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Sídliště v Turnově a v Železném
Brodě vylepší za desítky milionů

INZERCE

schvalování žádosti o dotaci vedoucí odboru správy majetku Ludmila Těhníková.
Na první etapu sídliště u nádraží získal Turnov od ministerstva
pro místní rozvoj čtyřmilionovou
dotaci, což je maximum. Z vlastní
kapsy budou muset přidat až deset milionů. „Věřím, že díky výběrovému řízení, jehož vypsání rada
právě schválila, se cena sníží,“ podotkla starostka. Práce by měly být
zahájeny během srpna a dokončeny nejpozději v listopadu. „Tak
jako vždy u státních dotací se musí
peníze vyčerpat a vše dodělat do
konce roku,“ zmínila Maierová.
První etapa prací bude zaměřena na okolí mateřské školky. V ulici Kosmonautů je třeba upravit
chodníky, zbudovat parkovací místa a oprava se týká i samotné silnice. „Vznikne také nový páteřní
chodník za školkou a v ulici Studentské parkovací místa, která
tam vůbec nejsou,“ dodala starostka.
Pokud Turnov získá dotaci i v
příštím roce, pustí se do prostoru
mezi věžáky, opět půjde o chodníky, parkování a doplnění a úpravu
zeleně. Sídliště u nádraží vzniklo v
letech 1961 až 1970. Většina domů

Lidé od nás
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Hezčího okolí panelových domů se dočkají lidé v
Turnově a v Železném Brodě. Na obnovu sídlišť
získala obě města také dotaci od státu.
POJIZEŘÍ Nedostatek parkovacích
míst, rozbité chodníky, zdevastovaná zeleň i dětská či sportovní
hřiště, to jsou nejčastější stesky
obyvatel sídlišť.
Zatímco panelové domy jsou již
většinou zateplené a mají vyměněná okna, jejich okolí vypadá žalostně. Peníze na regenerace sídlišť se
shánějí těžko. Turnov a Železný
Brod nyní se žádostí o dotace
uspěl.
V Turnově se po úspěšné úpravě sídliště Jana Patočky letos pustí
do první etapy obnovy velkého panelového sídliště u nádraží. Celkové investice přesáhnou 60 milionů
korun. „Projekt vznikal od počátku z požadavků občanů, měli jsme
několik jednání přímo s lidmi či s
jejich zástupci i anketu. Vzhledem
k velikosti projektu jsme ho rozdělili do pěti etap. Každý rok se budeme snažit získat nějakou dotaci,“
uvedla turnovská starostka Hana
Maierová, která na sídlišti u nádraží bydlí.
Město má s čerpáním dotací
dobré zkušenosti. V minulých
třech letech uspělo. „Peníze jsou
určené na venkovní plochy, silnice
a stání, nikoliv na opravy domů,“
vysvětlovala zastupitelům při

Sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj, Máchovo jez.
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ilemnici mám rád. Narodil jsem se zde a v některých rodových liniích tu
mám hluboké kořeny.
Líbí se mi poloha města, jeho
osobitý charakter. Myslím, že
historické jádro je vzhledem k
velikosti obce neobyčejně vyvážené a působivé. Zabývám
se dějinami našeho města a
jsem rád, že mnohé ze zdejších tradic – kulturních či sportovních – dodnes žijí. Veřejnost je tu vnímavá a zájem o
akce muzea či jiné kulturní aktivity neutuchá. A co mě zde
trápí? Asi to, co většinu našich
občanů – vzrůstající vandalismus, neúcta k minulosti a
sobě samým.

Krátce
JILEMNICE

Sídliště bude hezčí V Turnově se po úpravě sídliště Jana Patočky pustí v letošním roce do vylepšování
velkého panelového sídliště u nádraží (na snímku).
již je soukromých a vlastníci do
nich investovali, ale pozemky a vybavenost zůstává v majetku města.
Nečekaně úspěšný byl se žádostí o dotaci i Železný Brod. Obě podané žádosti byly schválené a mi-

nisterská dotace dosahuje téměř
šesti milionů. Na Jiráskově nábřeží
budou opravena dětská hřiště i
sportovní hřiště, zlepší se i parkování. Podobně tomu bude i na sídlišti Na Vápence, kde proběhne již
druhá etapa regenerace. Město

Hry pro děti i
kurzy pro seniory
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bude muset k dotaci přidat 2,5 milionu. Z dotací opravují sídliště i v
Semilech, kde připravují projekt
pro příští rok. Lidé tu touží po dětském hřišti a přemýšlí, co se zelení. Část požaduje pokácení lip.
Jaroslav Hoření

Parkování v centru Semil bude
zadarmo, ale jen na dvě hodiny
SEMILY (jh) Dokončené semilské
náměstí čeká slavnostní předání
do provozu i změna v systému parkování. To sice zůstane zadarmo,
ale bude omezeno pouze na dvě
hodiny.
„Časové omezení parkování je
vlastně podporou místních podnikatelů. Nechceme, aby stála auta
na jednom místě po celý den, ale
aby se střídala a zákazníci se tak
dostali k obchodům,“ uvedl semilský starosta Jan Farský.
Maximální doba parkování je určena na dvě hodiny. Řidič nastaví
na parkovacím kotouči dobu příjezdu a zda do dvou hodin s autem

odjede, bude kontrolovat městská
policie.
„Parkovací kotouče budou k zakoupení za dvacet korun a samozřejmě je lze používat prakticky do
oby než se rozpadnou. Mnozí mají
parkovací kotouče z jiných měst či
z dovolené, i ty platí v Semilech,“
upřesnil Farský.
Systém parkovacích kotoučů
bude platit na Riegrově náměstí a
v Nádražní ulici.
Pokud se osvědčí, tak potom i v
jiných částech města. Předpokládaný termín zavedení je 1. června,
kdy bude náměstí slavnostně předáno.

Dobrovolnická práce v novém
centru pro mládež a turnaj v
deskových hrách mezi jilemnickými a karpaczskými dětmi
jsou částí projektu Generace
překračují hranice. V jeho rámci také nakoupí deset notebooků a pro seniory budou uspořádány víkendové kurzy práce s
počítačem včetně víkendového
pobytu seniorů z obou partnerských měst.
(jh)
LOMNICE NAD POPELKOU

Muzejní noc bude
již v sobotu
Městské muzeum a galerie v
Lomnici nad Popelkou se připravují na sobotní muzejní
noc. V jejím rámci budou od 14
hodin zdarma prohlídky všech
expozic a každou celou hodinu
bude možné účastnit se komentovaných prohlídek Památníku
rodu Šlechtů a historického jádra města, promítání historických filmů o městě a prohlídky
rekonstruovaného
zámku.
Předpokládaný konec je o půl
jedenácté večer.
(jh)

Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz

Sladký život s čokoládou
Výstava v jilemnickém zámku
představuje historii, výrobu i
způsob prodeje této vynikající a
oblíbené pochoutky.

Samé sladkosti Milovníky čokolády čekají v Jilemnici stovky exponátů.
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