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Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Lence Brabencové
(lenka.brabencova@mfdnes.cz, tel.:
734 520 595.
» Inzertní poradce pro Jablonecko je
Tomáš Kára (tomas.kara@mafra.cz,
tel.: 602 658 911).

Lidé od nás

Nelíbí se mi,
že se ve městě
nic nebuduje
Miloš
Vele

Ubytování i služby
Kromě ubytování bude hotel v
Jizerských horách nabízet
například také saunu, bazén,
wellness a společenské hry.

Luxus Současný areál u přehrady Souš chtějí přestavět za 140 milionů korun.

4x vizualizace: Hospimed

místostarosta
Jablonce nad Nisou

J

sem rád, že ve městě je politický klid. Že zde panují
konstruktivní názory a s kolektivem, který řídí město,
se mi dobře pracuje. Což si myslím, že má kladný dopad i na
místní lidi. Jsem trochu špatný z
městského rozpočtu. Dovedu si
představit rozvoj města trochu jinak, ale na to potřebujeme peníze. Ty bohužel nemáme. Nelíbí
se mi, že z hlediska rozvoje město stagnuje. Nic nového se nebuduje. Dělají se pouze drobné
akce typu údržbového. Radnice
je taková velká rodina, kde nejsou peníze. A asi nikomu se nelíbí, že v rodinném rozpočtu nejsou peníze.

Jablonec chce
přestěhovat
sběrný dvůr
JABLONEC NAD NISOU (bra) Nové
místo pro přemístění sběrného dvora hledá město Jablonec. Současný
stav toho v Proseči je totiž nevyhovující. Nejvhodnější místo zatím našli v Prosečské ulici v Zeleném Údolí
v Jablonci.
V budoucnu by zde měla vzniknout moderní hala, kde budou i třídicí linky. „Společnost SKS už nechce do sběrného dvora pro velkoobjemový odpad investovat, když
jeho velikost nestačí,“ vysvětluje jablonecký místostarosta Miloš Vele.
Aby překladiště z Proseče mohli
přestěhovat, musí nejprve zastupitelé odsouhlasit změnu územního plánu. „Pozemky, které byly označené
jako plochy v kategorii přírodní
ochrany, parkoviště, částečně i lesní
plochy musíme změnit tak, aby zde
mohl vyrůst nový sběrný dvůr. Proto zatím nedokážeme odhadnout,
kdy ke stěhování dojde,“ vysvětluje
Vele.
Město se také musí dohodnout s
Lesy ČR, kterým území v Zeleném
Údolí patří. „Buď směníme pozemek za jiný, nebo jej od nich zakoupíme,“ vysvětluje místostarosta s
tím, že jednání směřuje k výkupu.
Dokud nepostaví nový sběrný dvůr,
tak zatím lidé mohou využívat ten
stávající, který se nachází v areálu
bývalé skládky na Horní Proseči.

U přehrady Souš
bude luxusní hotel
V blízkosti přehrady Souš vyroste moderní horský
hotel s názvem Montanie. Nebude v něm chybět
sauna, bazén nebo bowling. Hotel uspokojí nejen
náročnější klienty, ale také průměrnou českou rodinu.
JIZERSKÉ HORY Luxusní horský hotel s širokou nabídkou služeb a za
dostupnou cenu?
Jeden takový má vyrůst u přehradní nádrže Souš v Jizerských
horách. Současný areál Montanie
chtějí přestavět za 140 milionů korun na moderní hotel, který bude
moci využívat i průměrná česká rodina s dětmi.
Majitel současného areálu Jindřich Řehák v optimistických představách počítá, že dveře nové Montanie se pro první hosty otevřou v
zimní sezoně roku 2014. Samot-

nou stavbu by museli začít o rok
dříve.
Horský hotel by nabízel nejen
možnost ubytování, ale také širokou škálu služeb. Výjimkou nebude sauna, bazén či wellness a společenské hry. „Nechceme, aby se
hosté nudili v případě špatného
počasí a nebrali návštěvu hotelu
jako promarněný víkend,“ poznamenal majitel Montanie.
Například bazén se saunou by
nahradil i absenci toho městského
v Desné. „Počasí je zde velmi proměnlivé, proto by lidé měli najít v

hotelu takové služby jako krytý bazén, vířivky, sauny, relaxační a masážní místnosti, stejně tak počítáme s bowlingem či kuželkovnou,“
popsal Řehák, který hotel koupil
ve veřejné aukci od ministerstva
vnitra v létě roku 2008 a od prosince toho samého roku ho provozuje.
Přestože se bude jednat o jeden
z nejluxusnějších hotelů v kraji,
podle Řeháka nebude určený jen
pro bohaté. „Hotel přizpůsobíme i
pro průměrnou českou rodinu,“
potvrzuje Řehák.
Kapacitu hotelu nechtějí změnit
od té současné „Vejdeme se do
osmdesáti míst,“ dodal.
Také město Desná vítá přestavbu horského hotelu. „Obzvlášť
nový patnáctimetrový bazén. Ve
městě nám chybí a na jeho vybudo-

Tunel u přehrady? Nejsou peníze
JABLONEC NAD NISOU (bra) Projede tudy tisíce aut denně a každý řidič musí počítat se zhruba pětiminutovým zdržením na světelných
semaforech. Řeč je o křižovatce u
přehrady na Palackého ulici. Složitou dopravu chtěla jablonecká radnice vyřešit stavbou dlouhého tunelu. Z velkolepých plánů však
pravděpodobně sejde. Není totiž,
kdo by tuto stamilionovou stavbu
zaplatil.
Město proto chce v rámci nového územního plánu navrhnout další řešení této křižovatky. „Vše bude
souviset s odkloněním dopravy z
centra města. Pokud se tak podaří,
vznikla by zde pravděpodobně běžná okružní křižovatka,“ říká jablonecký místostarosta Petr Vobořil.
Přestavba světelné křižovatky v
Palackého ulici by měla tedy vznikat souběžně s řešením západní
tangenty, která by měla odvést dopravu z centra města. „Nejdříve by

se mohlo začít za pět let,“ upozorňuje místostarosta.
Jak bude vypadat v budoucnu
světelná křižovatka, chce město
projednat znovu s lidmi, kteří v její
blízkosti bydlí. „Vysvětlit tento složitý proces chceme lidem v září.
Územní plán nám řekne, čím danou lokalitu můžeme zastavět.“
To, že Jablonec protne dlouhý
tunel, není však zcela vyloučeno.
Pro 265 metrů dlouhý tunel v minulosti hlasovali zastupitelé.
Stavba mimoúrovňového křížení by přišla na 340 milionů korun.
Přesto se tehdy zastupitelům zdála
tato varianta ze tří možných nejlepší. I u lidí tehdy jednoznačně zvítězilo podpovrchové řešení a naopak zcela zamítli kruhový objezd.
Přestože už projekt spolkl nemalé peníze, vedení města variantu
dlouhého tunelu nejspíš nechce.
„Tunel by musel zaplatit stát.
To se ale nestane, protože vedení

Jablonce od této varianty ustupuje. Z hlediska dopravního je asi
dobré řešení teď couvnout. Z hlediska ekonomického nikoliv. Jednalo se totiž o velmi náročný projekt,“ upozorňuje Martin Sepp, náměstek hejtmana pro resort dopravy.
Projektanti v minulosti navrhli
ještě další řešení, a to kratší tunel,
za 240 milionů korun. Nejlevněji
by vyšla velká kruhová křižovatka,
jejíž cena by se pohybovala kolem
padesáti až sedmdesáti milionů.
„Na ní by se ale tvořily kolony aut.
Také by se zhoršila úroveň života
obyvatel v okolí kvůli hluku a výfukovým plynům. Navíc by jedno její
rameno vedlo místem, kde nyní
stojí park Vrchlického sady,“ vysvětlil při hlasování výběr nejdražší možnosti dnes již bývalý místostarosta Otakar Kypta. I ten dnes
situaci vidí skeptičtěji. „Nejsou peníze,“ dodal zastupitel.

I pro rodiny Moderní hotel má být dostupný i pro rodiny s dětmi.
vání a provoz nemáme peníze,“
říká starosta Desné Marek Pieter.
V současné době je možné se v
areálu ubytovat. Prostory nabízejí
77 lůžek. Hotel slouží především
pro ozdravné pobyty, týdenní školy v přírodě nebo soustředění sportovců.
Někoho by mohla napadnout
otázka: proč hojně využívaný hotel za tolik peněz rekonstruovat?
Majitel Jindřich Řezák vysvětlil, že
budovy v dnešní době nelze provozovat bez ztrát. Nejvyšší výdaje
jsou na energie. „Hotel na sebe nevydělává, naopak jsme každý rok
ve ztrátě.“
Přestavbou čtrnácti staveb v areálu vznikne jedna obrovská. Zahájení prací komplikuje fakt, že hotel
se nachází v chráněné krajinné oblasti a v ochranném pásmu vodní-

ho zdroje. Stavba může začít v tom
momentu, až bude mít majitel hotelu Jindřich Řehák potřebná povolení. „Musí proběhnout stavební i
územní řízení. Dále se vyjadřuje
Chráněná krajinná oblast Jizerské
hory nebo Povodí Labe,“ vysvětluje Řehák.
Původně novou Montanii měl
investor postavit podle projektu
studentky architektury Technické
univerzity v Liberci Terezy Musilové. „Jenže z této verze sešlo, protože byla pro nás ekonomicky nevýhodná,“ uvedl Řehák. Pětihvězdičkový hotel nově vznikne podle studie Atelieru A6.
Lenka Brabencová
Uživí se luxusní hotel u Souše? Není
velká přestavba plýtváním penězi?
Pište na lenka.brabencova@mfdnes.cz

Nemocnice hospodařila
bez dluhů a zvýšila platy
Jablonecké nemocnici se i v době hospodářské krize dařilo
JABLONEC NAD NISOU (bra) Bez dluhů hospodařila v minulém roce jablonecká nemocnice, dokonce v
době ekonomické krize zvýšila
mzdy svým zaměstnancům.
„Nemocnice nemá žádné dluhy
a nečerpá žádný provozní ani investiční úvěr,“ informoval ředitel jablonecké nemocnice Vít Němeček. Její
hospodaření za rok 2010 skončilo
se ziskem 50 milionů 800 tisíc korun. „Což je o 26 milionů 650 tisíc
korun lepší než v předcházejícím
roce,“ vysvětluje náměstek nemocnice Milan Trpišovský.
Tak velký rozdíl je daný tím, že se
s nemocnicí vyrovnala společnost
Europharm, tedy lékárna, která
před několika lety sídlila v prostorách nemocnice. „Nyní máme lékárnu vlastní. To znamená, že zisk lékárny jde též do našeho rozpočtu,“

říká mluvčí nemocnice Petra Krajinová. Dále nemocnice obdržela doplatek od zdravotních pojišťoven
za mimořádně nákladné pojištěnce.
Ne vždy však jablonecká nemocnice hospodařila se ziskem. Daří se
jí až od roku 2004. V budoucnu by
chtěla mít zisky deset až dvacet milionů korun. V loňském roce také vedení nemocnice mohlo zvýšit mzdy
svým zaměstnancům. Průměrná
mzda zde vyrostla z 26 500 na 27
700 korun.
V jablonecké nemocnici lékaři
odvedli celkem 6 686 operací a
1 362 porodů. Vyhlídky do budoucna ale už nejsou tak růžové. Úhrady
zdravotních pojišťoven klesly o dvě
procenta, což se nemůže obejít bez
určitého poklesu péče, zejména u
nákladných a neakutních výkonů.

Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes jde o záběry z neobvyklého výlovu v Lažanech
Vylovit, zbaštit a vyčistit
Po zbaštění všech nasazených pstruhů se
nádrž ještě čistí na léto.

Jen pro děti Každý rok poslední víkend v květnu se v
Lažanech koná výlov ryb z místní hasičské nádrže, kterého
se smějí účastnit pouze děti.

Dobrá zábava V Lažanech sice není
Pod dohledem Tatínkové se výlovu přímo účastnit
nemohou, pouze pomáhají a popíjejí.

výlov tak obří akcí jako u jihočeských
rybníků, lidé se tu ale dobře baví. 4x foto:
Veronika Mašková, http://werdinek.rajce.idnes.cz/

