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Lidé od nás
Semily jsou
ideálním
místem pro život

POJIZEŘÍ (jh) Kromě miliardového
projektu rekonstrukce a výstavby
nových kanalizací a vodovodů v
pěti městech Pojizeří připravuje
Vodohospodářské sdružení Tur-
nov další velké investice.

Stovky milionů korun mají zamí-
řit do menších obcí, například Ro-
venska pod Troskami či Malé Ská-
ly. Podmínkou investic do kanali-
zací, čističek, vodovodů a úpraven
vod je získání dotací.

„Nejblíže k realizaci jsme na
Malé Skále. Tady by mělo jít o prá-
ce na části obce, jak je Pantheon.
Žádost o dotaci jsme již podali a
byla uznána. Jsme těsně pod ča-
rou, čekáme až do fondu doputují
další peníze. Letos nebo příští rok
bychom mohli na Malé Skále začít
stavět,“ říká předseda rady Vodo-
hospodářského sdružení Turnov
Milan Hejduk. Maloskalské vodo-
vody a kanalizace vyjdou na 50 mi-

lionů korun. Nejdéle do dvou let
by měla začít rekonstrukce úprav-
ny vody v Příkrém na Semilsku. In-
vestice do největší úpravny v okre-
se Semily odhaduje VHS Turnov
na 70 milionů.

Ještě větší projekt zpracovávají
vodohospodáři pro Rovensko pod
Troskami. „Máme vydané územní
rozhodnutí a začneme připravovat
žádost o dotaci. Uvidíme, kde a
kdy uspějeme, evropské peníze již

pomalu docházejí,“ podotýká Hej-
duk.

Vodovody, kanalizace a čistička
pro Rovensko budou stát kolem
150 milionů. Část obce, hlavně
obyvatelé ulice Boroví, však z při-
pravované akce nadšeni nejsou.
„Před dvanácti lety byla ulice celá
rozkopaná a je tam vše nové. Po-
kud chce město dělat splaškovou
kanalizaci, ať ji dělá v rokli, bylo by
to levnější,“ předložila obavy zastu-

pitelům paní Šmejcová. Podle Hej-
duka je však běžné, že se kope i v
nových silnicích, a lidé kanalizaci
nakonec uvítají.

Dlouhodobě rozkopané ulice vo-
dohospodářům vytýkají i obyvate-
lé Turnova, Semil, Rokytnice nad
Jizerou a Lomnice nad Popelkou.
První dvě etapy projektu Čistá Jize-
ra se však už chylí ke konci. Do
zimy by měly být hotové i nové po-
vrchy rozkopaných ulic.

Krátce
LOMNICE NAD POPELKOU

Lidé už mohou
využít koupaliště
Jedním z prvních otevřených kou-
pališť v Pojizeří je lomnické koupa-
liště. Kromě plavání a slunění nabí-
zí i prolézačky pro děti, trampolí-
nu, malou skluzavku, upravený
trávník, hřiště pro beachvolejbal a
nezbytné občerstvení. Podle poča-
sí je otevřeno denně od 9 do 22 ho-
din a vstupné je 30 korun pro do-
spělé a 20 pro děti, studenty a dů-
chodce. (jh)

Liberecký jarmark
V sobotu ovládl centrum Liberce
před radnicí tradiční jarmark.
Prodejci tady nabízeli různé
zboží, lidé se mohli občerstvit
pivem, medovinou, slivovicí či
koláčky. Přítomné bavil také
kulturní program.

TURNOV Bio Ráj v Turnově má
před sebou poslední dva týdny pro-
vozu. Po prázdninách by fandové
filmu měli chodit již do nového, di-
gitalizovaného kina v kulturně-
-společenském centru Střelnice.

„Právě dobíhá výběrové řízení
na dodavatele digitální technolo-
gie a úpravu malého sálu Střelni-
ce. Zářijový termín zahájení provo-
zu nového kina by neměl být ohro-
žen,“ uvedl turnovský místostaros-
ta Otakar Špetlík.

Hlavním důvodem pro moderni-
zaci turnovského kina je postupné
ukončování distribuce filmových
novinek v klasickém 35milimetro-
vém formátu. Instalovat novou
technologii do stávajícího kina v
oblasti bývalých kasáren ruské ar-
mády je podle vedení města ne-
praktické. Stávající budova je ve
zchátralém stavu, a navíc je zbyteč-
ně velká.

„Cena za digitalizaci kina a úpra-
vu malého sálu, který bude nově
sloužit pouze pro provoz kina, se

bude blížit k původně odhadova-
ným čtyřem milionům,“ upřesnil
Špetlík. Nové kino nabídne kromě
klasického 2D formátu i stále čas-
tější 3D technologii. Promítací plát-
no bude mít šířku 9,5 metru a kapa-
cita sálu bude proti stávajícím čty-
řem stovkám diváků čtvrtinová,
což by mělo být dostačující. Podle
statistik chodí do turnovského Bia

Ráj v průměru 52 diváků na před-
stavení.

„V současné době promítáme
jak ve starém kině, tak v letním
kině. Přes prázdniny bude v provo-
zu pouze letní kino a věřím, že v
Biu Ráj již promítání zahajovat ne-
budeme,“ uvedl jednatel Kulturní-
ho centra Turnov Lukáš Hajn. O di-
gitalizaci letní scény se letos neuva-

žuje, ale do budoucna to bude ne-
zbytné. V klasickém formátu již
brzy nebudou dostupné filmové
novinky.

„Letní kino je nejen o novin-
kách, ale i atmosféře. Přesto bude-
me příští rok uvažovat o nějakém
technickém řešení, například za-
půjčení digitální technologie. Je to
otázka peněz, nyní se cena zápůjč-

ky pohybuje kolem sta tisíc za mě-
síc. Technologie jde ale rychle do-
předu, uvidíme příští rok,“ přiblí-
žil Hajn záměry Kulturního centra
Turnov.

Kromě schválení vítěze výběro-
vého řízení na digitalizaci turnov-
ského kina čeká vedení města také
řešení budoucnosti stávající budo-
vy. „Už jsme jednali se společností
Tesco a s Jednotou bratrskou, ale z
obou záměrů sešlo. Předpoklá-
dám, že navrhneme prodej budo-
vy,“ uvedl Špetlík. Ne že by turnov-
ské kulturní spolky neměly zájem
o budovu současného kina, ale
nutné investice jsou velmi velké.
„Musela by se opravit střecha, ne-
chat objekt zateplit a snížit provoz-
ní náklady. Nepředpokládám, že
by zastupitelé měli chuť schválit ta-
kové investice,“ zmínil Špetlík.

Otázku budoucnosti zastaralé-
ho kina řeší také železnobrodská
radnice. Ta vyzvala obyvatele i
podnikatele k podávání námětů
na další využití objektu kina a nyní
by měla hodnotit došlé návrhy. I
železnobrodské kino se potýká se
zastaralou technologií, nízkou ná-
vštěvností a vysokými provozními
náklady. Navíc v nedalekých Semi-
lech bylo loni otevřeno zmoderni-
zované kino Jitřenka, které nabízí i
trojrozměrnou projekci. Tak jako v
Semilech se i Železném Brodě obje-
vují návrhy na využití kina pro pro-
mítání i pro knihovnu.

Jaroslav Hoření

S emily jsou pro mě ideálním
místem pro život. Jsou prá-
vě tak veliké, aby se lidé od

vidění znali a neskrývali se za ano-
nymitu. Jsou bezpečné, takže ne-
musíte mít strach po setmění vyra-
zit kamkoli, je tu zdravé životní
prostředí. Tři střední školy posky-
tují výběr kvalitního vzdělání, mi-
moškolní činnost doplňují desítky
spolků z různých oborů. Ve městě
mám také většinu přátel a rodinu.
Po otevření kina s kavárnou je
také už kam zajít posedět a poklá-
bosit, případně se pobavit. Náměs-
tí už také přestalo být plochou, za
kterou se musíme omlouvat. A ob-
rovským bonusem je okolí města
– neomezený prostor pro procház-
ky i sport. V Semilech mi chybí
práce, pro kterou by zde zůstávali
mladí vzdělaní lidé, případně by
se sem navraceli. Je to problém
všech malých měst.

Už po prázdninách by
měl mít Turnov moderní
kino s trojrozměrnou
projekcí. Nové kino bude
proti stávajícímu výrazně
menší, pohodlnější a
hlavně úplně jinde.

Zprávy z měst

Tradiční zboží Trhovci v Liberci nabízeli tradiční výrobky. 5x foto: Jaroslav Málek, http://zirkon.rajce.idnes.cz

Jan
Farský
starosta Semil,
poslanec

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.

Správa silnic českolipské
firmě techniku neprodala
Krajská správa silnic LK žádné čes-
kolipské firmě techniku neproda-
la. (Resort dopravy Libereckého
kraje a Krajská správa silnic Libe-
reckého kraje reaguje na článek
uveřejněný v liberecké MF DNES
dne 11. června pod názvem „Spo-
lečnost Silnice? Obří odsávač pe-
něz kraje, tvrdí opozice“.)
Především je potřeba poukázat na
účelová tvrzení autora článku, je-
jichž cílem je pravděpodobně po-
škodit vedení resortu dopravy Li-
bereckého kraje nebo manage-
ment Krajské správy silnic LK.
Zaprvé, autor v článku tvrdí, že
vznik společnosti Silnice LK, a. s.,
zamítl dopravní výbor, ale vedení
Libereckého kraje jeho zamítavé
stanovisko nerespektovalo. To je
ovšem zcela chybné tvrzení. Není
pravda, že devět členů dopravní-
ho výboru z jedenácti hlasovalo
proti založení a. s. Devět členů do-
pravního výboru mělo výtky k ne-
dostatečnému věcnému zdůvod-
nění založení a. s. v důvodové

zprávě, nikoliv ke vzniku společ-
nosti jako takové. Výbor dopravy
proto nedoporučil Zastupitelstvu
Libereckého kraje odhlasovat
vznik společnosti Silnice LK, a. s.,
s tím, že bude návrh opět předlo-
žen k projednání na dopravním vý-
boru a ZLK po dopracování důvo-
dové zprávy o věcné zdůvodnění
vzniku a. s. Náměstek hejtmana
pro dopravu Martin Sepp doplně-
nou důvodovou zprávu, dle poža-
davků členů dopravního výboru,
poskytl všem zastupitelům 27.
června, tedy tři dny před zasedá-
ním zastupitelstva LK.
Autor článku dále tvrdí: „… mana-
gement nové organizace se může
začít těšit na podstatně tučnější
příjmy než v Krajské správě silnic
LK.“ K tomu autor zřejmě dospěl
na základě jednoho z argumentů
náměstka hejtmana pro dopravu
Martina Seppa, podporujícího za-
ložení a. s. Ten řekl, že převodem
na akciovou společnost dojde k vy-
manění organizace z povinných
nárůstů tarifních mezd, které ne-
jsou podloženy nárůstem příjmů
a nemají žádnou vazbu na hospo-
dářský výsledek organizace. „Akci-
ová společnost může využít širší
možnosti motivace zaměstnanců
a tím dosáhnout zlepšení efektivi-
ty a produktivity práce právě pro-
to, že není omezena tarifními
mzdami. To znamená, že v přípa-
dě dobrého hospodářského výsled-
ku, může navyšovat mzdy svých
zaměstnanců, v případě špatného

hospodářského výsledku ale niko-
liv, na rozdíl od příspěvkové orga-
nizace. Ta má nárůsty tarifních
mezd dané zákonem bez ohledu
na výsledky,“ dodává Martin
Sepp, náměstek hejtmana pro do-
pravu.
Zcela mimo souvislost se založe-
ním společnosti Silnice LK, a. s.,
autor článku, jen tak mimocho-
dem, zmiňuje, že: „Opozice v této
souvislosti poukazuje na fakt, že
Krajská správa silnic LK se poměr-
ně nedávno zbavila téměř veškeré
techniky, kterou prodala jedné čes-
kolipské firmě. Nyní od ní práce
na komunikacích kupuje.“ Neříká
už ovšem kdo konkrétně a ani
toto tvrzení nijak nepodkládá fak-
ty. „Krajská správa silnic LK žádné
českolipské firmě techniku nepro-
dala. Toto tvrzení, které pan redak-
tor předložil čtenářům, se v žád-
ném případě nezakládá na prav-
dě. Považujeme ho za zcela účelo-
vé s jasným cílem poškodit dobré
jméno Krajské správy silnic LK a
vyvolat u veřejnosti pochybnosti o
jejím správném hospodaření,“
řekl Jan Bergler, ředitel Krajské
správy silnic Libereckého kraje.
Krajská správa silnic LK se snaží
postupně modernizovat technic-
ké vybavení a pravidelně každý
rok odprodává nebo vyřazuje vel-
mi zastaralou a nevyhovující tech-
niku, jako je například traktor z ro-
ku 1974.
Jiří Langer
tiskový mluvčí Libereckého kraje

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
Tomáš Kára (tomas.kara@mafra.cz,
tel.: 602 658 911)

pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy

středa: Semily, Jilemnice,
Lomnice

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

Stovky milionů vylepší kanalizace, čističky i vodovody
Vodohospodářské sdružení Turnov chystá další velké investice. Peníze zamíří do menších obcí, například do Rovenska pod Troskami či Malé Skály

Kino ve Střelnici Po prázdninách v Turnově otevřou nové, moderní kino. Bude sídlit v kulturním centru
Střelnice (na snímku). Foto: Roman Čejka, MF DNES

Fórum čtenářůVaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. výběr z dopisů, kráceno

Staré kino v Turnově končí,
nahradí ho digitalizovaný sál


