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SEMILY (ČTK) Semily už podruhé
nakupovaly elektrickou energii v
internetové aukci. Zatímco pro le-
tošní rok se městu podařilo srazit
cenu téměř o půl milionu, v příš-
tím roce ušetří dalších sedm a
půl tisíce korun, což představuje
asi půlprocentní úsporu. „Do auk-
ce se přihlásilo deset firem, zvítě-
zila pražská společnost Amper
Market s nabídkovou cenou
1,885 milionu korun,“ řekl tajem-
ník semilské radnice Miloš Slad-
ký.

Podle informací z Energetické-
ho regulačního úřadu přitom
ceny elektřiny pro velkoodběrate-
le vzrostou v příštím roce o šest
až 6,6 procenta.

Semily nakupovaly v elektro-
nické aukci poprvé loni. Elektři-
nu nakoupila radnice pro své úřa-
dy, veřejné osvětlení i příspěvko-
vé organizace včetně škol.

„Před rokem se aukce zúčastni-
lo šest dodavatelů. S nejnižší na-

bídkou 2,208 milionu korun zvítě-
zila ústecká společnost Centro-
pol Energy,“ řekl Sladký. Meziroč-
ně se tak podařilo městu snížit ná-
klady na elektřinu o něco málo
přes sedmnáct procent. „Zakázka
ale tehdy byla na čtrnáct měsíců
a nikoli na dvanáct jako je tomu u
smlouvy na příští rok,“ upozornil
tajemník radnice.

Zhruba o čtyři sta tisíc korun
méně zaplatí Semily také za plyn,
který město rovněž nakupovalo v
elektronické aukci.

Cenu se podařilo ve srovnání s
tou letošní snížit o desetinu. Při
nákupu plynu se semilská radni-
ce spojila s radnicemi v Jilemnici,
Rokytnici nad Jizerou a nedale-
kém Benešově. I tam budou mít
díky tomu plyn od prosince do
konce příštího roku levnější.

Aukce se podle Sladkého radni-
ci vyplatí, i když je administrativ-
ně velmi náročná a za služby
zprostředkovatele se musí platit

kolem třiceti tisíc korun. „Zjistili
jsme ale, že ještě levněji můžeme
plyn nakoupit přímo na burze a
tak zřejmě příští rok zkusíme tuto
cestu,“ dodal Sladký.

Elektronické aukce jsou podle
Sladkého jednou z cest, jak snižo-
vat náklady.

Navíc je tento způsob soutěže
velmi transparentní. Ne vždy
jsou ale zkušenosti tak dobré. Tře-
ba Česká Lípa nakupovala v elek-
tronické aukci, za elektřinu přes-
to příští rok zaplatí o téměř pěta-
dvacet tisíc korun víc než letos.

Výsledek aukce překvapil rad-
nici i organizátory, v minulosti se
totiž cena vždy snižovala v prů-
měru o čtvrtinu. Aukci ale může
ovlivnit načasování.

Česká Lípa nakupovala v době,
kdy Německo odstavilo sedm
svých jaderných elektráren v reak-
ci na události v Japonsku, což teh-
dy vyhnalo ceny elektřiny naho-
ru.

Pořídit elektřinu v aukci se městu vyplatí, ačkoliv je to administrativně náročné a
je třeba platit zprostředkovateli. Kromě elektřiny nakupovaly Semily v dražbě
také plyn. Díky tomu ušetří další peníze. Za rok jej chtějí pořídit přímo na burze.

JIČÍN Zatrhnout anonymní diskuse
na internetu chce od začátku roku
Jičín. Město spustí nové webové
stránky s diskusním fórem, do kte-
rého už budou moct přispívat pou-
ze lidé s předem nahlášeným jmé-
nem i adresou.

„Na současné diskusi se objevují
problémy s vulgárními a nemístný-
mi příspěvky. Zájemce o účast na
novém fóru se proto bude muset
zaregistrovat i s plným jménem a
adresou, na kterou mu pošleme do-
poručený dopis s přístupovým hes-
lem,“ uvedla mluvčí jičínské radni-
ce Magdalena Doležalová.

Upřesnila, že sama bude novou
diskusi průběžně kontrolovat a po-
kud v ní objeví nějaké vulgarity
nebo urážky, okamžitě je smaže.

„Cílem městské diskuse není,
aby jejím prostřednictvím mohl
kdokoli kohokoli napadat. Měla by
se na ní vést věcná debata o záleži-
tostech, které zajímají občany,“
zdůraznila Doležalová.

Anonymní diskuse na oficiál-
ních stránkách města běží už něko-
lik let a v posledních měsících ji
moderoval zastupitel Petr Hamá-
ček (Sdružení pro Jičín).

„Za tu dobu jsem musel vyma-
zat nevhodné výrazy asi ze šesti pří-
spěvků. To vůbec nestojí za řeč“
řekl. S plánovaným „kádrováním“
diskutérů, které již schválila měst-

ská rada složená ze zástupců ODS,
ČSSD a TOP 09, Petr Hamáček ne-
souhlasí.

„Je to opět jen snaha koalice o
umrtvení poměrně funkčního pro-
středku pro vyjadřování názorů
lidí. Bude z toho modrá diskuse,“
dodává s narážkou na nejsilnější za-
stoupení ODS v zastupitelstvu.

Starosta Jičína Martin Puš (ODS)
ale krok vedení města obhajuje sna-
hou o zkulturnění debat na interne-
tu. „Diskuse je na oficiálních webo-
vých stránkách města, které by si
měly zachovávat určitou důstoj-
nost. Pokud chce být někdo kritic-
ký, tak by se měl umět i podepsat.
A individua, která se chtějí pro-
střednictvím diskusí jen vyřádit,
budou moci využít nějaké neoficiál-
ní fórum,“ poznamenal Puš.

Mnozí účastníci jičínské diskuse
s rozhodnutím radních nesouhlasí.
Někteří mluví o cenzuře, která se
radním může vymstít.

„Je to jasné selhání deklarované
politiky otevřené radnice. Vedení
města tím ztratí možnost poslou-
chat hlasy, které upozorňují na růz-
né nepravosti a nedostatky ve měs-
tě. K poslouchání názorů není nut-
né znát identitu člověka, který je
pronáší,“ uvedl jeden z nejaktivněj-
ších diskutérů, který na městském
fóru vystupuje pod přezdívkou
Eric. Ivan Truhlička

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ V týž den,
kdy v Praze čeští parašutisté zabili
říšského protektora Reinharda
Heydricha, v Hořicích pro Marii Fi-
šerovou přišlo hradecké gestapo.

Tehdy, 27. května 1942, jí bylo
sedmatřicet let. Obyvatele protek-
torátu čekaly v příštích dnech hrů-
zy heydrichiády a ona se moc bála,
že nadešly její poslední dny.

Prošla věznicemi gestapa v
Hradci či v Praze na Pankráci, Tere-
zínem a celami v německých Dráž-
ďanech. Ale přežila.

Předevčírem se Marie Fišerová
v neuvěřitelné kondicí dožila sto
sedmi let. Jako druhá nejstarší oby-
vatelka Česka.

Pamatuje doby, kdy dámy
v kalhotách byly pro smích
Narodila se 28. listopadu 1904 v
Hořicích. Pamatuje doby vzniku
Československa a první republiky,
kdy kluci posměšně pokřikovali na
hořickou švadlenu slečnu Kubáto-
vou, když si ušila dámské kalhoty a
procházela se po korze.

Ráda hrála v ochotnickém diva-
dle, chodila do skautu.

Gestapo ji zatklo kvůli roznáše-
ní letáků. Tři měsíce byla ve vězení
v Hradci Králové, pak v Terezíně.
Tam prý ležela na palandě i vedle
Milady Horákové. „Říkala jsem jí,
Milado, tolik lidí v Hořicích rozná-
šelo letáky, ale zavřeli jen mě. A
ona opověděla, že co se má stát, se

vždy stane. Ať člověk dělá cokoliv,“
vzpomíná Fišerová na ženu, kte-
rou později komunisté nechali
ostudně popravit.

Vybavují se jí i zážitky z vězení v
Drážďanech, kde strávila osm mě-
síců v samovazbě: „Tam jsem
měla dvě opravdu hodné dozorky-
ně. Ty o mě pečovaly. Vypraly mi,
vykoupaly mne každý týden. Pama-
tuji se, že jednou přinesly na oběd
brambory ve slupce a já je snědla i
s ní. Když se podivily, řekla jsem,
že jsem měla hrozný hlad. Tak mi
druhý den daly o tři brambory
víc.“

Oslavenkyně ráda jí i dnes. Chut-
ná jí maso, z českých jídel pak vep-
řo knedlo zelo.

Ráda si dá stopičku
Magistra nebo slivovice
A jaký má Marie Fišerová recept
na dlouhověkost? Každý den si do-
přeje stopičku Magistra nebo slivo-
vici na kostku cukru. Jinak se šetří
a ráda dělá radost jiným.

Nikdy ale nekouřila. „Zkusila
jsem to jedinkrát, když jsme se vra-
cely s házenkářkami z vyhraného
zápasu v Uherském Brodě. Holky
kouřily a cigaretu ubalily i mně. Na-
táhla jsem do sebe kouř a už jsem
letěla ven z autobusu. Tím to skon-
čilo.“

Hořice jsou pro ni nejkrásnější
město. „Mohla jsem bydlet několi-
krát v Praze, ale nešla jsem,“ říká

žena, která už má na hřbitově krás-
ný pomník. Ten vytesal její příbuz-
ný ze „šutrárny“ v Hořicích, jak Ma-
rie Fišerová přezdívá slavné hořic-
ké sochařské a kamenické škole.

Ostatně její manžel, který dělal
v Hořicích i starostu, dokonce kdy-
si tuto školu zachránil svou inter-
vencí u vlády před zamýšleným stě-
hováním školy do Prahy.

Vitální babička se stále živě zají-
má o vše, co dnes hýbe 21. stole-
tím a jejím městem. „Současnost

je ale moc uspěchaná. My jsme žili
v klidnější době. A to, co ukazují v
televizi, je prostě hrůza,“ říká
žena, která si ale nechala ještě v ne-
děli večer vyprávět sousedy, jak vy-
padalo nedělní slavnostní rozsvě-
cení vánočního stromu v Hořicích.

A fandí hradeckému hejtmano-
vi. „Jen čekám, kdy dovede dálnici
na ty polské hranice,“ usmívá se ši-
balsky druhá nejstarší obyvatelka
České republiky.

Petr Broulík

Pátý adventní podvečer v Kruhu
nabídl výstavu zvonků a

betlémů, vystoupení dětí z
místní mateřské školy, nákup
drobných dárků a vánočních

dekorací.
Foto: Lucie Kašičková

PROFIL

Marie Fišerová
Narodila se 28. října 1904 ještě
v Rakousku - Uhersku. Pár dnů poté
v St. Louis v USA skončily třetí
novodobé olympijské hry, tři dny
po jejím narození byla zprovozněna
Transsibiřská magistrála a Praha
otevřela vyšehradský tunel. Pár
týdnů před jejím narozením začal
provoz na Pacifické železnici.

V roce 1904 se také narodili:
režisér E. F. Burian
fotbalista František Plánička
prezident Antonín Novotný
německý říšský protektor Rein-
hard Heydrich
chilský básník Pablo Neruda

Zprávy z měst

SEMILSKO (ČTK) O rekordních tři-
náct procent zdraží od Nového
roku voda na Semilsku. Důvodem
jsou masivní investice do obnovy
infrastruktury, kvůli kterým Vodo-
hospodářské sdružení Turnov zvy-
šuje cenu o devět procent.

Další čtyři přidá zvýšení sazby
daně z přidané hodnoty z deseti na
čtrnáct procent. „Cena vodného a
stočného tak na Semilsku stoupne
z dvaasedmdesáti na jedenaosmde-
sát korun za metr krychlový,“ infor-
moval předseda rady Vodohospo-
dářského sdružení Turnov Milan
Hejduk.

Zdražení vody bude nejvyšší za

posledních několik let. Pro letošní
rok cena stoupla o 3,2 procenta.

Sdružení, které zásobuje vodou
obyvatele dvaadvaceti měst a obcí
na Semilsku, dokončilo nedávno té-
měř miliardový projekt Čistá Jize-
ra. Ten z velké části vyřešil problé-
my s kanalizací, vodovody a čistě-
ním odpadních vod v Turnově, Se-
milech, Lomnici nad Popelkou, Ji-
lemnici a Rokytnici nad Jizerou.

Realizace projektu stála dohro-
mady 950 milionů korun, z toho
540 získalo Vodohospodářské sdru-
žení Turnov z operačního progra-
mu Životní prostředí. Zbytek zapla-
tila města a samo sdružení.

Sdružení ale potřebuje další pe-
níze na obnovu dalšího majetku,
protože infrastruktura v regionu je
kvůli nedostatečné péči v minulém
století značně zanedbaná.

Peníze z Evropy:
za rok naposledy
„Příští rok bude navíc pravděpo-
dobně jedním z posledních, kdy
bude možné získat dotace z evrop-
ských fondů na dlouhodobě připra-
vované klíčové akce, což přinese
další povinnost vysoké míry spolu-
financování,“ vysvětlil Hejduk.

Připraveny jsou podle něj žádos-
ti o dotace na výstavbu vodovodů a

kanalizace v Malé Skále, na čistír-
nu odpadních vod a kanalizaci v
Rovensku pod Troskami nebo na
rekonstrukci centrální úpravny
vody u Semil. Souběžně se ale do-
končuje intenzifikace čističky a do-
stavba kanalizace v Tatobitech
nebo kanalizace v Ohrazenicích.
„Začne výstavba vodovodů v Semi-
lech, rekonstrukce vodojemu u hra-
du Trosky a řada dalších akcí,“ do-
dal Hejduk.

Vodohospodářské sdružení Tur-
nov je zatím v Libereckém kraji prv-
ní organizací, která o nových ce-
nách vody pro příští rok rozhodla.

Do konce listopadu by měl znát

ceny také největší dodavatel Seve-
ročeská vodárenská společnost,
tam se spekuluje o zdražení zhru-
ba desetiprocentním. Ze 75,20 Kč
by měla cena stoupnout nejvýše na
čtyřiaosmdesát korun. Severočes-
ká vodárenská společnost smí pod-
le dohody zvýšit cenu nejvýše o
sedm a půl procenta, další čtyři při-
dá daň z přidané hodnoty. Jasno o
ceně není zatím ani ve Frýdlantské
vodárenské společnosti, která záso-
buje Frýdlantský výběžek. „O ce-
nách se bude jednat až v polovině
prosince,“ řekl předseda předsta-
venstva a frýdlantský starosta Dan
Ramzer.

Nejčtenější
na liberec.iDNES.cz
1. Radní Libereckého kraje se

vzdali odměn z firem, zajímá se
o ně policie

2. Žhář z Liberce je obžalovaný z
24 požárů v domech, oheň ho
vzrušoval

3. Hubáček je nedoceněný, říká o
zesnulém architektovi jeho
kolega

4. Liberecký dopravní podnik
omezil spoje, cestující to
rozzlobilo

5. Ještěd usiluje o seznam
UNESCO, není ale připravený

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Jaroslavu Hořenímu
(jaroslav.horeni@mfdnes.cz, tel.: 604
757 041)
» Inzertní poradce pro Pojizeří je Ilona
Vaňková (ilona.vankova@mafra.cz,
tel.: 734 520 971)

Zítra
Liberec (městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou, Tanvald,
Smržovka
sobota: Krkonoše, Jizerské hory,
Český ráj
pondělí: Jablonec, Tanvald, Smržovka
úterý: Česká Lípa, Nový Bor, Zákupy
středa: Semily, Jilemnice, Lomnice
čtvrtek: Liberec (městské čtvrti)

pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy

středa: Semily, Jilemnice,
Lomnice, Pojizeří

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

Tyto a další články z Libereckého
kraje najdete na liberec.idnes.cz

Druhá nejstarší Češka slavila 107 let

Nový hit: nákup
elektřiny na burze.
Semily ušetří tisíce

Marie Fišerová Žena je druhou
nejstarší Češkou. Foto: ČTK

Jičín bude kádrovat diskusi na
městské internetové stránce
Na webu se nezřídka objevují vulgární a nemístné příspěvky

liberec.idnes.cz

Voda na Semilsku bude dražší, lidé zaplatí 81 korun za kubík

Vaším objektivem Čtenářské fotografie z rajce.idnes.cz


