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Lidé od nás
Žiji ve městě
s nejkrásnějším
okolím

Hasičský útok
V Čisté u Horek předváděli 1.
května svoje umění hasiči
junioři. Při soutěži v hasičském
útoku se objevili také mladí
členové SDH Martinice.

SEMILY Hlavní impulz, který by na-
startoval Zelené srdce Semil, pro-
jekt lepšího využití zelených ploch
v centru města, přijde až v příštím
roce. Letos chce radnice hlavně do-
pracovat jednotlivé záměry a před-
ložit je lidem k diskusi.

Kdo se těší na novou lávku na
Ostrov, na kterou město získalo do-
taci, bude muset počkat až do
příštího jara.

„Skutečně se lávka bude stavět
až příští rok. A bude v jiné podobě,
než bylo schváleno zastupiteli.
Těm předložíme novou bezpilířo-
vou variantu ve dvou podobách.
Při úspěšné soutěži na dodavatele
by cena neměla překročit obdrže-
nou dotaci,“ doufá starosta Semil
Jan Farský.

Během projednávání lávky ze
sídliště na Ostrov úředníci zapo-
mněli na jednu z dotčených stran,
které se nelíbí původně plánovaný
pilíř ve vodě. „Rozhodli jsme se, že
nepůjdeme do konfliktu a najde-
me pro všechny schůdné řešení.
Letos budeme pokračovat v rekon-
strukci Palackého parku a výkupu
a odstraňování nevzhledných gará-
ží v Bítouchovské ulici,“ vysvětluje
Farský.

Semily jako jedno z mála měst
mají v centru množství nezastavě-

ných a navíc zelených ploch. Ty by
se měly propojit nejen opticky, ale
i fyzicky. „Ve směru podél Jizery je
město průchodné dobře, ale přes
řeku je to špatné. Navíc tu jsou vel-
ké oplocené nevyužité plochy
hřišť,“ zhodnotili současný stav ar-
chitekti z libereckého ateliéru
Mjölk.

Tři hřiště dohromady obehnaná
plotem jsou veřejnosti téměř nepří-
stupná. Nejen na sportovní využi-
tí, ale nedá se jimi ani projít, tvoří
bariéru, kterou je nutné dlouze ob-
cházet.

„Plot je špatná věc. Ty plochy by
se měly rozbít. Málokdo vlastně
tuší, co tu město má,“ míní archi-
tekt Pavel Nalezený.

Celkové oplocení sportovišť
však usnadňuje jejich ochranu.
„Budeme spoléhat na slušnost lidí
a areál rozčleníme. Zároveň počítá-
me s úpravou zchátralého zázemí
pro sportovce, opravou oválu a za-
jištění využití i pro další sporty než
dosud,“ slibuje starosta. Práce bu-
dou probíhat po etapách. Vedení
města chce snížit zadlužení, což se
nelíbí opozici. Podle ní jde o zasta-
vení rozvoje města.

Léta diskutované koupaliště je
zatím plánem do budoucna. „Naší
současnou prioritou je dokončení

rozdělaných akcí, hlavně Čisté Jize-
ry a následné úpravy silnic. Na čer-
ven připravujeme setkání s obča-
ny, kde by se mohli vyjádřit, jak by
si představovali využití Ostrova,“
uvedl Farský. Ostrov se již nyní stá-

vá letním kulturním zázemím měs-
ta. Příští rok se má kromě lávky do-
čkat i amfiteátru.

„Co se týká koupaliště, tak to by-
chom se měli ještě pořádně zamys-
let. Stavět taková koupaliště, jaká

jsou v okolí třeba v Chuchelně či
Košťálově, by nemělo smysl. Smy-
sl by to dávalo při využití geoter-
málního tepla,“ dodal starosta. Na
vrt a využití tepla země město shá-
ní investory. Jaroslav Hoření

JILEMNICE (jh) Zachování osmileté-
ho gymnázia, lepší využití sportov-
ně rekreačního areálu Hraběnka,
stav silnic a zeleně a veřejný pořá-
dek jsou některými z bodů, které trá-
pí obyvatele Jilemnice.

Desatero problémů sestavili dis-
kutující na Fóru zdravého města.
Co by mělo vedení města řešit v prv-
ní řadě potvrdí anketa, která v Jilem-
nici probíhá do 15. května.

Již po několik let se v čele problé-
mů objevuje Hraběnka. „Stále na
tom pracujeme. Na podzim bude-
me schvalovat nový územní plán,

který počítá se zásadním zlepšením
původního záměru,“ slibuje staros-
ta Jilemnice Vladimír Richter. Kro-
mě drah a okruhů pro různé druhy
sportů má v areálu vyrůst i golfové
hřiště a hotel.

„Chceme zlepšit původní sportov-
ní záměr a přitáhnout lidi i z větší
dálky. Právě jim by měl sloužit ho-
tel,“ vysvětluje Richter. Nedaleko
areálu má dojít k rekonstrukci kou-
paliště. Sportovní areály jsou prová-
zány se zdejším gymnáziem. Libe-
recký kraj by chtěl zrušit zdejší osmi-
leté studium, což se místním nelíbí.

TURNOV (jh) Avizovaný a uskuteč-
něný odchod čtyř lékařů zkompli-
koval chod porodnicko gynekolo-
gického oddělení turnovské ne-
mocnice. Zatímco porodnice v Tur-
nově je již téměř jistě minulostí, gy-
nekologie jede dál.

„V současné době je v provozu
gynekologická ambulance vedená
primářem Petrem Lindákem. Nic
nelikvidujeme, stále je v platnosti
usnesení zastupitelstva, které nám
ukládá snažit o zachování provozu
porodnice,“ informoval lékařský
náměstek Panochovy nemocnice

Turnov Martin Hrubý. Podle něj
nemocnice nic nelikviduje a na
svých internetových stránkách stá-
le vítá rodičky. Politická vůle k pro-
vozu porodnice nestačí. „Je vysoce
pravděpodobné, že se nám nepo-
daří sehnat dostatek personálu na
kompletní oddělení. My si může-
me přát, co chceme, ale rozhodují-
cí slovo má pojišťovna," vysvětluje
jednatel nemocnice Tomáš Sláma.
Dominantní Všeobecná zdravotní
pojišťovna již s turnovskou nemoc-
nicí nepočítá.

„Nemáme zprávy o tom, že by na-

šli lékaře, že by se to mělo znovu roz-
jet. Logickým krokem je odsmlouvá-
ní porodnických lůžek,“ uvedl mluv-
čí liberecké VZP Stanislav Šetina. V
zápětí dodal, že k odsmlouvání již
došlo. „V podstatě nás o to požáda-
li. Porodnice dlouhodobě nesplňo-
vala požadavky gynekologicko po-
rodnické společnosti na počet poro-
dů,“ podotkl Šetina.

Akutní gynekologická lůžka se
ale znovu rozjedou. „Za dva měsí-
ce nastoupí další dva lékaři. Oddě-
lení prochází údržbou a postupně
ho zprovozníme,“ upřesnil Sláma.

B ydlím ve městě s nej-
krásnějším přírodním
okolím. Semily mají na

radnici představitele, kteří se
o město skutečně starají. Pest-
rý kulturní život zájmových
spolků doplnilo na podzim
multifunkční zařízení kina s
knihovnou a restaurací šité
přesně na míru velikosti měs-
ta. Za velmi významnou a ar-
chitektonicky zdařilou považu-
ji spádovou nemocnici s mo-
derním provozem a obětavým
lékařským týmem. Nedovedu
si představit, že by zmizela z
mapy zdravotnických zařízení
a pacienti by jezdili desítky ki-
lometrů. Výraznou změnou
prochází náměstí.

Krátce
LOMNICE NAD POPELKOU

Radnice chce
koupit rybník
Milion korun je ochotna zapla-
tit Lomnice za část rybníku Ma-
touš soukromé majitelce. Ta
má problémy s exekucí majet-
ku a Lomnice na koupi majet-
ku spěchá. Chce rybník přihlá-
sit do programu revitalizace
Státního fondu životního pro-
středí. Ten má být vyhlášen nej-
později během příštího měsí-
ce. Pokud do té doby majitelka
exekuční problémy nevyřídí,
město od záměru ustoupí. (jh)

TURNOV

Město dotuje
okolní obce
Na 150 tisíc korun rozdá turnov-
ská radnice letos spádovým ob-
cím. Podle místostarosty Jaro-
míra Pekaře je dotování okol-
ních obcí či mikroregionů v kra-
ji ojedinělé. Největší díl, 30 ti-
síc, obdrží Místní akční sdruže-
ní Turnovsko, další tři mikrore-
giony dostanou peníze na proti-
drogovou prevenci. V Soběslavi-
cích využijí příspěvek na pohon
zvonu, dotace poslouží také ha-
sičům a sportovcům. (jh)

Semily chtějí zkulturnit a propojit jednotlivé zelené
plochy v centru města. Na Ostrov povede lávka a
zmizí plot kolem stadionu a sousedních hřišť.
Koupaliště nadále zůstává pouze snem.

Jde jim to Mladí hasiči svoji práci zvládají dobře, s ohněm by si určitě poradili i při opravdovém požáru. 4x foto: Miloslav Štučka, http://mejla77.rajce.idnes.cz

Jan
Mocek
vedoucí
CHKO Český ráj

Pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

Úterý: Česká Lípa, Nový Bor,
Zákupy

Středa: Semily, Turnov,
Jilemnice, Lomnice

Čtvrtek: Liberec a liberecké
městské čtvrti

Pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

Sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj, Máchovo jez.

Zelené Semily Ostrov v Semilech se v příštím roce dočká lávky i amfiteátru. Vizualizace: Volba pro Semily

Zprávy z měst

Pojišťovna už s porodnicí nepočítá
Porodnice v turnovské nemocnici téměř jistě končí, gynekologie však pojede dál

Jsme velmi malý stát, máme polo-
vinu obyvatel co New York City, a
přesto slavíme úspěchy na mezi-
národním poli.

Jsem hrdý, ať už se jedná o coko-
liv – sport, kulturu nebo medicí-
nu... Osobně zastávám názor, že
jako Češi bychom měli být hrdí na
jakýkoliv úspěch. Myslím si, že je
na jednu stranu velmi pozoruhod-
né, že tak malý stát, jakým je Čes-
ká republika, umí vyprodukovat
tak velké množství úspěšných
osobností.

Jako příklad se samozřejmě na-
bízejí hokejisté nebo rychlobrus-
lařka Sáblíková, ale i podnikatel
Kellner, který se pravidelně umis-
ťuje v žebříčcích nejbohatších lidí
na světě.

Na druhou stranu je neméně
pozoruhodné, že Češi obecně umí
být nevděční a rychle umí zapomí-
nat na úspěchy svých krajanů. Vel-
mi dobrým příkladem je úspěch
hokejistů, získání titulu mistrů svě-
ta.

V tuto chvíli je národ pasuje na
hrdiny a každý je hrdý na to, že je
Čech. Následující rok se ale naše-
mu hokejovému týmu nedaří a
skončí ve čtvrtfinále, najednou se

objevují názory, že jsme špatní a
nikdy jsme vlastně nebyli dost
dobří

Není to ale samozřejmě jen ho-
kej a jiné sporty.

Co mě zaráží nejvíc, je, jak málo
medializovaní jsou naši specialis-
té v různých výzkumných cent-
rech, kteří se řadí mezi světovou
špičku.

Noviny jsou plné přihlouplých
polohvězd
Tito lidé zasluhují opravdové
uznání a podporu, namísto nich
jsou noviny plné přihlouplých „po-
lohvězd“ a trapných článků o tom,
kdo s kým a za kolik. Myslím si, že
náš národ, který si prošel dlouhý-
mi desetiletími komunistického
útlaku, si vypěstoval určitou hou-
ževnatost a psychickou odolnost,
díky níž slaví úspěchy v různých
odvětvích a zastávám názor, že
toho máme světu opravdu hodně
co nabídnout.

Jen je potřeba podporovat ty
správné a nadané lidi, kteří často
mrhají svým talentem na pozi-
cích, kde jich je opravdu škoda.

Tomáš Horák
Obchodní akademie Liberec

Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Tentokrát ze soutěže malých hasičů

V Semilech začne bít zelené
srdce města. Lávka bude později

Obyvatele Jilemnice trápí
škola, sportoviště i stav silnic

Češi velmi rychle zapomínají
na úspěchy svých krajanů
» Studenti píší noviny Mladí lidé z kraje píší pro MF DNES


