?
Vedení města Smržovky zve
obyvatele na veřejné projednávání revitalizace náměstí T. G.
Masaryka. Na setkání, které se
koná 31. května od 17 hodin v
Kinoklubu, by se měli dostavit
všichni, kterým není lhostejná
podoba města. Lidé budou
moci dát připomínky či návrhy
ke studii Davida Pavlišty. (bra)
JABLONEC NAD NISOU

Přijede Saša Rašilov
Křeslo pro hosta je připravené
pro herce Sašu Rašilova. Ten do
něj usedne v sobotu v 18.00 ve
velkém sále jabloneckého Eurocentra. Kdo si bude chtít s umělcem pohovořit, zaplatí 200 korun. Rašilov je členem souboru
Národního divadla.
(bra)

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

Výstava absolventů
Čtenářské fotografie zachycují
výstavu tří absolventů sklářské
školy v Železném Brodě – Eliška
Lhotská (šperk), Lucie
Švitorková (sklo) a David
Mazanec (obrazy).

Šperk, obrazy, sklo Výstava se koná do 5. června v železnobrodské
Městské galerii Vlastimila Rady. 4x foto: Jan Mašek, http://hanz415.rajce.idnes.cz

