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Č eskolipsko od minulosti k
dnešku je předmětem mé
profese. Vznikl vztah, kte-

rý je více než jen hledáním a pře-
bíráním dat. Můj život se ponořil
do tisíců osudů lidí, s nimiž jsem
se potkal osobně i v historických
pramenech. Po 42 letech služby v
oboru mohu zavřít oči a defilují
před mými zraky víska za vískou,
ulice měst, továrny, školy, hrady a
zámky a s nimi zástup mířící od
dávných časů k dnešním dnům.
Životní zkušenost mne naučila, že
jsou jen jedni lidé a jen málo pod-
statnou odlišností je jejich řeč. Ne
padouši jedné mluvy a holubičí
povahy jazyka druhého.

Veškerá minulost kraje v sou-
činnosti s přírodou je obsahem
těžko definovatelné krásy Česko-
lipska. Těším se z požehnání, jež
mi bylo dáno, být právě zde a pro-
nikat do mnoha životů ve chvílích
tichých i bouřlivých. Regionální
historik může ve svém kraji prožít
šťastný život, protože se mu tu ne-
jen líbí, ale je do něj zamilovaný.

NOVÝ BOR Šestnáct hasičů ze dvou
zásahových družstev, které dohro-
mady činí čtyřiadvacet členů, se
rozhodlo opustit jednotku dobro-
volných hasičů v Novém Boru. Pro-
testují proti tomu, že vedení města
chce zrušit místo velitele jednotky
Josefa Kočího, který stojí v jejím
čele od roku 1980.

Novoborští hasiči vydali oficiál-
ní prohlášení, v němž mimo jiné
uvádějí: „S okamžitou platností
končíme činnost jako jednotka
sboru dobrovolných hasičů obce.“

Novoborský starosta Jaromír
Dvořák tvrdí, že zatím není nic roz-
hodnuto, že chce jednat. „Navrhli
jsme panu Kočímu, který je v dů-
chodu, dva měsíční platy odstup-
ného s tím, že bude funkci vykoná-
vat dál jako neplacený,“ vysvětluje
starosta třináctitisícového města.

Podle jeho informací je místní
jednotka nejdražší v celém Liberec-
kém kraji. Radnice na ni dává ze
svého rozpočtu čtyři a půl milionu
korun.

„Naprostá většina podobných

jednotek má jednoho nebo žádné-
ho placeného člena. U nás to jsou
tři,“ říká Dvořák.

K napjaté situaci v Novém Boru
se nechce vyjadřovat ředitel profe-
sionální HZS Česká Lípa Vladimír
Formánek, protože dobrovolní ha-
siči spadají pod radnice. Naznaču-
je ale, co by zrušení tamní jednot-
ky znamenalo. Novoborští hasiči
mají dvě zásahová družstva a musí
být na místě požáru nebo nehody
do pěti minut. Kdyby skončili, pak
okolní jednotky dojezdový limit
pět minut stíhat nebudou.

„Opravdu se starosta
snaží ušetřit?“
„Pan starosta dělá údajně vše v zá-
jmu šetření. My ale máme informa-
ce, že místo mne tam chce dosadit
člověka s vysokoškolským diplo-
mem, kterému bude muset platit
víc. To je šetření?“ ptá se velitel Jo-
sef Kočí, který je novoborským ha-
sičem už třiačtyřicet let.

Něco takového zásadně odmítá
starosta Jaromír Dvořák: „To není

pravda, a když jsme u rodiny Ko-
čích, pak se netajím tím, že se sna-
žím, aby už přestala novoborské
hasiče ovládat. Proto také není
pravda, že dnes odchází šestnáct
hasičů. Někteří výpověď zase stáh-
li, nechtějí pod panem Kočím slou-
žit. Nenecháme se nikým, ani tou-
to rodinou, vydírat.“

Zrušení jednotky patřící dlouho-
době k nejlepším v regionu se nelí-
bí radniční opozici. „Hasiči, to je
taková kompaktní skupina. Každé
vedení města by si je mělo hýčkat,
zacházet s ní v rukavičkách. Rozu-
mím tomu, že se musí šetřit, ale
způsob, jakým to vedení radnice
dělá, je zbytečně razantní. Myslím,
že si doslova zahráváme s oh-
něm,“ dodává prorocky bývalý mís-
tostarosta Nového Boru Stanislav
Valdman (ČSSD).

Oficiálně se podle mluvčí kraj-
ské záchranné služby Ivy Michalíč-
kové jednotka zatím nerozpadla,
ale výpovědi hasičů nabudou plat-
nost za čtrnáct dní.

Jan Šebelka

Lidé od nás
Žít tady,
na Českolipsku,
je požehnáním

Dobrovolní hasiči protestují proti plánovanému zrušení funkce jejich velitele
Josefa Kočího. Chystaný krok se nelíbí ani opozici; vedení města však oponuje
tím, že tamní jednotka je nejdražší v celém Libereckém kraji.

ČESKÁ LÍPA (hs) Statisíce korun se
podařilo ušetřit městu Česká Lípa
na třech zakázkách malého rozsa-
hu, které se týkaly oprav školních
budov.

„Například odhadovaná cena
statického zajištění fasády a výmě-
na oken na Základní škole 28. října
byla 930 tisíc korun. Přihlásily se
čtyři firmy, čímž se cena snížila na

668 tisíc,“ informoval místostaros-
ta České Lípy Jiří Kočandrle. Ještě
větší úsporu se podařilo vysoutěžit
u výměny oken u ZŠ Lada. Předpo-
kládaná cena byla 600 tisíc korun,
nakonec klesla o víc než polovinu.
„Dostali jsme se na částku 268 tisíc
korun,“ dodal Kočandrle.

Další čtvrtmilion ušetřila radni-
ce na veřejné zakázce na opravu

střechy dvou mateřských škol. Do
soutěže se přihlásilo jedenáct fi-
rem a výsledná cena klesla z 820 ti-
síc na 562 000 Kč.

Jediný objekt, kde se cenu nepo-
dařilo veřejnou soutěží snížit, byla
oprava střechy jednoho komerční-
ho objektu patřícího městu. Z plá-
novaných 900 000 korun spadla
o necelé dvě stokoruny.

Krátce
ČESKOLIPSKO

Zloděj kovů dopaden
přímo na hřbitově
Ve dne a za přítomnosti svědků kra-
dl o víkendu 54letý muž z Kamenic-
kého Šenova železný plot ze hřbito-
va obce Radvance. Odštípával z něj
jednotlivá pole a nosil je k lesu, aby
si je odtamtud mohl později odvézt.
Místní lidé zavolali policii, která zjis-
tila, že už stačil odtahat 22 dílů plo-
tu za bezmála 30 tisíc korun. (hs)

Bambiriáda v Liberci
Na Benešově náměstí v Liberci
se uskutečnila Bambiriáda, kde
se předvedla občanská sdružení
dětí a mládeže a středisek
volného času. Foto: Zbyněk Cincibus

http://marcusc.rajce.idnes.cz

Bitva podle Tolkiena

Bojovali elfové, trpaslíci i skřeti
Na osm set bojovníků se utkalo o uplynulém víkendu v lesích nedale-
ko Doks na Českolipsku na dvanáctém ročníku bitvy pěti armád na
motivy Tolkienovy knihy Hobit. Účastníci na sebe berou podoby
moudrých lidí, sličných elfů, udatných trpaslíků i zákeřných skřetů,
vybaveni jsou stylovým brněním či kostýmy a dřevěnými replikami
zbraní. (jan)

Ladislav Smejkal
pracovník
českolipského
muzea

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.

Nechutné memento
liberecké politiky
Nedá mi to, abych nezareagoval
na to, co se odehrálo na liberecké
radnici. Myslím, že tyto události
zůstanou nepochybně ještě dlou-
ho nechutným mementem zvráce-
né politické situace v tomto měs-
tě. Zrada těch, kteří před volbami
tak hlasitě volali po odstranění vlá-
dy i všemocného vlivu „jedné“
strany (i firmy) a oprávněně ve
značné části veřejnosti vzbuzovali
velké naděje, že je v Liberci oprav-
du možné zatočit s korupcí, klien-
telismem či neprůhlednými zakáz-
kami, vrátila voliče čtyři měsíce
poté do tvrdé reality. A jen těžko
se lze přitom zbavit dojmu, že ne-
šlo o předem zinscenované diva-
dlo, v němž hlavní protagonisté
zůstali chytře skryti, ale budou to
oni, kdo vyinkasují nejtučnější ho-
noráře. Nemohu se ubránit do-
jmu, že jednou z nejsmutnějších
postav celého příběhu se stal Jiří
Šolc, nově jmenovaný místostaros-
ta pro ekonomiku, jenž v odvolání
primátora Korytáře a při demontá-
ži vítězné koalice sehrál nesmírně
aktivní roli. Ačkoliv se před volba-
mi opakovaně zaštiťoval vytvoře-
ním pevné antikittnerovské hráze,
byl to právě on, kdo s ODS vyjed-
nával ještě v den voleb. Fotografic-
ké záběry ve společnosti představi-
telů ODS ho ostatně i před nedáv-
nem usvědčily, že jakékoliv záku-
lisní taktiky – zvláště když jde o

jeho budoucnost a postavení –
mu nejsou cizí. Naopak – v tako-
vém případě je schopen zapome-
nout na sliby a veškeré proklama-
ce a spojit se s kýmkoliv, třeba nej-
větším nepřítelem! Těžko se ubrá-
nit pocitu, že právě on se nakonec
stal oním trojským koněm, který
koalici zasadil smrtící ránu. Pro
mne osobně to však není žádné
překvapení. Jiří Šolc se totiž přes-
ně tak choval i v době, kdy byl čle-
nem strany SOS v Libereckém kra-
ji. Sám jsem se přesvědčil, jaké
praktiky do ní zavedl. Vystupování
v rozporu se stranickou etikou, ne-
respektování jasných a většino-
vých usnesení stranických orgá-
nů, vnášení neustálého neklidu,
rozruchu či kontroverzí a nakonec
tajná vyjednávání a souznění s po-
litickými protivníky. Ukázalo se,
že není týmovým hráčem, ale sólis-
tou, který se nepodřizuje kolektiv-
nímu názoru ani vůli většiny, ale
který myslí pouze na sebe. Když
už strana SOS nebyla schopna tole-
rovat a akceptovat jeho solitérský,
nekoncepční a rozbíječský styl prá-
ce, vyloučila ho v roce 2008 ze
svých řad. Spolu s ním také Micha-
la Hrona, Evu Kočárkovou a Věru
Rosenbergovou, kteří jednali stej-
ně. Bohužel pozdě, mnohé z jeho
kroků stranu vážně poškodily a
dlouho trvalo, než se s nimi vyrov-
nala. Jiří Šolc si z odchodu těžkou
hlavu nedělal a našel si hned no-
vou politickou formaci – Liberec
občanům. Tam s ním přešli i ostat-
ní vyloučení z naší strany. Tehdy
naše varování voliči nevyslyšeli a
Jiří Šolc pod vlivem jejich optimis-
tického očekávání získal místo za-
stupitele na liberecké radnici, a
pak dokonce i křeslo náměstka pri-
mátora pro školství. To mu však
očividně nestačilo, a tak hned za-
čal i v nové roli předvádět svůj ne-
ortodoxní styl. Na primátorovi,

svém nejbližším spolupracovníko-
vi, nenechával nit suchou a neu-
stále hledal důvody k jeho kritice.
Jeho účelové měnění názorů a po-
žadavků i destrukce byly na každo-
denním pořádku. Přestože tak rád
zmiňoval „uzurpátorské metody“
minulého vedení města, často cho-
dil pro radu za bývalým primáto-
rem Kittnerem. A když nastal čas,
Korytářem vedené koalici vrazil
nůž do zad a přihrál fakticky moc
opoziční ODS, bez jejíhož posvěce-
ní se teď v Liberci nic podstatné-
ho neuděje. Sám však přitom také
škodný nebyl, ačkoliv o jeho kom-
petentnosti a kvalifikaci k funkci
náměstka primátorky pro ekono-
miku a systémovou integraci úřa-
du lze úspěšně pochybovat! Kdy-
by dnes žil řecký filozof Héraklei-
tos, přesvědčil by se o nemožném:
že přece jen lze dvakrát vstoupit
do téže řeky. Alespoň Jiří Šolc to
dokázal, když v krátké době rozlo-
žil už druhé politické uskupení.
Chci věřit tomu, že paměť voličů
bude dobrá a do třetice už mu to
nedovolí.
Pavel Lukáš

Jsou někteří zastupitelé
horší a někteří lepší?
Článek ze dne 28. 5. se věnuje ná-
zoru Martina Půty, starosty Hrád-
ku nad Nisou, který zaujal k mnou
navrženému záměru zřízení pozi-
ce uvolněného předsedy dopravní-
ho výboru (autor reaguje na člá-
nek „Trafika pro odvolaného sta-
rostu: 52 tisíc“, MF DNES, Liberec-
ký kraj, 28. května – pozn. red.).
Názor pana starosty Půty mne vel-
mi zaujal. Pan Půta skrytě říká, že
práce a hlas některých zastupitelů
si nejsou rovny. Podivuje se nad
tím, že právě zastupitel za KSČM
by měl jednat se zástupci minister-
stev ovládaných pravicovými stra-

nami a připadá mu to úsměvné?!
Proč? Chce nám snad naznačit, že
je předem jasná neochota vlády
splnit pouze to, co nám v době po-
vodních slíbili její představitele?
Já zase vzpomínám s úsměvem na
slova, že povodeň, která postihla
naše občany, byla nestandardní, a
proto se škody, které vznikly, bu-
dou řešit nestandardně. Pan Půta
má asi na mysli, že vláda, kde sedí
strana, se kterou se vzájemně pod-
porují ve volbách, nechce slyšet
věcné argumenty, ale zajímá ji po-
litická příslušnost a dle této pří-
slušnosti se rozhoduje. Možná
měl na mysli, že kdyby na minis-
terstva vyrazil předseda výboru,
který má stranickou příslušnost ke
„správné“ – jejich straně, uspěl by.
Pane Půto, to je smutné a ještě
smutnější je, že to takhle veřejně, i
když ne přímo, přiznáváte. Tímto
říkáte, že někteří zastupitelé jsou
lepší a někteří horší. Pan Půta asi
zapomíná, že každý zastupitel za-
stupuje určitý počet občanů naše-
ho kraje a je v demokratické spo-
lečnosti nepřípustné snižovat
váhu jednoho ze zastupitelů. Tím
totiž snižujete váhu časti občanů,
kteří tomuto kolegovi dali svůj
hlas a důvěru. Pane Půto, vážení
kolegové zastupitelé, poslanci, se-
nátoři, není prostor pro politické
hrátky v problematice odstraňová-
ní škod po povodních. To naše ob-
čany skutečně nezajímá. Lidi zají-
má to, kdy zase budou jezdit po
opravených silnicích a oprave-
ných mostech, kdy jim přijede au-
tobus do obce atp. Znovu opakuji
a vyzývám, zanechme hádání se o
politickou příslušnost a pojďme
společně něco pro lidi udělat,
když na ně tato vláda poněkud za-
pomíná, a to i přesto, že jasně slíbi-
la pomoc.
Martin Sepp, náměstek hejtmana
Libereckého kraje pro dopravu

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.

Fórum čtenářů

Jeden z bojovníků tolkienovské bitvy. Doksy, 29. května
Foto: Radek Petrášek, ČTK

Zprávy z měst

Novoborští hasiči
na protest končí

výběr z dopisů, krácenoVaším objektivem Čtenářské fotografie z rajce.idnes.cz

Radnice šetří v soutěžích statisíce


