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Lidé od nás
Doufám, že
Turnov neobklíčí
obří dálnice

SEMILY S více než půlročním zpož-
děním se dnes semilská veřejnost
dočká předání opraveného Riegro-
va náměstí. Spolu s přestavbou
kina vyšla celá akce na devadesát
milionů.

Hlavní semilské náměstí se do-
čkalo kompletního vydláždění par-
kovišť na obou stranách, zeleně,
laviček, zábradlí a také výrazných
a diskutovaných španělských
schodů a vodotrysků před obchod-
ním domem. Největší vlna kritiky
se na radnici snášela kvůli nezvlád-
nutí termínu.

„Zakázka se neměla soutěžit
pouze na cenu, pak to takhle dopa-
dá,“ kritizoval několikrát bývalý
starosta František Mojžíš.

„Na firmu jsme měli výborné re-
ference, dělali již několik náměstí.
Tady to byla zřejmě záležitost špat-
ného stavbyvedoucího. Řekl bych,
že už na začátku neodhadli objem
prací," míní starosta Jan Farský.
Stavba začala koncem loňského
dubna s termínem dokončení v říj-
nu.

Firma se nejdříve holedbala, že
už o prázdninách nebude mít co
dělat, nakonec se jí nepodařilo ná-
městí dokončit ani do zimy. Práce
měly navíc řadu nedostatků, a tak
se firma letos v dubnu musela pus-
tit do dokončení a oprav.

„Stáli jsme před rozhodnutím,

zda nechat náměstí přes zimu za-
vřené a účtovat penále, nebo ho
otevřít a penále přerušit. Myslím,
že jsme se zprovozněním rozhodli
dobře,“ říká Farský.

Penále radnice vymáhat bude.
Odhadem to bude kolem dvou mi-
lionů. „Část použijeme na dnešní
otevření, většina půjde na lávku
na Ostrov,“ podotýká Farský.

Riegrovo náměstí prodělalo v
posledních letech řadu změn. Nej-
prve to byla stavba kruhové křižo-
vatky, pak rekonstrukce kina Jit-
řenka a nakonec právě dokončené
úpravy. Během nich ubylo 16 par-
kovacích míst, ale přibyla klidová
zóna.

„Terasovité, takzvané španěl-
ské schody budou místem pro se-
tkávání. Vodotrysk pod nimi se dá
vypínat, tak se tam mohou konat
různé akce,“ vysvětluje místosta-
rostka Marcela Volšičková.

Podle řady kritiků na schody ni-
kdo nebude chodit, protože odpo-
činek na rušné křižovatce je ne-
smyslný. Právě v tomto prostoru
dnes o půl osmé proběhne slav-
nostní předání se spuštěním fontá-
ny, bubenickou show, vystoupe-
ním místních Cimrmanů a koncer-
tem kapely Xindl X.

Z celkové investice 90,5 milio-
nu město získalo 63,3 milionu do-
taci.

Přestavba zchátralého kina Jit-
řenka na moderní vícefunkční za-
řízení stála 66,5 milionu. Jednu ne-
dořešenou věc náměstí ještě má.
Socialistickou mozaiku s rudou
hvězdou, srpem a kladivem na
průčelí jednoho z domů. Mozaiku
zřejmě nahradí městský znak,
nebo se po úpravě stane připomín-
kou totality. K dohodě zatím nedo-
šlo. „Nastal čas to opět řešit,“ do-
dává místostarostka Lena Mlejn-
ková.

Jaroslav Hoření

Krátce
LOMNICE

Chodci budou v bezpečí
Lomnici nad Popelkou a sousední
Novou Ves na Popelkou spojí ještě
letos nový chodník. Přinese výraz-
né zlepšení bezpečnosti chodců
na frekventované ulici. Stavba asi
kilometrového chodníku vyjde na
sedm milionů korun. Je to důležitá
investice i proto, že v Nové Vsi po-
stavili sběrný dvůr a tím se počet
chodců na silnici ještě zvýšil. (jh)

Veteráni v Pojizeří
Horním Pojizeřím a
Železnobrodskem projela
orientační jízda historických
vozidel.

Foto: Renata Vítková
http://rencafotky.rajce.idnes.cz

T urnov je pěkné místo pro ži-
vot, v podhůří, s příznivým
počasím a krásnou kraji-

nou. Umím si však představit, že
by se zde dalo žít lépe. Kdyby měs-
to bylo vůči občanům přívětivější.
Určitě není třeba posílat novoro-
zencům týden po narození výhrůž-
ný dopis, že se dosud nepřihlásili k
placení poplatku za odpad, lidé tří-
dící odpad by si zasloužili snížení
poplatku. Turnov by si zasloužil
pěší zónu v centru. Především však
doufám, že i za 20 let bude mé rod-
né město pěkné a nebude obehná-
no transkontinentální dálnicí.

S několikaměsíčním
zpožděním dnes
v Semilech otevírají
opravené Riegrovo
náměstí. Socialistická
mozaika s rudou
hvězdou tady zůstala.

Zprávy z měst

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Jaroslavu Hořenímu
(jaroslav.horeni@mfdnes.cz, tel.: 604
757 041)
» Inzertní poradce pro Pojizeří je
Tomáš Kára (tomas.kara@mafra.cz,
tel.: 602 658 911)

Martina Pokorná
právnička,
odpůrkyně R35,
zastupitelka Turnova

pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy

středa: Semily, Turnov,
Jilemnice, Lomnice

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

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.

Obdivuji ty, kteří
obnovují tradice
Ač z Jablonce, zavítal jsem na avi-
zovanou muzejní noc do Kittelova
muzea na pěnčínský Šumburk (ne-
chápu proč dnes Krásná i když je
to opravdu krásné místo). Něco
málo jsem se o akci dočetl v novi-
nách, přesto se domnívám, že pro-
pagace takovýchto kulturních akcí
značně zaostává. Dění kolem mís-
ta, kde žil doktor Kittel, sleduji již
několik let. Musím říci, že od po-
čátku obdivuji snahu všech, kteří
se snaží obnovit zapomenuté. Je
ale škoda, že se práce na doktoro-
vě domě zastavily nebo se mini-
málně zastavilo nadšení pro věc.
Odpovědní prosím prominou, ale
není to zdaleka jenom mé zdání.
O to více si cením aktivit, které na
tomto úžasném místě vznikají, jed-
nou z posledních je zcela určitě
otevření muzea věnovaného právě
rodákovi Kittelovi. Žádná megalo-
mánie, ale opravdu ušlechtilá myš-
lenka jít naproti potřebě obnovit
tradici na tomto vzácném místě. A
pokud mě zrak ani čuch neklame,
myslím, že se to lidem kolem pana
Vokurky a bývalého starosty Hübla
velmi dobře daří. Sobotní muzejní
noc byla skvělou ukázkou, jak se
dají obyčejně a s nadšením dělat
velké věci. Nebyl jsem celou noc,
ale koncert pana Linharta byl moc
pěkný, dobré jídlo a pití, dobrá ná-
lada a skvěle připravené muzeum.
Jiří Ševčík, Jablonec

V pustině jsem
dostal pokutu
Porušil jsem zákon. Osobním au-
tem jsem jel na „čtyřicítce“ něco
před šedesát, dostal za to pokutu
Kč 1 000,- a dva body. Stalo se to v
15.00 na silnici kolem přehrady
Souš, kde – jak to všední den
mimo sezonu ve zmíněném čase
bývá – takřka nepotkáte auto, člo-
věka, cyklistu, in-line bruslaře. I
kdybyste někoho chtěli ohrozit,
nepodaří se vám to, ba neohrožuje-
te ani pitnou vodu v Souši, neboť
není s kým se srazit a způsobit tak
dopravní nehodu. Auto dopravní
policie stálo napříč silnicí (ještě
jsem si říkal, že chybí ježatý pás,
aby zločinec neměl šanci uprch-
nout) kousek pod křižovatkou Ka-
sárenské a Soušské silnice. Mladý
dopravní policista jednal zcela ko-
rektně. Doporučil jsem mu, aby
svým nadřízeným zkusil vysvětlit,
že by měli posílat dopravní hlídky
místo do pustin Jizerských hor tře-
ba na Palackého ulici v Jablonci
nad Nisou, kde se mladíci cestou z
města do Mšena běžně prohánějí
osmdesátkou, projíždějíce semafo-
ry na červenou, a že by tam pro
bezpečnost silničního provozu
byli dopraváci určitě užitečnější.
Dosud jsem četl různé články zku-
šených šoférů, že hlídky stojí větši-
nou tam, kde lze bezbolestně inka-
sovat za pokuty, se shovívavým
úsměvem, neboť jsem podobnou
zkušenost neměl. Po dnešku ji
tedy mám. Jen tak dál, Policie ČR,
naše veřejnost si vás bude víc a víc
vážit, pomáhejte a chraňte...
Bořivoj Pavlata, Zásada

Nic nového pod sluncem
Aniž bych se kdy angažoval v jaké-
koliv politické straně, jako pozoro-
vatel jsem prožil v životě už mno-

ho. Okupaci v roce 1968 a násled-
nou normalizaci, stejně jako same-
tovou revoluci 1989 a následný, rá-
doby demokratický vývoj. Když ří-
kám rádoby, tak mám na mysli sou-
časnou politickou situaci v Liberci.
Vojska varšavské smlouvy k nám
vtrhla v noci 21. srpna 1968 ve jmé-
nu obrany socialismu, bez ohledu
na mínění převážné většiny Čechů.
Myšlenka silového přerušení snah
o demokracii u „bratrů“ zvítězila a
vojska pěti států Varšavské smlou-
vy vtrhla do ČSSR. Jeden čas jsem
měl pocit, že bezmocnost a vztek z
této mocenské apokalypsy stejně
jako následné normalizace, skončil
odsunem posledního sovětského
vojáka. Bohužel jsem se mýlil, pro-
tože podobné pocity prožívám v
dnešní době, i když aktéry nejsou
plenící vojska, nýbrž politici.
V Liberci v posledních komunál-
ních volbách zvítězilo volební se-
skupení Změna pro Liberec s pro-
gramem, který nabízel poněkud
jiný pohled na život ve městě, byl
zaměřený na ozdravení nejen život-
ního, ale i mezilidského prostředí,
zároveň kladl silný důraz na boj
proti korupci. Jeho lídr získal ve vol-
bách daleko nejvíce preferenčních
hlasů. Liberec do té doby spravova-
ly dvě silné etablované politické
strany ODS a ČSSD, spolu s několi-
ka menšími seskupeními. Tyto dvě
politické strany však dostaly Libe-
rec do poněkud svízelné situace,
nejen dvou miliardovým zadluže-
ním, ale též korupční nálepkou. Po
volbách se podařilo sestavit cel-
kem logickou většinovou koalici s
tím, že se primátorem stal ten vo-
lebně nejúspěšnější. Nicméně do-
sud všerozhodující ODS se ocitla
mimo hru, což se jí, podle mého ná-
zoru, muselo hrubě dotknout. Je
všeobecně známo, že její člen, bý-
valý primátor Jiří Kittner, se rekru-
tuje z firmy, která je pro mnohé v

Liberci synonymem korupce.
Hned po sestavení koalice se také
začaly dít věci, které podle mně,
připomínaly tajná jednání států
Varšavské smlouvy včetně mediál-
ních hrátek, které permanentně dis-
kreditovaly veškeré snahy nového
primátora. Někteří členové koalice
se s oblibou obraceli na místní regi-
onální média se stížnostmi, tu na
špatnou komunikaci nového primá-
tora, tu na jeho obklopování se lid-
mi, kterým věřil. Mimochodem mé-
dia placená ze stejných míst, ze kte-
rých pochází bývalý pan primátor,
tyto stížnosti s gustem publikovala.
To v konečném výsledku silně při-
pomínalo nechvalně známé Rádio
Vltava vysílané okupační armádou,
které líčilo realitu jen dle jediné ide-
ologie. Konečný výsledek zřejmě
tajných a zákulisních jednání býva-
lých koaličních partnerů byla samo-
zřejmě destrukce většinové koali-
ce, iniciovaná v Liberci ČSSD a v zá-
jmu zlepšení komunikace vznikla
koalice menšinová s podporou
ODS.
Následná normalizace poměrů v Li-
berci pak již sebou nese všechny
atributy známé z let sedmdesátých
a osmdesátých, včetně navrácení
postů zhrzeným politikům a potres-
tání těch pomýlených. Na posled-
ním zasedání zastupitelstva ML se
tato slova potvrdila na sto procent,
i přes ujišťování všech menšino-
vých koaličních partnerů o opaku.
Jak jinak si vysvětlit fakt, že na prá-
vě probíhající sněm měst a obcí ve
Zlíně byl nominován za Liberec bý-
valý primátor a současný člen za-
stupitelstva Jiří Kittner z ODS. Vím,
že každé srovnání kulhá, ale věřím,
že současná Liberecká alternativa
zastupitelské demokracie nebude
trvat dvacet let, ale jen do příštích
voleb.
Zdeněk Hromas
http://hromas.blog.idnes.cz

Fórum čtenářů

JILEMNICE (jh) Provizorní úpravna
vody pro Jilemnici, jež nakonec
sloužila pětatřicet let, prošla kom-
pletní výměnou technologie. To za-
jistí spolehlivější a kvalitnější do-
dávky pitné vody. Raritou je, že
přestavba probíhala za provozu.

„Nebyl ani jeden den, kdy by se
úpravna musela odpojit. Sice jsme
na to byli připraveni, Jilemnice má
tři propojené zdroje vody, ale po-
vedlo se to tak, vždy alespoň půlka
filtrů běžela,“ uvedl jilemnický sta-
rosta Vladimír Richter. Kapacita
úpravny se z původních 15 litrů za
sekundu zdvojnásobila a může tak
kompletně pokrýt jilemnickou po-
ptávku po vodě.

„Původní technologie vodárny
byla navržena na úpravu surové
vody se stabilní kvalitou a nebyla
schopna čelit skokovým změnám
v kvalitě surové vody způsobeným
dešti nebo jarním táním. Nebyla
schopná ani čelit zvýšenému mik-
robiologickému znečištění ze
splaškových vod z rekreačních ob-
jektů,“ popsal hlavní důvody re-
konstrukce za investora Vodohos-
podářské sdružení Turnov Zdeněk
Rajm.

Kromě nových filtrů, tlakových
nádob a dalších zařízení prošla
omlazovací kůrou i samotná stav-
ba.

„Budovu nebylo možné ekono-
micky vytápět, což znásobovalo ne-
gativní účinek vlhkosti. Technolo-
gie byla silně zasažena korozí.
Nyní je budova i s přístavbou kom-
pletně zateplena,“ zmínil Rajm.

Těsně před dokončením, 13.
května, došlo k malé katastrofě,
kdy prasklo potrubí prací vody síto-
vého filtru na hrubé nečistoty a
strojovna byla zatopena do výše tří
metrů. „Byla to vada materiálu. Po-
stupně vyměňujeme zatopená zaří-
zení,“ dodal Rajm. Kvalitnější
voda pro Jilemnici si vyžádala in-
vestici 28 milionů korun. Téměř 12
miliony přispělo ministerstvo ze-
mědělství a 2,6 miliony kraj.

Španělské schody Opravené Riegrovo náměstí v Semilech dnes slavnostně otevřou. Na snímku sedí
studentky na kontroverzních španělských schodech před nákupním centrem. Foto: Ota Bartovský, MF DNES

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

Lidé v Jilemnici
budou pít
kvalitnější vodu

Vodotrysk i španělské
schody. Náměstí je hotové

Líbí se vám opravené Riegrovo
náměstí? Co by se ještě dalo zlepšit?
Pište na jaroslav.horeni@mfdnes.cz


