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Lidé od nás
Vyrážím na běžky,
už jsem ujel
tisíc kilometrů

J sem rád, že žiji zde v Jizer-
ských horách. Především v
zimě je tu krásně. Můžu vyra-

zit na běžky i sjezdovky. Letos
jsem dokonce udělal svůj osobní
rekord. Na běžkách jsem ujel tisíc
kilometrů. Nejraději jezdím z Vác-
lavíkovy studánky přes smědav-
skou silnici na Čihadla. To je zhru-
ba třicetikilometrový okruh. Já
jsem spokojený skoro se vším. Jen
se mi nelíbí, jak se krade v politi-
ce. Hodně velká část lidí si bere ze
státních peněz. To se pak dotýká i
nás, jakožto menší obce.

Krátce
ALBRECHTICE

Kreativní dílny
V těchto dnech probíhají poslední
práce na vybudování kreativních
dílen a malého muzea. Obě zaříze-
ní budou v areálu továrny na hrač-
ky Detoa Albrechtice v Jizerských
horách. Kreativní dílny budou ur-
čené především dětem. Za menší
poplatek si mohou nejen děti, ale i
dospělí vyrobit svoji vlastní hračku
ze dřeva. Provoz dílen a muzea
startuje 14. července. (bra)

JABLONEC NAD NISOU Zákaz vstu-
pu. Cedule s tímto nápisem brání
plavcům využívat molo na jablo-
necké přehradě. Lidé se ptají proč,
když teprve před dvěma lety tuto
atrakci na vodní plochu město
umístilo.

Jablonecká radnice na molo za-
kázala vstup, protože pobyt na
něm je nebezpečný. „Po zimě
jsme zjistili technické závady.
Molo se zkroutilo a jsou narušené
konstrukční části,“ vysvětluje jab-
lonecký místostarosta Petr Vobo-
řil.

Kdyby plato o velikosti 30 x 8
metrů nechali otevřené, za případ-
né úrazy lidí by mohlo město a veš-
keré náklady s léčbou by muselo
platit.

Kolemjdoucí, nebo ti, kteří by
chtěli na molu pobývat, jsou zma-
tení. „Pokud je plato nebezpečné,
tak to měli uvést přímo na ceduli
se zákazem vstupu. Takhle si mů-
žeme myslet, že cedule jen zapo-
mněli sundat,“ domnívá se Klára
Červenková z Jablonce.

Jak uvedli z města, reklamace
už probíhá od jarních měsíců. Měs-
to si trvá na tom, že za to může vý-
robce. „Přesněji, že molo mělo vy-
držet zimu a mrazy,“ upozornil Vo-
bořil.

Pardubická společnost P-Boat,
která před dvěma lety plochu zho-
tovila a umístila k hrázi mezi první
a druhou přehradou nedaleko Ry-
bářské bašty, však tvrdí, že se s mo-
lem mělo lépe zacházet. „Reklama-
ci jsme neuznali, ale přesto jsme
závady odstranili na vlastní nákla-
dy,“ uvedl jednatel firmy Zdeněk
Šembera.

Podle něj se o molo špatně stara-

la jeho obsluha. „Voda klesá a stou-
pá. Při těchto stavech se musí
molo povytáhnout, nebo naopak
spustit níž. To by se mělo dít podle
toho, jak povodí manipuluje s vo-
dou. Tady zkrátka někdo něco za-
nedbal,“ dodal Šembera s tím, že
město poučili, jak mají s molem za-
cházet.

Firma již molo opravila a předa-
la městu. To chce ještě plato zkont-

rolovat. „Když prohlídka dopadne
dobře, molo bude otevřené již v
tomto týdnu,“ poznamenal Vobo-
řil.

Radnice nechala plato vyrobit z
exotického dřeva, plastu a hliníko-
vé konstrukce. Skládá se z osmi
dílů a plave na plastových bare-
lech. Město se tak domnívalo, že
díky této konstrukci přečká velké
mrazy, které jsou pro Jablonec ty-

pické. „Ve smlouvě máme, že
molo můžeme používat i v zim-
ních měsících, například bruslaři
k přezutí,“ poznamenal Vobořil.

Jablonecká radnice původně
chtěla na přehradu dvě mola. To
jim však přišlo příliš drahé. Nako-
nec umístili na vodní nádrž pouze
jedno. I tak je celá akce stála dva a
půl milionů korun.

Lenka Brabencová

Kreslený humor
Minulý víkend proběhl ve Stráži
pod Ralskem 7. ročník soutěže
kresleného humoru. Akci
organizoval známý český kreslíř
a humorista Štefan Bíž.

Jabloneckou přehradu
zdobí molo ze dřeva. Lidé
ho však využívat
nemohou. Je totiž
rozbité. Město ho
nechalo opravit.
Oblíbenou plochu rybářů
a plavců otevřou v tomto
týdnu.

Zprávy z měst

Jaroslav
Zeman
starosta Albrechtic
v Jizerských horách

Hledání talentu Na dětské soutěži Hledání nového talentu se podíleli i
další čeští kreslíři i malíři. 4x foto: http://kozby.rajce.idnes.cz

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).

pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy

středa: Semily, 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.

Jak pomáháme obětem
Liberecká pobočka Bílého kruhu
bezpečí, asi nejznámější organizace
zaměřující se na pomoc obětem
trestných činů, oslavila dne
1. 7. 2011 již třetí výročí svého zalo-
žení. Za tu dobu se v poradně vystří-
dalo více než 300 klientů, obětí a
svědků trestných činů, kterým v je-
jich nelehké životní situaci poskytl
odborné poradenství sehraný tým
psychologa a právníka.
Do liberecké poradny, která rovněž
v letošním roce přesídlila z okraje
města do centra v Palachově ulici
(do budovy bývalé „Lidušky“, na-
proti nákupnímu centru Plaza), po
celou dobu přicházejí klienti, kteří
se buď osobně, nebo prostřednic-
tvím svých blízkých setkali s trest-
nou činností v jejích nejrůznějších
podobách. Může se jednat o domá-
cí násilí, pohlavní zneužívání nebo
stalking (pronásledování) ze strany
bývalého partnera. Díky spojení vy-
soké odbornosti dvou profesí zahr-
nuje pomoc širokou škálu forem od
psychologické, morální, organizač-
ní až po praktické právní poraden-
ství. Někdy je tou nejúčinnější po-
mocí prosté naslouchání a sdílení
těžkého příběhu, kdy klient ví, že
už na to není sám. Služba je samo-
zřejmě bezplatná, diskrétní a ano-
nymní. V letošním roce, přesněji
4. 9. 2011, dojde k další významné
události, kterou je 20. výročí založe-
ní Bílého kruhu bezpečí, v rámci ce-

lorepublikových oslav bude také v
Liberci v podzimních měsících in-
stalována výstava tematických foto-
grafií. Podrobněji budeme veřej-
nost včas informovat.
Příběh z poradny:
Do poradny tiše vplouvá drobná
tmavovláska. Její propadlé tváře a
shrbený postoj dávají cosi tušit o
prožívaném trápení. Po úvodním
seznámení klientky se způsobem a
možnostmi naší práce mladou
ženu (říkejme jí třeba Jana) usazuje-
me do pohodlného křesla a postup-
ně se dozvídáme její příběh. Přišla
k nám do Liberce před několika lety
ze sousedního Slovenska za prací.
Je to pohledná, ale uzavřená mladá
žena, která si mnoho přátel v na-
šem krajském městě nenašla. Před
rokem se jí však dosud jednotvárně
plynoucí život radikálně změnil. Do
zaměstnání nastoupil nový kolega,
o pár let mladší Petr. Sympatický,
sebejistý, společenský, po několika
týdnech namlouvání se Jana necha-
la přesvědčit a párkrát si s ním vy-
šla. Velmi brzy se však začal chovat
i hrubě a majetnicky, což citlivou
Janu odradilo a dala mu znát, že o
další pokračování vztahu nemá zá-
jem. Petr už měl ovšem v té chvíli
jasno. S Janou jsou si souzeni a ona
to musí pochopit, třeba i po zlém.
Přesvědčoval ji o tom neúnavným
posíláním textových zpráv, prozvá-
něním telefonu. Když neodpovída-
la, vyhledával ji na pracovišti, postá-
val před domem, házel kamínky na
okno. Zápalku zastrčil za tlačítkem
zvonku, aby Jana musela alespoň
na chvíli vyjít před dům. K setrvalé-
mu požadavku na obnovení jejich
vztahu se přidaly pohrůžky. Nejpr-
ve sebevraždou a poté i Janinou
vraždou, kterou neváhal líčit v barvi-
tých detailech. O důvodech svého
počínání měl jasno, za vše může
Jana a její bezcitné chování. Za tu
dobu, než k nám přišla, zkusila

Jana ledacos – odpojila zvonek,
změnila telefonní číslo, požádala ve-
doucího, aby s Petrem ukončil pra-
covní poměr. Všechno mělo krátko-
dobý efekt a Janu ještě více omezilo
v jejím životě. Pár přátel v zaměst-
nání už nad Janinými problémy kr-
čilo rameny a zaměstnavatel začal
vážně přemýšlet, zda pro něj není
větší přítěží nešťastná Jana než se-
bejistě vystupující Petr. Jana je na-
prosto vyčerpaná, zdrcená, nemůže
spát, bojí se, že jí Petr opravdu ublí-
ží. Nakonec se od jedné z kolegyň
Jana dozvěděla o naší poradně.
Především jsme po dlouhé době
první, kdo si Janin příběh trpělivě
vyslechne a od koho Jana uslyší, že
její nelehká životní situace nevznik-
la její vinou. Že řešení není snadné,
ale možnosti tu jsou. O změně byd-
liště nebo zaměstnání nechtěla
Jana ani slyšet, proto od nás odchá-
zí vybavena informacemi o podání
trestního oznámení, průběhu trest-
ního řízení, možnosti vazebního stí-
hání. Pro zpracování prožitého trau-
matu a podporu při následných kro-
cích nabízíme podpůrný terapeutic-
ký program Bílého kruhu bezpečí.
Jana Molešová
zástupkyně vedoucí BKB Liberec

Křivda paní Pálkové?
Reaguji na článek s názvem „Sbor-
mistryně Severáčku bojovala u sou-
du proti svému šéfovi“, který byl
otištěn 29. 6. 2011. Fakta, která uvá-
díte, jsou popsána pouze z jednoho
úhlu pohledu, a tak považuji za dů-
ležité informovat čtenáře i ze strany
druhé. Paní Pálkovou jsem o své
chystané reakci na článek předem
informoval a písemnou odpověď
považuji za uzavření mediálních in-
formací. Navíc si myslím, že se stá-
le jedná o interní záležitost mezi za-
městnancem a zaměstnavatelem.
Paní Pálkové byl odejmut osobní

příplatek po dobu jednoho měsíce
ze nepřítomnost dětí na pravidelné
výuce po třech koncertech k padesá-
tinám sboru. Se zrušením výuky
jsem nesouhlasil z důvodů svévol-
ného zrušení dalších hodin řádné
výuky paní Pálkovou v daném škol-
ním roce, kdy bez vědomí vedení
školy oznámila žákům, že se řádná
výuka po podzimních prázdninách
ruší. Takové jednání si nedovolí žád-
ný učitel, aby bez souhlasu vedení
školy zrušil pravidelnou výuku. Na
základě této skutečnosti, která se
udála několik měsíců předtím, jsem
na zmiňované výuce po koncertech
trval. Žáci se ale na výuku opět ne-
dostavili. Je také dobré vědět, že do
dnešního dne paní Pálková jako
třídní učitelka vedení školy nepřed-
ložila ani jednu omluvenku od zá-
konných zástupců žáků.
Několik měsíců nato porušila paní
Pálková kázeň nejen tím, že neode-
vzdala včas preventivní prohlídku
(povinnou ze zákona), ale neuved-
la, že porušení kázně se týkalo na-
víc neoprávněného nařčení několi-
ka dalších zaměstnanců školy.
Jsem přesvědčen, že každý zaměst-
nanec školy má mít stejné podmín-
ky k práci a veřejně ceněné výsled-
ky jeho práce ho nemají zvýhodňo-
vat před ostatními.
Závěrem konstatuji, že paní Pálko-
vá jako zaměstnanec ZUŠ podala ža-
lobu, která byla soudem v prvním
bodě rozsudku uznána a v druhém
se soud přiklonil k ZUŠ, a byla tedy
zamítnuta. Článek však vyznívá
jako velká křivda, která se paní Pál-
kové udála, ale skutečnost taková
není. Článek chápu jako jednostran-
ný akt, který poškozuje obě strany –
paní Pálkovou i ZUŠ. Rozhodnutí
soudu považuji za spravedlivé. Dle
jeho rozhodnutí obě strany sporu
pochybily.
Tomáš Kolafa
ředitel školy

Fórum čtenářů

Oblíbené dřevěné molo Molo na jablonecké přehradě už brzy budou moci opět využívat plavci. Foto: Ota Bartovský, MF DNES

výběr z dopisů, kráceno

Chcete si na přehradě skočit
do vody? Molo už brzy otevřou

Vaším objektivem Čtenářské fotografie z fotoalba rajce.idnes.cz


