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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
Renata Remešová
(renata.remesova@mafra.cz, tel.: 602
658 914).

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy

PÁTEK 4. LISTOPADU 2011
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středa: Semily, Jilemnice,
Lomnice

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

Policejní den otevřených dveří
skončil fiaskem. Přišlo pár lidí

Lidé od nás

Nevyřešené
pozemky brzdí
rozvoj sjezdovek
Petr Šmaus
starosta Bedřichova

a Bedřichově se mi líbí blízkost Jizerských hor, které
mám rád. Protože sám chodím na běžky, tak je Bedřichov pro
mě ideální místo k životu. Rád jezdím k pomníčkům Jizerských hor.
Ačkoliv jsou Jizerské hory plné běžkařů, stále se zde najdou místa, kde
je méně sportovců. Nelíbí se mi neřešené vlastnické vztahy na sjezdovkách. Brzdí to rozvoj sjezdového
areálu na Bedřichově. Provozovatel
tak vůbec nemůže rozvíjet areál,
protože stále čeká na vyřešení vlastnických vztahů. To se táhne už více
jak šest let. To se nelíbí nejen mně,
ale většině lidí na Bedřichově.
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Trienále navštívilo
devět tisíc lidí
V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci
se setkali pořadatelé a účastníci
Mezinárodního trienále 2011 Oděv a jeho doplněk, aby celý projekt společně zhodnotili. Tato akce
během tří měsíců přilákala na výstavy a doprovodné akce devět tisíc návštěvníků. Měli možnost navštívit módní přehlídku, výstavu
originálních modelů nebo bižuterní jarmark. Trienále se letos konalo
podruhé. Pro další ročník, tedy pro
rok 2014, chce muzeum na akci získat prostředky z fondů Evropské
unie a zajistit také mezinárodní
účast.
(bra)

Pusto, prázdno Smutná podívaná. O den otevřených dveří na jablonecké obvodní policejní služebně projevilo zájem minimum lidí.

Jak se cítí zadržení při výslechu nebo v policejní cele,
si mohli vyzkoušet lidé při Dni otevřených dveří
jabloneckého obvodního oddělení. O práci policistů
ale nakonec projevilo zájem jen pár návštěvníků.
JABLONEC NAD NISOU Fiaskem
skončil den otevřených dveří, který uchystali policisté z obvodního
oddělení v Jablonci nad Nisou. Do
svých cel, výslechových místností
nebo ke kamerovému systému
chtěli pustit lidi, kteří by se sem jinak nedostali; na Den otevřených
dveří ale prakticky nikdo nepřišel.
Policisté se také chtěli dozvědět, jaké lidi mají problémy a co je
pro ně důležité. „Přišlo jen deset
lidí. Mrzí nás to. Lidé v hospodách
často nadávají a když mají prostor
říct konkrétní problém, neudělají
to,“ posteskl si Petr Šikola, vedoucí
územního odboru Police ČR v Jablonci. Ti, kteří přeci jen dorazili, si

prohlédli místa, kam policisté odvádějí zadržené osoby.
Nejtemnější částí oddělení jsou
bezesporu cely. Malé místnosti
bez oken: dvě postele, záchod a
umyvadlo. Zářivka sotva svítí. „Zadržený tu může strávit i osmačtyřicet hodin. Tyto cely vypadají
opravdu hůř, než mají například
ve věznici,“ říká provázející policista Tomáš Svačina.
Ve třech celách, každé pro dvě
osoby, končí například řidiči, kteří
usedli za volant značně opilí. „Necháme je tu do rána vystřízlivět a
pak jdou k výslechu. To je tady,“
ukazuje Svačina na dvě výslechové
místnosti. V policejní cele také če-

kají ti, kteří mají návrh na vazbu.
Soud rozhodne do osmačtyřiceti
hodin.
V roce 2009 prošlo oddělení na
ulici 5. května v Jablonci rekonstrukcí. Také proto, aby se zde veřejnost či poškození cítili lépe.
„Nebylo dobré když se poškozený s obviněným setkal na jedné
chodbě. Nyní přivážíme zadržené

„Přišlo jen deset lidí.
Mrzí nás to. Lidé v
hospodách nadávají a
když mají možnost se
vyjádřit, neudělají to.“
do cely zadním vchodem, který tu
dříve nebyl,“ poznamenal policista s tím, že z budovy také zmizely
mříže.
Hned vedle výslechových míst-

ností drží policisté stálou službu a
sledují dění ve městě díky systému, který celkem čítá 31 kamer.
„Když se s ním dobře pracuje,
jsme schopni přečíst i nápis na pet
lahvi,“ upozornil Šikola.

Krádeže tvoří
60 procent práce
Na recepci právě přichází žena,
která hlásí, že ji někdo na Horním
náměstí v Jablonci poškrábal auto.
„I v tomto případě nám pomohou
kamery,“ dodal policista.
Den s policií znamenal také informace o tom, čím se policie zabývá nejčastěji. „Z šedesáti procent
se zabýváme krádežemi, což je u
nás docela unikátní. Ostatní oddělení majetkovou trestnou činnost
řeší z devadesáti procent,“ doplňuje vedoucí obvodního oddělení Roman Šípek.
Dalšími prohřešky jsou výtržnosti, fyzické napadení nebo ome-
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zování na osobní svobodě. „Každý
měsíc dopadneme zhruba čtrnáct
osob a pět, kteří jsou v celostátním
pátrání,“ dodal.
Přestože se také jablonecká policie potýká s nedostatkem zaměstnanců, daří se jí objasnit každý druhý trestný čin. „Máme třicet tři policistů. Ideální stav by byl o deset
víc. Se stejným problémem se potýkají ale například i strážníci. Nejsou peníze,“ konstatuje Šikola.
Pro nedostatek lidí musí také policie rozlišovat to důležité, čemu
se věnovat. Především v dopravě:
lidé si například stěžují, že řidiči
nedávají znamení, že vyjíždějí z
kruhového objezdu nebo nemají
přes den rozsvícená světla.
„Tyto věci jsou sice přestupky,
ale neohrožují na životech. Za to
nepřiměřená rychlost například
před školou ano,“ poznamenal policista.
Lenka Brabencová

JABLONEC NAD NISOU

V nemocnici nepůjde
elektrická energie
Na dvě a půl hodiny se dnes ocitne
jablonecká nemocnice bez elektrické energie. Protože výpadek nastane od 7.30 do 10 hodin, začnou některá oddělení fungovat až po obnovení dodávky energie, tedy od
10 hodin. Týká se to například gastroenterologické, gynekologické ambulance, lékárny, bistra, pokladny
a dalších ambulancí a jiných oddělení. Nemocnice pomocí náhradního elektrického zdroje zabezpečí
chod operačních sálů, ARO, JIP
nebo evakuačních výtahů.
(bra)
SMRŽOVKA

Přijďte na jednání
zastupitelů Smržovky
Smržovští zastupitelé budou jednat o Nové Smržovce a o pozemcích ve městě. Na jejich jednání se
může dostavit každý, kdo má o
dění ve městě zájem. Zastupitelé
zasednou v úterý 8. listopadu od 16
hodin ve třetím patře budovy Městského úřadu ve Smržovce.
(bra)

Zítra
Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj
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

Kokonín chce pryč od Jablonce
KOKONÍN (bra) V Jablonci vznikl
nový Osadní výbor Kokonín. Lidé
z okrajové části Jablonce se tak
budou moci účastnit jednání zastupitelstva a probíhajících změn
nového územního plánu. Hlavní
cílem je ale zabránit stavbě čističky mezi rodinnými domy, kvůli
níž se zdejší lidé chtějí odtrhnout
od Jablonce.
Předsedou osadního výboru se
stal Josef Šikola. „Neznamená to,
že čističku nechceme vůbec, ale
ne mezi domy. Už od roku 1972 ji
navrhujeme za plynárnou,“ říká
Šikola, který si od založený výboru slibuje lepší kontakt s vedením

Jablonce. Založení osadního výboru je ale jen prvopočátek. To
hlavní se teprve chystá. Kokonínští se chtějí odtrhnout od Jablonce a být samostatnou obcí. „Nyní
sháníme čtyři sta padesát lidí, které budou žádat místní zastupitelstvo o vyhlášení referenda,“ poznamenal Šikola.
To by chtěli v Kokoníně stihnout do poloviny listopadu.
Jak uvedl Šikola, založení osadního výboru bylo pro místní obyvatelé důležité. „Nejsme naivní.
Kdyby referendum nedopadlo ve
prospěch lidí, kteří se chtějí odtrhnout, tak nám zbude alespoň

Vaším objektivem Čtenářské fotografie z rajce.idnes.cz

tento výbor.“ Jeho zástupci budou moci například předkládat
zastupitelstvu, radě a výborům
návrhy týkající se rozvoje části
obce Kokonín a městského rozpočtu.
Osadní výbor Kokonín má celkem devět členů. V průběhu jeho
schvalování na zasedání zastupitelstva se do něj přihlásila také zastupitelka Jana Hamplová a Petr
Mikula. „Je dobré, že se objevila
skupina lidí, kteří se zajímají o
dění kolem sebe,“ uvedla zastupitelka Marta Procházková.
Funkční období osadního výboru je do roku 2014.

Halloween v Jablonci

Silnice je opravená. Po půl roce
MARŠOVICE (ČTK) Po frekventovaném tahu mezi jabloneckou částí
Kokonín, Maršovicemi a Bratříkovem se opět jezdí bezpečně. Více
než sedmikilometrový úsek silnice
druhé třídy spojující Jablonec nad
Nisou a Železný Brod se dnes otevřel po nákladné rekonstrukci.
Práce trvaly od začátku května a
přišly na čtyřiačtyřicet milionů korun. Na stavu vozovky se v posledních letech negativně podepsal silný provoz.
Během rekonstrukce silnice
mezi Jabloncem a Tanvaldem totiž
nákladní auta jezdila právě přes
Maršovice. Výsledkem byla poničená cesta a vyjeté koleje. Silnice se

opravovala za provozu, nebylo nutné ji zcela uzavřít. Většinu nákladů
pokryla dotace z evropských fondů.
Po opravě by se také měla zvýšit
bezpečnost chodců. Rekonstrukce
vozovky v Maršovicích totiž zahrnovala i opravu bezmála dvou kilometrů přilehlého chodníku. V obci
se stávaly drobné nehody, žádná
ale neskončila tragicky.
„Chodník, který jsme tady měli,
už nesplňoval podmínky, protože
byl zároveň s komunikací. Dost
často docházelo k ohrožování
chodců, kteří po něm šli. V současné době je velký přínos v tom, že
chodník je vyvýšen podle norem a

chodci jsou na tom bezpečněji,“
řekl starosta Maršovic Jiří Ouhrabka.
Stavbaři také během uplynulých měsíců opravili odvodnění vozovky a v Bratříkově, části obec
Pěnčín, zrekonstruovali opěrnou
zeď, která se loni zřítila po přívalových deštích.
Liberecký kraj vlastní 2100 kilometrů krajských silnic nižších tříd,
což v regionu představuje 86 procent komunikací. V posledních letech se podařilo zastavit jejich
chátrání a stav silnic se začal pomalu zlepšovat, především díky
úvěru 750 milionů korun a stovkám milionů z evropských fondů.

V jablonecké kavárně Rosarium
se, podobně jako na mnoha
dalších místech Libereckého
kraje, uskutečnily halloweenské
slavnosti.
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