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Zprávy z měst

pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Českolipska posílejte
redaktorovi Janu Šebelkovi
(jan.sebelka@mfdnes.cz, tel.: 488 123
235).
» Inzertní poradce pro Českolipsko je
Ilona Vaňková
(ilona.vankova@mafra.cz, 734 520 971).

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy
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Tisícovka lidí z Boru píše vládě:
Chceme víc policistů a kamery

Benteler přijme
do Rumburku
120 zaměstnanců
RUMBURK (ČTK) Výrobce automobilových kovových dílů Benteler Automotive Rumburk chystá výstavbu
nového areálu v rumburské průmyslové zóně. Nová výroba by
měla do okresu s třetí největší nezaměstnaností v Česku, která činí
13,4 procenta, přinést 120 nových
pracovních míst. Informuje o tom
deník E15. Předpokládaný termín
zahájení výstavby je leden příštího
roku, areál by měl být hotov v červenci. Firma v Rumburku dosud zaměstnává asi 300 lidí.
Součástí nového areálu by měla
být výrobní hala o rozměrech 150
krát 75 metrů, administrativní část
a další objekty. Hlavní část haly
bude sloužit k výrobním účelům v
podobě laserového trojrozměrného ořezu a bodového svařování plechů. „Ročně by mělo být v hale zpracováno osm až deset milionů plechových výlisků,“ uvedla firma v
oznámení úřadům pro posouzení
projektu vlivu na životní prostředí.
Benteler Automotive Rumburk
byl založen v roce 2004 jako dcera
německého koncernu Benteler. Závod v Rumburku funguje od října
2005. Výrobky jsou využívány při výrobě motocyklů BMW i ve vozech
řady automobilek. Firmě loni
stouply tržby o 0,3 procenta na 3,47
miliardy korun, zisk se zvýšil o
sedm procent na 179,2 milionu korun. Skupina má v Česku ještě závody v Ostrově na Tachovsku, Liberci,
Stráži pod Ralskem a Chrastavě.
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Protesty Podpisová akce, stejně jako demonstrace na snímku, jsou reakcí na útoky z počátku srpna, kdy skupina Romů napadla hosty jedné místní herny.

Ani dva měsíce po brutálním mačetovém útoku v
jednom z barů není v Novém Boru pořád klid.
Obyvatelé vytvořili petici, kterou zašlou české vládě.
Zatím ji podepsalo více než 1100 lidí.
NOVÝ BOR (ČTK) Přes 1100 lidí podepsalo v Novém Boru petici adresovanou české vládě. Žádají více
státních policistů a lepší kamerový systém vybavený zvukem. Podpisová akce je reakcí na útoky na
počátku srpna, kdy skupina Romů
údajně brutálně napadla hosty jedné místní herny. „Autoři petici v
pondělí odeslali na úřad vlády,“
řekla jedna z iniciátorek petice
Anna Marková.
Petici žádající větší bezpečnost
pro obyvatele města sepsalo místní občanské sdružení Bezpečí domova.
Jeho členové původně uvedli,
že musí nasbírat tři tisíce podpisů, aby se vláda peticí zabývala.

Vaším objektivem Fotografie čtenářů MF DNES z Rajce.net

Odešlou ji ale i přesto, že podpisů
není na arších ani polovina.
„Celkem jsme nasbírali 1154
podpisů. Petice byla jen v papírové formě, chtěli jsme, aby ji podepisovali jen lidé z Nového Boru,“
vysvětlila Marková s tím, že petice
byla v oběhu tři týdny. Za poslední týden, kdy podpisy sbírali přímo v ulicích města, se podle ní počet signatářů ještě zdvojnásobil.
V Novém Boru panuje napětí
od počátku srpna, kdy skupina
Romů údajně brutálně napadla
hosty jedné místní herny. Útoku
předcházel konflikt mezi obsluhou a dvojicí mladíků, kteří chtěli
hrát na automatech. Obsluha od
nich prý požadovala občanské

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.

Zamezte ztrátám
v příjmech

Tyršův park v Jablonci nad
Nisou hostil o víkendu už
třináctý ročník výstavy psů
smíšených ras Jablonecký
voříšek. K vidění byly rozmanité
exponáty.
Foto: Zbyněk Cincibus, marcusc.rajce.net

průkazy, mladíci ji za to začali
slovně napadat. Jeden z hostů se
ženy zastal a jednoho z mladíků
údajně i udeřil.
Pak hosté mladíky z baru vyvedli. Oni se však o něco později údajně vrátili s posilou vyzbrojeni mačetami a obušky. Výsledkem potyčky byli tři vážně zranění, z toho
nejvíce postiženému muži museli
v liberecké nemocnici operovat
hlavu. Tři údajné útočníky policie
dopadla, další dva zatím stále hledá.
Petice navazuje na shromáždění občanů za nenásilí z 15. srpna a
na otevřený dopis starosty Jaromíra Dvořáka premiérovi. „Petici
jsme měli připravenou před sobotním pochodem radikálů z Dělnické strany, ale vyšli jsme s ní na veřejnost až nyní. Nechtěli jsme zvyšovat napětí, které zde panovalo,“
řekla jedna z autorek Irena Mašková, která je matkou nejvážněji zraněného muže.

Vážený pane Šolci,
z Vaší rozsáhlé, avšak nic neříkající
odpovědi, je vidět, že jste politik
(autor oslovuje náměstka liberecké
primátorky Jiřího Šolce, jenž dříve v
MF DNES reagoval na Dvořáčkův
otevřený dopis - pozn. red.). Na
konkrétní otázky jsem se odpovědí
nedočkal. Naopak jsem se od Vás již
podruhé dozvěděl, že pletu hrušky a
jablka. Vzpomeňte si však na svůj fatální omyl s jablky a hruškami v otázce souvislosti výše jízdného s městským rozpočtem potažmo zadlužením. Vzhledem k navýšení jízdného
od nového roku jste zřejmě již prozřel i Vy. Na tom jasně vidíte, kdo je
tu tím, kdo nerozezná hrušky a jablka. Krom toho bych Vám doporučil
nějaký kurz k posílení schopnosti
pochopit čtený text. Jen drobnost.
Nevím, kde jste v mém dopise našel
zmínku o stravování dětí. Takže již
druhý rychlokurz:
Kriminalita - jako prevence kriminality slouží hlídkování městské policie. I tím se lidé cítí na ulicích bez-

Romští útočníci mu před více
než měsícem podle ní udělali mačetou díru do hlavy a v nejbližší
době ho čeká další operace lebky.
Podle petice by dále měli mít
policisté i strážníci povinnost procházet ve večerních a nočních hodinách místa, která jim starosta

nahlásí jako problémová. Petice
ale navrhuje i změny vyplácení sociálních dávek, žádá omezení počtu heren.
Stát by měl podle návrhu posílit
mimo jiné pravomoci obcí v tom,
aby určily, kolik lidí může bydlet
na určitém prostoru.

Stovky podpisů „Celkem jsme nasbírali 1154 podpisů,“ říká jedna z
organizátorek petice Anna Marková (na snímku hovoří na demonstraci).

výběr z dopisů, kráceno
pečněji. To, že je MP placena z rozpočtu města snad nepopřete.
Stav silnic - chcete snad říct, že z
rozpočtu města není přes TSML zajišťována údržba a opravy silnic?
Pravda to zřejmě není. Nebo výsledek alespoň vidět není. Naopak je
nově z městské kasy zajišťován plat
pana Šíra. Odměny v městských společnostech, projekty, dotace, nevýhodné privatizace atd. - Zde trpíte
stejnou neznalostí jako u jízdného v
MHD. Uvědomte si, že všechny tyto
nešvary zbytečně odčerpávají prostředky z rozpočtu. Vznikají zbytečné výdaje a v rozpočtu vzniká díra.
A pokud ji chcete zalepit bez půjčování, musíte zvyšovat příjmy - daně
a poplatky. Pokud jste o tom ještě
neslyšel, tak na výsledek hospodaření mají vliv zvýšené příjmy i zbytečné výdaje. V tomto je mezi například odměnami v městských společnostech a daní z nemovitosti jasná
souvislost. Pokud si vyplácíte štědré
odměny často za nic, je jasné, že je
musíte vytahat z občanů. A na služby zase nic nezbude.
Z pozice náměstka se nemáte starat
jen o zvyšování příjmů, jak uvádíte,
ale i o zkrocení výdajů.
Ve své „odpovědi“ uvádíte: „Tímto
zvýšením, které přinese do pokladny přibližně 60 milionů korun, budeme uspokojovat právě poměrnou
spotřebu úprav komunikací, provoz
škol a školek, služeb Městské policie
Liberec i řešení dopravy ve městě.“
Jak toho chcete dosáhnout, když z
tohoto nového příjmu musíte krýt

2 x foto: Ota Bartovský, MF DNES

nové výdaje typu plat exnáměstků,
spolufinancování předražených projektů, zvýšenou dluhovou službu či
výpadky příjmů z nevýhodných privatizací? Obhajujete srovnání s jinými městy. To je možné, pokud byste
kromě absolutní výše daně srovnal
také úroveň služeb, které za tuto
daň dostávají občané porovnávaných měst. Jste rád, že zastupitelstvo našlo odvahu. Je zajímavé, že ji
našlo přesně 21 zastupitelů, což je
minimální většina. Ono jim ani nic
jiného nezbylo, pokud chtějí dál vyhazovat na zbytečnosti. Nestrašte
hrozbou osekávání městských služeb. Pokud byste ořezal neopodstatněné výdaje či privatizoval za tržní
ceny, nemusely by být služby kráceny ani při stávající dani. Nikdo po
Vás nechce populismus. Stačí nebát
se šáhnout do výdajů a zamezit ztrátám v příjmech. Až se nebude plýtvat, a přesto bude nedostatek financí, je možné zvyšovat daně. K čemu
nám je dotovaná vstupenka do divadla, když si tu dotaci zaplatíme ve
zvýšené dani. Jen se z těch peněz
cestou část ztratí na odměny, předražené projekty apod. Toto je populismus: „Podívejte se, tady máte
díky nám levnější vstupenku. Na to,
že jste si ji zaplatili v dani a spolu s
ní i platy exnáměstků, nehleďte.“
Možná kdybyste vládl schopností vidět některé souvislosti, které označujete za míchání jablek s hruškami, byl by na tom městský rozpočet
daleko lépe.
Petr Dvořáček, Liberec

Studenti píší noviny

Měřme každému
stejným metrem
V poslední době slýchávám slovo rasismus až moc často, ať už z médií,
či od samotných spoluobčanů. Ale
copak je to rasismus, když lidé chtějí pouze to, aby na všechny občany
,,platil jeden stejný metr?“ Jak je
možné, aby jedna část národa pětkrát týdně vstávala brzy ráno na osmihodinovou směnu do práce, aby
uživili svoji rodinu, a druhá část národa dostane peníze jen tak….?
To se pak nesmíme divit, že to lidem přijde nespravedlivé a demonstrují proti tomu! Je na čase, aby si
všichni pořádně uvědomili, že lidem ve Šluknovském výběžku (ale i
zbytku republiky) je docela úplně
jedno, jakou kdo má barvu kůže a
odkud pochází! Demonstrují proto,
že nechtějí odvádět peníze státu,
který je pak dá někomu, kdo si je
ani špetkou nezaslouží. Kam bychom přišli, kdybychom si jednoho
rána všichni řekli, že do práce nepůjdeme, protože se nám nechce pracovat, a protože se o nás přeci stát
postará?
Dost mě mrzí, že poslanci stále
křičí, jak je na všechno málo peněz.
Peníze strhli u policie a ve zdravotnictví. Nutno podotknout, že policisté a doktoři si své peníze také vyslouží prací. Tak proč nestrhnou sociální dávky lidem, kteří by pracovat mohli, ale prostě se jim jen nechce?
Tomáš Kořínek
SŠ tvorby a designu nábytku, Liberec

