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Česká Lípa
KD CRYSTAL - KINO
Boženy Němcové 2942
Le Havre 20.00
Železná lady 17.30

Jablonec nad Nisou
KINO RADNICE
Mírové náměstí 19, tel. 483311446
Nebezpečná metoda 20.00
Soukromý vesmír 18.00

Jilemnice
KINO 70
Roztocká 500, tel. 481544070
Alvin a Chipmunkové 3

17.30

Liberec
CINEMA CITY
nám. Soukenné 669/2a, tel. 840 200 240
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D 16.40,

18.40
Ghost Rider 2 17.00
Ghost Rider 2 3D 15.00, 19.00, 21.00
Jack a Jill 16.00
Láska je láska 19.10
Modrý tygr 15.10, 17.10
Signál 18.00, 20.20
Školní výlet 15.30, 20.40
Tohle je válka! 19.30, 21.30
Žena v černém 17.30, 21.20

CINESTAR LIBEREC
České mládeže 456, tel. 482 411 999
Alvin a Chipmunkové 3 14.40
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D 14.50,

16.00
Ďábel v těle 16.40, 18.50, 21.00
Ghost Rider 2 16.00, 18.10, 20.15
Ghost Rider 2 3D 17.00, 19.10, 21.20
Kocour v botách 15.00
Láska je láska 17.50, 20.10
Modrý tygr 14.00, 15.40
Signál 15.30, 18.00, 20.30

Tohle je válka! 15.00, 20.00
Válečný kůň 17.10
Železná lady 17.00, 19.15, 21.30
Žena v černém 18.10, 20.20

DŮM KULTURY LIBEREC
nám. Soukenné 613/3, tel. 485343111
Yamato - The Drummers of Japan 20.0

0

KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA LIBEREC -
KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA - VELKÝ
SÁL
Rumjancevova 1362/1, tel. 482412111
Přírodní krásy USA - Sopky a deštné lesy

18.00

LA FABBRICA
Na Zápraží 403/7
Isztwa

20.00
LIDOVÉ SADY - EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO
Lidové sady 425/1
Nepál

19.30

NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC
Moskevská 18, tel. 485 253 611
Babu a papoušek

10.30, 9.00

Lomnice nad Popelkou
MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE - VSTUPNÍ
HALA
Husovo náměstí 43/44, tel. 481671872

Prezidentské volby v Československu
1918-1939 17.00

Semily
KINO JITŘENKA
Tyršova 49, tel. 481 311 823
Válečný kůň

19.00

Smržovka
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SMRŽOVKA
náměstí T. G. Masaryka 638, tel. 483382286,
720513147
Čítárnička 15.30

Lidé od nás
Během několika
minut jsem v lese
nebo u přehrady

JABLONEC NAD NISOU Zateplení
Základní školy Liberecká, dokon-
čení Lesoparku Žižkův Vrch, auto-
busového nádraží nebo mostu v
Kamenné ulici. To jsou projekty,
které jablonecká radnice uskuteč-
ní v letošním roce.
Neboli nebude se pouštět do

žádných projektů, které nejsou
podpořené dotací. Město je totiž
zatížené dluhem čtyři sta jedna
milionů korun, který musí splá-
cet.

„Také musíme počítat s tím, že
letos zaplatíme o sedm milionů
více za energie,“ poznamenal jab-
lonecký místostarosta Miloš Vele.
Celkem letos vedeníměsta urči-

lo na investice necelých 93 milio-
nů korun. Oproti loňským sto še-
desáti je to značný rozdíl.
Přesto radnice zahájí finančně

náročnou akci, a to zateplení Zá-
kladní školy v Liberecké ulici.
Úpravou projdou jednotlivé škol-
ní pavilony včetně fasád, střech a
výměna oken.
Za rekonstrukci město zaplatí

šestnáctmilionů korun. Zbytek pe-
něz získají z Operačního progra-

mu životního prostředí. „Začátek
prací je naplánován na konec červ-
na,“ říká Iveta Habadová, vedoucí
oddělení dotací jablonecké radni-
ce.
Zateplení školy by nemělo ome-

zit průběh školního roku. Co se ne-
stihne letos o prázdninách, dokon-
čí příští rok.

Nejen lidé ze Žižkova Vrchu se
dočkají nového Lesoparku. „Upra-
víme přilehlý park, v němž vznik-
nou nové cesty, odstraníme barié-
rové přístupy a přibude více lavi-
ček,“ přiblížila tisková mluvčí jab-
lonecké radnice Jana Fričová.
Na své dokončení čeká termi-

nál městské hromadné dopravy
na současném autobusovém ná-
draží. Závěrečné úpravy spočívají

zejména v obnovení sjezdu do uli-
ce Lipanská z ulice 5. května.Měs-
to chce také letos společně s Ředi-
telstvím silnic a dálnic vybudovat
další okružní křižovatku v Belgic-
ké ulici. „Ta přijde město na více
než pět milionů korun. Zajistíme
zeleň, chodníky, zastávky. Stavba
bude probíhat určitě ještě v příš-
tím roce,“ vysvětluje místostaros-
ta Petr Vobořil.
Nyní je jisté, že se nedostane na

všechny plánované akce. Jednou z
nich je například lávka od nové
vlakové zastávky Centrum. Jablo-
necký zastupitel Jindřich Beroun-
ský namítl, že byměstomělo počí-
tat se stavbou otočky autobusu u
hlavního vlakového nádraží.
Aby tato stavba mohla vznik-

nout, je ale třeba přeložit podzem-
ní kabelové vedení.
Ani výhledy na další rok nevypa-

dají nyní příznivě. „Pokud se eko-
nomika bude vyvíjet tak jak počítá-
me, v příštím roce bude chybět až
třicet milionů korun v rozpočtu.
To znamená, že budeme muset
ještě více šetřit,“ uzavřel Vele.

Lenka Brabencová

Žádné investiční akce bez příspěvku státu či Evropské unie. Takové heslo razí
vedení jablonecké radnice. V letošním roce hodlá šetřit. Město má totiž dluhy
z minulých let a nechce tedy rozjíždět nové projekty.

Krátce
SMRŽOVKA

Za odpady zaplatí
lidé pět set korun
Zastupitelstvoměsta schválilo saz-
bumístního poplatku za svoz a tří-
dění odpadů v roce 2012. Za rok
tak lidé s trvalým pobytem ve Smr-
žovce zaplatí pět set korun. Popla-
tek je splatný jednorázově nejpoz-
ději do 31. března nebo ve dvou
splátkách. (bra)

J
ako milovník letních i zim-
ních sportů oceňuji polohu
Jablonce a jeho okolí. Během
několika minut se každý

může na kole nebo pěšky dostat
do lesa, k přehradě, která je stále
nádherná. Školství, zdravotnictví,
kultura, sport či obchodní síť je z
mého pohledu na potřebné úrov-
ni. Jsem spokojený i s dopravní do-
stupností a spojení Jablonce s okol-
ním světem. Za velký problém ale
považuji tranzitní dopravu po silni-
cích 1. třídy. Ta je vedena v těsné
blízkosti centra a značně tak kom-
plikuje dopravu. Chtěl bych, aby
radnice dobudovala kanalizaci v
některých částech města a posílily
se dodávky elektrické energie.

TANVALD (bra) Dlouhodobě ne-
mocným nebo i pacientům po do-
pravní nehodě pomůže s léčbou
nová biolampa. Tu nyní získala ne-
mocnice v Tanvaldu.
Přístroj se využívá především k

terapii a rehabilitaci. „Světelná te-
rapie se doporučuje například pa-
cientům se sníženou imunitou,
kteří často podléhají různým in-
fekčním onemocněním,“ informo-
val Roman Veselý, primář odděle-
ní dlouhodobé intenzivní péčeNe-
mocnice Tanvald.
Dále lze biolampu používat ke

zmírnění bolestí kloubů, zad, ale i
tam kde je riziko vzniku proleže-
nin. Přístroj lékaři však nevyužijí
jen k terapii nemocných, kteří jsou
dlouhodobě upoutáni na lůžko.

„Bude sloužit i pacientům, kteří
se k nám dostali po těžkých auto-
nehodách,“ doplnil ředitel nemoc-
nice v Tanvaldě Robert Poskočil.
Nový přístroj, který nemocnice

získala díky nadačnímu fondu Pe-
pina, je umístěný na oddělení dlou-
hodobé intenzivní péče.

V současné době lampu využí-
vá dvacet pacientů.

Karneval v Bedřichově
První březnový den má svátek
Bedřich, každoročně se okolo
tohoto data vždy koná akce Na
Bedřicha na Bedřichov. Pod
vedením ducha Jizerských hor
Muhu se místní i přespolní
scházejí na svahu Malinovky.

Zprávy z měst

Jiří Čeřovský
jablonecký zastupitel,
bývalý starosta (ODS)

» Pokračování ze strany B1
„Jedna zmožností je slanit z boku vr-
tulníku. Ta druhá je, že záchranáři
stojí na lyžinách, přichycení k jistí-
cím prvkům na podlaze vrtulníku,
hrábnou po tonoucím do vody a ješ-
tě mu pod ruce dají takový speciální
postroj, aby jim nezapadl pod led a
vytáhnou ho do kabiny,“ popsal ře-
ditel.

Poslední způsob často praktikují
jejich kolegové v Německu. Pod vr-
tulník zavěsí slaňovací lano a po
něm se spustí záchranář přímo k to-
noucímu. Podle Mackovíka mělo
cvičení ukázat hlavně to, jak dlouho
bude takový zásah záchranářům tr-
vat. A navíc je teď i pravý čas upozor-

nit lidi na nebezpečí, kdy zamrzlé
vodní plochy začínají tát.

„V případě, že někdo propadne
do ledové vody, jde o minuty. Navíc
člověk snadno začne zmatkovat,má-
chá rukama, což velmi vysiluje a ke
dnu ho stahuje i oblečení,“ přiblížil.
Když se tonoucího nepodaří zachrá-
nit do patnáctiminut, bývá už větši-
nou pozdě. Rada, jak si pomoci
sám, je tak hlavně v prevenci. Pokud
se začíná oteplovat, ledu se raději vy-
hnout. „Když má člověk u sebe nůž,
může se s jeho pomocí zaseknout
do ledu a přitáhnout ven. Pokud ale
jsou u takové nehody svědci, oka-
mžitě by měli volat buď záchranku
nebo hasiče,“ uzavřel Mackovík.

Tipy Modrý tygr v multikinech

Zábava Při karnevalu nechybějí soutěže, večer je zakončen sjezdem
s loučemi a ohňostrojem. 4x foto Jaroslav Málek, http://zirkon.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
Katarína Čižmárová
(katarina.cizmarova@mafra.cz, tel.:
602 658 911).

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

pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy

středa: Turnov, 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.

Otevřený dopis
zastupitelům Liberce
Vážení zastupitelé,
na lednovém zasedání tohoto roku
odsouhlasilo zastupitelstvo města
Liberce seznam projektů, které bu-
dou financovány z evropských fon-
dů v rámci programu IPRM. V tom-
to programu je k dispozici 540 mil.
Kč a z toho neuvěřitelných 93 mil.
bylo na tři projekty „přiděleno“ jedi-
né, téměř neznámé společnosti s
názvem o.p.s. Geotermální energie
pro občany. Málo známé společ-
nosti, která navíc plánuje z dotač-
ních prostředků zhodnotit majetek
společnosti jiné, společnosti, jejíž
vlastníci se skrývají za anonymní ak-
cie. Projektům s názvem Centrum
podpory využití geotermální ener-
gie (56 mil.Kč), Oddychová zóna
na Perštýně (28,5 mil) a Revitaliza-
ce štoly (pozor štoly, ne školy) v

Klicperově ulici na centrum volno-
časových aktivit (8,3 mil), byla dána
přednost před záchranou městské-
homajetku v havarijním stavu,
jako např. kino Varšava, tělocvičny
v Ruprechticích a Vesci , Lesní kou-
paliště, okolí liberecké přehrady a
jiné.
Chybějící důvěryhodnost, chybějí-
cí zkušenosti a historie uvedené
o.p.s., utajený majitel majetku, kte-
rý má být zhodnocen, mimořádně
velká část přidělených prostředků
vzhledem k celku, objektivně nižší
potřebnost uvedených projektů pro
veřejnost oproti záchraně havarij-
ního stavu majetku městského . . .
To jsou skutečnosti, které mohou
vést k podezření na propojení zá-
jmu zastupitelů se zájmy uvedené-

ho soukromého žadatele. A důvo-
dy vedoucí k podezření na nedob-
rou správu veřejného majetku.
První podezření nelze prokázat pro
existenci akcií na doručitele v na-
šem právním řádu. Je však známo,
že právě tato ve světě ojedinělá čes-
ká „zvláštnost“, je základem veřej-
ného korupčního prostředí a ko-
rupčního jednání. Kdo jsoumajite-
lé záhadné společnosti Iberus, kte-
rá Vaším rozhodnutím zhodnotí
svůj majetek desítkami milionů ko-
run?
Veřejnost má morální právo vědět,
kdo je příjemcem tak velkých veřej-
ných prostředků.
Naléhavě Vás tedy žádám, přehod-
noťte své rozhodnutí ve prospěch
záchrany a oživení majetku měst-

ského, v souladu s přáním a očeká-
váním většiny libereckých obyvatel.
Jen tak lze vyvrátit i podezření, že
za neobvykle vysokou, téměř stomi-
lionovou dotací spojenou s utaje-
ným vlastníkem se neskrývá korup-
ce.
Pavel Eliáš

Zdražení lázní?
V Kocourkově ano.
Když se politikovi ze Změny pro Li-
berec Janu Korytáři smlouva na re-
konstrukci lázní nějak nezdála a ne-
chtěl ji podepsat, volali na něj koa-
liční politici: „Nesmysl, podepiš,
není čas!“ Když tomu přesto nedů-
věřoval a snažil se sdělovat proč, za-
čali ostatní volat: „Korytář nekomu-
nikuje - pryč s ním!“
Bohužel mluvil, ale ostatní politici
ho neslyšeli a nedokázali tomu ro-
zumět. Kdyby měli tenkrát více roz-
vahy a přistoupili na to, že smlouvy
nejsou úplně v pořádku, a že třeba
má ten Korytář v něčem pravdu,
možná bychom dnes měli smlouvu
na stavbu i s interiéry. Takhle
ovšem dnes čteme: Zdražení lázní?
Tak to zkrátka chodí….. Vážně Ko-
courkov. Ale za peníze daňových
poplatníků.
Halina Doležalová

Je jisté, že se nedostane
na všechny plánované
akce. Jednou z nich je
lávka od nové vlakové
zastávky Centrum.

Fórum čtenářů

Zadlužený Jablonec
šetří. Bez dotací se
do ničeho nepustí

Lázně Přestavba lázní v Liberci se prodraží. Foto: MF DNES

Cvičení záchranářů na přehradě
v Jablonci. Foto: MF DNES

výběr z dopisů, kráceno

Muže pod ledem zachránil vrtulníkPacientům v Tanvaldu pomůže
při léčbě světelná terapie
Tanvaldská nemocnice si pořídila novou biolampu

Vaším objektivem Čtenářské fotografie z fotoalba rajce.idnes.cz


