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Zprávy z měst

pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

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
zanedbaný
Srnčí důl
Nikola
Sudová
sportovkyně,
akrobatická lyžařka

Jablonci nad Nisou jsem
se narodila a žiji tu dodnes.
Velice se mi líbí, jak se za
posledních pár let změnilo centrum města. Většina domů prošla
rekonstrukcí a Jablonec tak působí nověji a hlavně čistěji. Naopak
se mi nelíbí, jak se zanedbává krásné venkovní sportovní centrum
Srnčí důl. Je pěkné, že město má
halu a atletický stadion, ale venkovní sportovní areál, jako jel Srnčí důl stále chybí. Přístup k tomuto sportovišti by se měl co nejdříve změnit.

V

Páternoster,
rarita na radnici,
nyní nejezdí
JABLONEC NAD NISOU (bra) Od včerejška nejezdí v jablonecké radnici
páternoster neboli oběžný výtah.
Milovníci této rarity však nemusejí
zoufat, 30. srpna by měl být opět v
provozu.
Důvodem jeho zastavení je oprava, kterou výtah musí projít kvůli
svému již havarijnímu stavu. Odborníci se musí podívat na motor,
rozvodové a hnací převodovky. „Ty
jsou původní a od svého vzniku nikdy neprošly opravou, až nyní,“
říká tajemník městského úřadu v
Jablonci Marek Řeháček.
Ten dále poznamenal, že pokud
se na výtahu něco v minulosti opravovalo, pak tím důvodem byla spíše
nešikovnost cestujících. „To znamená, že se v něm někdo zasekl se štaflemi, se skříňkou při stěhování a podobně.“ Město za opravu výtahu zaplatí téměř sto padesát tisíc korun.
V kraji je páternoster kromě jablonecké radnice také v budově krajského úřadu. V České republice je
nyní 43 funkčních páternosterů. Někteří lidé tento unikátní výtah milují, druzí by do něj nikdy nevkročili.
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Lidé píší petice proti přesunu
nádraží i obchvatům Jablonce
Na veřejné projednávání
konceptu územního
plánu Jablonce nad
Nisou dorazily stovky
lidí, kteří nesouhlasí s
navrhovaným dopravním
řešením ve městě. Lidé
sepisují petice.
JABLONEC NAD NISOU Čtyři petice.
To je výsledek středečního několikahodinového projednávání konceptu územního plánu.
Diskuse se tradičně strhla kolem obchvatu Jablonce – západní
tangenty. To však nebylo jediné.
Dopravní situace lidi trápí i v jiných částech města.
Lidé měli výhrady k přemístění
terminálu pro veřejnou dopravu,
plánovaným kruhovým objezdům
na Palackého ulici a nesouhlasí s
jižním obchvatem.
Ačkoliv si sami zastupitelé v minulosti odhlasovali mimoúrovňové křížení a variantu dlouhého tunelu, nový územní plán řeší problematickou křižovatku řízenou semafory dvěma kruhovými objezdy.
„Ty u přehrady nic neřeší. Tunel
by zrychlil dopravu,“ poznamenal
Jablonečan Jan Pleticha, který se
na setkání chopil mikrofonu.
A nebyl sám. Diskutovat se zástupci města a vedením Jablonce
chtěly desítky lidí. Ti přišli i proto,
aby připomněli, co politici slíbili.
„Navíc na variantě dlouhého tunelu jste se dohodli i s občany,“ zaútočil další odvážlivec.
Zastupitel Otakar Kypta také nesouhlasí s kruhovými křižovatkami. „Musí se dokončit silnice od libereckých Kunratic po ulici Palackého. Řešením nejsou kruhové ob-

Bouřlivé jednání Ve středu večer dorazily do jabloneckého Eurocentra na projednávání uzemního plánu stovky lidí.
jezdy. Ty se mají dělat tam, kde
není moc chodců. Je zajímavé, že
město ví, že na tento tunel nebudou peníze a na západní tangentu
s čtyřmi tunely ano,“ konstatuje zastupitel.
Proti stavbě dvou kruhových objezdů vzniká petice, neboli připomínka. Aby ji občané mohli uplatnit, musí čítat nejméně dvě stě
podpisů.
Proti stavbě silnice, která by částečně protnula přírodní sportoviště Srnčí důl, se bouřilo už více jak
tři tisíce lidí, kteří podepsali petici.
Nechtějí silnici, která je podle
jejich slov zbytečná, drahá a zničí
přírodní sportoviště. Že dojde k narušení přírodní pohody, potvrdil i
Pavel Bauer ze společnosti Eko-

bau. „Západní tangenta jistě naruší Srnčí důl, ale je to jediná možnost, jak vyřešit složitou situaci v
centru města,“ říká Bauer.
Zástupci města jsou jednoznačně pro stavbu západní tangenty,
která začíná u kruhového objezdu
mezi ulicemi Tovární a Liberecká
a vede podél obytné zóny přes horní část Srnčího dolu. „Silnice je
nutná, protože by za několik let
vznikl dopravní kolaps na křižovatce U Zeleného stromu. Nemáme
tedy na vybranou,“odpovídá přítomným senátorka Soňa Paukrtová.
Podle přítomných nemá západní tangenta význam, jelikož dokončení stavby jižního obchvatu Jablonce se neplánuje. Ten by měl
vést přes Novou Ves a končit v Ji-

zerských horách. Zástupci Nové
Vsi jasně řekli jasně, že jižní obchvat nechtějí.
„Jsme rekreační oblast, silnice
by obci narušila její atraktivitu.
Proti silnici jsme již v obci sepsali
několik petic,“ poznamenala místostarostka Nové Vsi Kamila Lubasová. Navíc podle Kypty jižní obchvat nespojuje žádná dvě významná města, tedy je zbytečný.
Tento návrh byl pro mnohé přítomné překvapením. Autobusové
nádraží ani není dokončené a už
by se mělo stěhovat jinam, a to z
centra města k hlavnímu vlakovému nádraží v Jablonci.
Podle zastupitele Jindřicha Berounského s řešením západní tangenty, severního obchvatu a přemístěním autobusového terminá-
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lu nesouhlasí ani dopravní komise
města.
„Jestli chce někdo přesouvat autobusové nádraží z centra k tomu
vlakovému, tak je vidět, že tam nikdy nebyl. Dále je v materiálu rekonstrukce nádraží. To je další
hloupost. Budova prošla opravou
před rokem a je úplně nová,“ poznamenal Berounský.
Proti všem obchvatům Jablonce
a přesunutí autobusového nádraží
lidé podepisují petice. Pokud chtějí územní plán ovlivnit, měli by jednat co nejrychleji. Vyjádřit se mohou do konce srpna.
Celý proces projednávání konceptu územního plánu skončí letos v prosinci, kdy ho má posvětit
zastupitelstvo města.
Lenka Brabencová

Příjemná porodnice láká maminky také z jiných měst
JABLONEC NAD NISOU (bra) Porodnost v České republice sice začala
od roku 2010 klesat, v jablonecké
porodnici tento trend nepozorují.
Počet narozených dětí pravděpodobně sice zřejmě nepřesáhne loňský rekord 1 384, ale dnes už je zřejmé, že půjde přes tisícovku.
„Ve většině porodnicích v zemi
porodnost začala klesat. U nás sice
nestoupá, ale drží se na stejné hranici jako minulý rok,“ poznamena-

la mluvčí jablonecké nemocnice
Petra Hybnerová.
Slova mluvčí nemocnice potvrzují čísla. Letos už se tu narodilo
821 dětí, v loni za stejné období to
bylo pouze o 63 více. „Nejvíce dětí
jsme měli v červenci,“ doplnila
Hybnerová.
Důvodem vysokého zájmu o jabloneckou nemocnici může být zrušení porodnice v Turnově. Loni do
Jablonce zamířilo 37 maminek z

Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz

Turnova a letos už 45. „Již v minulých letech k nám dojížděly rodit
matky z okolních měst. Tvořily
něco kolem třiceti procent. Ke konci loňského roku byla téměř polovina rodiček mimo jabloneckých,“
upozornila mluvčí.
Chod turnovské porodnice skončil letos na začátku dubna. Porodnicko gynekologického oddělení
turnovské nemocnice bojovalo s
nedostatkem personálu a hlavní

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.

Výlet kolem Jizery
Méně známá, turisticky zajímavá
místa, například kostel ze 13.
století v Nudvojovicích u
Turnova, nabízí cyklostezka
kolem Jizery z Malé Skály do
Ploukonic. 4x foto: Věra Bartoňová,
http://waverka.rajce.idnes.cz

ránu mu dala Všeobecná zdravotní pojišťovna. S porodnicí už do
budoucna nepočítala kvůli nízkému počtu porodů.
Například Jilemnice měla v loňském roce srovnatelný počet porodů, přestože má o polovinu méně
obyvatel než Turnov.
Zájem porodit svého potomka v
jablonecké porodnici mají také
matky z Liberce. V loňském roce
příjemné prostředí a vstřícný per-

Osobní spor? Ne,
závěry auditu!
Argument, který použil ve svém
„úsměvném“ glosáři 7 dnů v kraji
v sobotu 13. srpna redaktor MF
DNES, mi přijde nesmírně povrchní a až prvoplánově alibistický. Za
hlavní příčinu odvolání Františka
Janáka, ředitele Střední školy sklářské v Kamenickém Šenově, totiž
označil můj údajný osobní spor s
ním.
A aby dodal této informaci váhu,
podepřel ji – samozřejmě anonymním – tvrzením, že mu to potvrdil
i nejmenovaný „náměstkův blízký
spolupracovník“!
Jsem zvyklý své názory, ať už obsahují jakoukoliv míru kritiky, sdělovat veřejně a nestydím se za ně.
Polemika na jakékoliv půdě mi roz-

sonál v Jablonci vyhledalo 380 žen
z Liberce a letos do včerejšího dne
166.
Porodnice v Jablonci někdy nemůže uspokojit všechny matky.
„Není to tak časté, ale občas se
z důvodu plné kapacity porodnice
může stát, že jsme museli maminku nechat převést k porodu do jiné
nemocnice, protože by pro matku
s dítětem po porodu nebylo volné
lůžko,“ říká Hybnerová.

výběr z dopisů, kráceno
hodně nevadí. Myslím, že pokud
snad skutečně někdo z mých kolegů podobná slova vyřkl, měl pan
Šebelka autora jmenovat, jak je to
v seriózním tisku zvykem. V opačném případě tato „hra na schovávanou“ zůstává v rovině jedna
paní povídala. Snad mi jen teď neodpoví, že tak učinil preventivně z
obavy, aby svůj zdroj ochránil od
mé další případné pomsty.
A pokud jde o skutečné důvody odvolání ředitele Janáka, tak jsou
mnohem prozaičtější než osobní
spor. Audity, které se v kamenickošenovské škole v nedávném období uskutečnily a provedli je kvalifikovaní úředníci schopní posoudit
závažnost nedostatků, totiž poukázaly na závažná a opakovaná pochybení. Jen namátkou: inventarizace majetku se neprováděla podle zákona a nebylo možné porovnat skutečnost s účetnictvím; soukromé akce zaměstnanců školy se
účtovaly prostřednictvím účtu organizace; nesouhlasila zůstatková
cena veškerého majetku a rozdíl činil 250 tisíc korun; v účetnictví nebyla vůbec vedena díla ze sbírky
historického skla; docházelo ke
zkreslování výsledku hospodaření

hlavní a hospodářské činnosti organizace.
To vůbec nemá co dělat s osobními vztahy ani s nepochybnými
uměleckými kvalitami pana Janáka, ale se schopností řídit organizaci v rámci příslušných norem. Liberecký kraj, jakožto zřizovatel
této střední školy, musel zareagovat, jinak by se vystavoval sám
možnému postihu a musel by
nést důsledky. Proto byl také ředitel Janák odvolán ze své funkce.
To, že první soudní instance nyní
rozhodla o neplatnosti tohoto odvolání, ještě zdaleka neznamená,
že Liberecký kraj postupoval nesprávně. Nyní verdikt soudu studují právníci a další postup bude
na základě jejich doporučení. Respektujeme výrok českolipského
soudu, ale nikde není psáno, že v
případě odvolání k vyšší instanci
nakonec může být zcela opačný.
Konečné rozhodnutí padne teprve
v okamžiku, kdy rozsudek nabude
právní moci, a to se dosud nestalo. Skládat předčasné účty ani otvírat lahve se šampaňským je proto
zatím ukvapené.
Radek Cikl
náměstek hejtmana Libereckého kraje

