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Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské snímky z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes ohlédnutí za lety na lyžích na harrachovském mamutím můstku
Povedenou neděli prožil na
harrachovském můstku český skokan Jan
Matura. Vybojoval druhé místo a třetí
místo.

Lety v Harrachově Počasí sice závodům nepřálo, přesto se
nakonec v Harrachově skákalo.

4 x foto: Tomáš Pečírka, http://mech.rajce.idnes.cz

Technická komise v sobotu nejprve
rozhodla o několikerém posunu startu. A
nakonec se v sobotu neskákalo vůbec.
Divákům to vynahradila až neděle.

V závodu přeloženém kvůli větru ze soboty bodoval vedle
Matury i třináctý Čestmír Kožíšek.

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.

Co stojí za zájmem ČSSD
o nemocnici?
Mnoho zastupitelů za ČSSD, hlasitě podporovaných tichými koaličními partnery z minulého období,
stranou KSČM, ve svých „rozhořčených“ tiskových vystoupeních
pokládají mě, vedení kraje i čtenářům otázky týkající se krajských
nemocnic. Je to poněkud zvláštní,
jelikož by si mohli sami a fundovaně odpovědět - vždyť v minulém
období měli jejich vedení ve svých
rukách. Ovšem snaží se vzbudit
dojem, že léty nastřádané problémy jsem měla být schopna vyřešit
během necelých 3 měsíců od svého nástupu.
Vezměme to popořádku. Hned po
svém nástupu jsme se spolu s
hejtmanem sešli se zaměstnanci
českolipské nemocnice. Považovali jsme za nutné vyvrátit fámy, že
máme v úmyslu tuto nemocnici
prodat či pronajmout. Na setkání
jsme zdůraznili, že Liberecký kraj
rozhodně neuvažuje o prodeji ani
pronájmu Nemocnice s poliklinikou, a.s., v České Lípě. Ovšem část
pravdy zde byla - podobná jednání kdysi probíhala - ovšem kdo za
nimi stál? Krok, který by mimochodem uškodil nejen českolipské nemocnici, ale i Krajské nemocnici
Liberec, projednávalo předchozí
vedení kraje - lépe řečeno určití
členové ČSSD.
Dále se snaží veřejnost přesvědčit,
že neuspokojivou situaci, do které
NsP Česká Lípa za 8 let vlády či
spoluvlády ČSSD dospěla, jsem
měla jako čerstvá náměstkyně
hejtmana pro zdravotnictví, tělovýchovu a sport okamžitě vyřešit. A
to tím, že necháme běžet projekt,
připravovaný opět za doby, kdy v
dozorčí radě seděli členové ČSSD,
a který je dle posudku předražený
o více než 30 mil Kč levněji. Projekt nyní (po stavební stránce!) obhajují i lékaři - bohužel přistoupili
na realitu, kdy politici mají nemocnice v rukou jako své hračky, a
bojí se, že když se „mocní“ rozhodnou, tak opět zastaví veškeré investice.
Chci všechny ubezpečit, že tak to
není. Jen zkrátka musíme mít jistotu, že finance z krajského rozpočtu jsou využity efektivně a ne
na zlepšení finanční situace určitých lidí a stavu stranických účtů.
A tuto jistotu skutečně nemáme ať již na základě posudku, nebo
na základě faktu, že příprava projektu probíhala v době, kdy v dozorčí radě seděli pánové Petráček
a Bursa (opět členové ČSSD), kteří
si na nezákonně vyplácených odměnách z nemocnice přivydělali
dohromady přes 600 tis. Kč. Nemocnice mimochodem v současné době zvažuje vymáhání této
částky soudní cestou.
A priority minulého vedení kraje?
Na rozdíl od jiných krajů, kde se fi-

výběr z dopisů, kráceno
nanční prostředky Evropské unie
investovaly například do výstavby
nových pavilonů nemocnic (jak
by to Česká Lípa, ale i Liberec potřebovaly!), vedení Libereckého
kraje mělo priority jiné. Za vlády
„levicových stran“, ČSSD a KSČM,
bylo prioritou budování soukromých sjezdových areálů, rekonstrukce soukromých hotelů… A
nyní takřka titíž sociálně demokratičtí zastupitelé šíři poplašné zprávy, že nechápeme strategický význam českolipské nemocnice pro
zdraví zde žijících lidí.
Ráda bych ujistila všechny občany
Českolipska, ale i celého regionu,
že naším cílem je a bude kvalitní a
dostupná lékařská péče pro všechny občany v Libereckém kraji. Na
rozdíl od předchozího vedení kraje však chceme, abychom veřejné
finance investovali efektivně a
účelně, aby se nemocnice v České
Lípě po letech stala zdravotnickým zařízením v kvalitě odpovídající poskytovateli zdravotnické
péče více než 110 tis. obyvatel.
Ty, kteří podléhají poplašným
zprávám, žádám o jedno - nehodnoťte na základě informací od
těch, kteří za léta nic nezlepšili,
ale jen se přiživovali na penězích z
daní nás všech, pobírali nezákonné odměny, připravovali předražené projekty. Těch, kteří se skutečně chovali arogantně z pozice své
„moci“. Naším cílem je fungující
kraj, zodpovědné hospodaření a
transparentní zakázky. To ovšem
některým lidem vadí ze všeho nejvíce.
Zuzana Kocumová
náměstkyně hejtmana LK pro
zdravotnictví, tělovýchovu a sport
(Změna pro Liberecký kraj)

S českolipskou
nemocnicí počítáme
Realizaci projektu „Zateplení českolipské nemocnice“, který se stal
předmětem mimořádného mediálního zájmu, vnímám osobně jako
důležitý krok nejen z pohledu zlepšení stavu budov nemocnice, ale
také jako důležitý signál pro obnovení důvěry zaměstnanců k majiteli, tedy Libereckému kraji.
Koalice Starostů pro Liberecký
kraj a Změny pro Liberecký kraj
zdědila českolipskou nemocnici
ve stavu, kdy je do ní nutné investovat přibližně 350 mil. Kč, aby
bylo možné zajistit základní provoz v nejbližších pěti letech. Jednoznačně deklaruji, že s nemocnicí
jako klíčovým zdravotnickým zařízením kraj počítá a udělá maximum pro to, aby se její situace začala zlepšovat. V současné mediální bouři a po osmdesáti dnech fungování nové krajské vlády je po
nás (s trochou nadsázky) požadováno, aby práce na projektu zateplení začaly nejpozději ihned, ačkoliv je zřejmé, že to, už jen z důvodu nepřipravenosti realizační dokumentace, prostě není možné.
Musím jasně říct, že právě předchozí krajská koalice ČSSD a
KSČM, která se dnes na problémech nemocnice zviditelňuje, nebyla na konci svého čtyřletého
funkčního období schopna financování projektu zajistit. Nové vedení Libereckého kraje je připrave-

no, v rámci změny rozpočtu, jež
by měla být projednána v březnu
2013, vyčlenit na tuto akci částku
50 mil. Kč. Osobně preferuji financování bez úvěru, u něhož by jen
úroky dosáhly výše cca 40 mil. Kč
a přinesly tak další zátěž krajského
rozpočtu. Jako Rada hledáme a budeme dál hledat úspory i v projektu samotném. S plným vědomím
odpovědnosti za stav a další fungování nemocnice musím uvést, že
se rozhodně nepodepíši pod žádnou smlouvu, která nevzejde z férové a otevřené soutěže. Zastupitelstvo LK se bude českolipskou
nemocnicí zabývat 26. února 2013
na svém zasedání. V žádném případě se nechystám mluvit managementu do vnitřního fungování nemocnice nebo zajišťování
zdravotní péče. Žádám ale její vedení i zaměstnance o pochopení
pro kroky rady kraje, které směřují
k zahájení realizace projektu ještě
v letošním roce a zároveň naplňují principy zodpovědného nakládání s veřejnými prostředky.
Jsem přesvědčený, že se mi projekt zateplení podaří dotáhnout
do úspěšného konce, a to za podmínek, které budou výhodnější
jak pro kraj, tak pro nemocnici. S
autory všech mediálních výstupů
z poslední doby se těším na shledanou při zahájení stavebních prací v českolipské nemocnici na podzim letošního roku.
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
(SLK)

Všichni dostali na čelo
nálepku „Zloděj“
Jsem si vědoma toho, že reaguji
na článek, jehož cílem není přinášet nové informace, ale spíše osobní pohledy na události v Libereckém kraji (autorka reaguje na
glosář 7 dní v Libereckém kraji pozn. red.). Přesto cítím potřebu
vám napsat, že z mého pohledu se
některé souvislosti jeví jinak. Proto mi dovolte pár osobních postřehů k článku Boj o nemocnici.
Něco podobného už tu bylo (MF
DNES, 9. února 2013).
Pro mne osobně není ve věci zru-

šené zakázky za zateplení českolipské nemocnice důležité, jaká firma zakázku získala, ale jakým způsobem byly pochybnosti o této zakázce vedením Libereckého kraje
sděleny. Pokud vedení kraje řekne
A = zakázka byla předražená, pak
je třeba jedním dechem říci i B = v
čem konkrétně. Pan Půta s paní
Kocumovou ale jednoduše a během minuty přilepili nálepku Zloděj na čelo všem, kdo se zakázkou
měli něco společného. Bohužel lidem ve vnějším světě často stačí
tu nálepku vidět nebo o ní slyšet,
a berou tu skutečnost za hotovou.
Tyto jednoduché a populistické
vzorce nejsou fér, považuji je za
manipulaci s veřejným míněním.
Aby to manipulace nebyla, očekávám konkrétní odpovědi, kdo posuzoval zakázku (reference), jak ji
posuzoval (vzal v potaz specifickou konstrukci nemocnice?) a s jakými konkrétními výstupy (včetně
vypořádání oponentních názorů).
Dokud nebudou na stole, budu vyčítat Starostům a Změně, že jen
čeří vodu a nedávají tu kauzu věcně a zodpovědně k úvaze, k jednání, k nápravě.
Nechci nálepkovat lidi jen podle
toho, že jiným lidem připadají podezřelí. Pokud tedy někdo křičí
Chyťte zloděje, očekávám, že jasně zdůvodní, co ukradl. Proto je
pro mne osobně zakázka na zateplení českolipské nemocnice pouze
něčím, co připomíná spíše vyřizování účtů, nikoli skutečnou snahu
nemocnici pomoci.
Romana Žatecká
zastupitelka Libereckého kraje (ČSSD)

Nepoučitelní: Drábek
v čele krajské TOP 09
Zvolení Jaromíra Drábka šéfem základní organizace TOP 09 v Libereckém kraji je jen dalším důkazem a zároveň i pádným argumentem pro tvrzení o nastávajícím a
nezadržitelném konci zastupitelské demokracie v podobě, jak je
prostřednictvím politických stran
praktikována. Je to přesvědčivé
svědectví o praktické nereformovatelnosti stranických struktur a
způsobu jejich fungování. Tak

Stromy v ohrožení Ohrožený les za Heřmanickým rybníkem.

jako se ani v nejmenším nepoučily liberecká ODS i ČSSD, která je
její sestrou ve víře v naprostou
omezenost a nesvéprávnost libereckých voličů, tak i TOP 09 nezůstala v tomto směru nijak pozadu.
Ani jedna z obou kdysi velkých libereckých stran nebyla schopna
jakékoliv sebereflexe, kterou by
alespoň na znamení nového začátku po historickém debaklu v podzimních krajských volbách vyslala
jako signál ke své voličské základně. TOP 09 šla však ještě dál a zvolila si za svého šéfa politika, který
nejen totálně selhal jako neschopný a asociální ministr práce a sociálních věcí, ale zanechal i vážné
pochybnosti o svých morálních
kvalitách poté, co se obklopil lidmi, kteří jsou nyní vyšetřováni
kvůli závažným podezřením z korupce a hospodářské kriminality.
Mnozí profesionální i amatérští
politologové podléhají iluzi o možnostech reformovatelnosti stávajících, takzvaných renomovaných
politických subjektů. Nechci jim
tuto iluzi zcela brát a musím samozřejmě přiznat, že jako ryze teoretická možnost tato varianta určitě existuje. Jiným nesporným
faktem ale zůstává skutečnost, že
za současného stavu, který v našich politických stranách panuje,
a s přihlédnutím k osobám, které
je ovládají, se tato možnost matematicky vyjádřeno limitně blíží
nule.
Lidé jako Jaromír Drábek činí skutečnému demokratickému vývoji
v konečném důsledku neocenitelnou službu. Jsou to totiž ti praví
hrobaři současných prohnilých,
zprofanovaných a namnoze zločineckých politických struktur a naplňují tím ono známé - čím hůře,
tím nakonec lépe.
Troufám si odhadnout, že měli-li
bychom onen Janečkův volební
systém s takzvaným minusovým
hlasem, zvedla by se již jen díky
Jaromíru Drábkovi a jemu podobným volební účast nejméně o 25 30 %. Češi jsou totiž národem kritiků a jistě by tedy možnosti uškodit neoblíbenému politikovi využili daleko spíše, než možnosti projevit svou důvěru někomu, o je-
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hož neexistenci jsou bytostně (a
bohužel většinou ne neprávem)
přesvědčeni.
Jiří Čeček

Přijdeme v Libereckém
kraji o část lesů?
Může znít hodně hloupě otázka,
co že je na připojených fotografiích z okolí Heřmanického rybníka
poblíž Heřmaniček u České Lípy
(dole na stránce - pozn. red.). Přece les! Podle zdravého rozumu
ano. A už mnoho desítek let. Úředně ovšem (podle záznamu v katastru nemovitostí) jde částečně o pastviny, částečně o pole. Čehož využil pražský majitel a prostřednictvím svého zdejšího zástupce požádal odbor životního prostředí o
povolení stromy vykácet za účelem „uvedení pozemků do původního stavu pro využití, které odpovídá druhu pozemků uvedenému
v katastru nemovitostí.“ Vyjádření
srozumitelné jako výrok věštírny
delfské a také tak kontrolovatelné.
Co se může stát, když životní prostředí kácení povolí? Vzhledem k
tomu, že formálně nejde o lesní
pozemek, nevztahují se na hospodaření na něm ustanovení lesního
zákona. Není tedy nijak omezen
rozsah kácení, majitel nemusí
zpracovat a dodržovat lesní hospodářský plán, nemusí čekat, až stromy dorostou do optimální zralosti, může je vymlátit kdykoliv, nemusí následně pozemek zase zalesnit. Dřevo prodá, peníze strčí
do kapsy a když bude chtít, pozemek nechá třeba ležet ladem. Co s
ním taky, když jiných ladem ležících původně zemědělské pozemků je takový nadbytek, že se zase
naopak zalesňují? A jejich vlastník na to může dokonce získat dotace, až několik tisíc eur na hektar, v korunách tedy desítky tisíc
(dle nařízení vlády 239/2007 Sb.) a
další tisíce pak každoročně za péči
o nový porost.
Srdce se sevře při pomyšlení, kolik
pozemků s podobnými charakteristikami, na které se mohou cíleně zaměřit různí podnikavci, se
asi nachází jen v blízkosti České
Lípy. Zejména v oblasti jižně a východně od okresního města, s charakteristickým krajinným rázem,
tvořeným střídáním lesíků a pastvin. Navíc hospodářský význam
těchto příměstských lesů začínají převyšovat takzvané mimoprodukční funkce. Mikroklimatické,
hygienické, vodohospodářské, rekreační. Je tu možno potkat množství pěších turistů, cyklistů, přibývají jezdci na koních, v zimě běžkaři. A jsou ty lesíky v zemědělské
krajině také útočištěm řady živočišných druhů, hnízdištěm zpěvného a dalšího ptactva.
Kdyby se popsaný případ měl stát
precedentem, pak možná za pár
let okolí České Lípy, ale i další místa Libereckého kraje - je totiž velmi pravděpodobné, že i na řadě jiných lokalit celého regionu jsou v
katastru nemovitostí mnohé padesátileté i starší lesní porosty stále
formálně vedeny jako něco jiného
- nepoznáme. A vůbec si nemyslím, že by šlo o změnu k lepšímu.
Miroslav Hudec
Česká Lípa

