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Zprávy z měst

pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

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)

Lidé od nás

Turnov si vás
k sobě připoutá
na celý život
Hana
Maierová

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy
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středa: Semily, Jilemnice,
Lomnice

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

Biograf půjde proti proudu:
žádná moderna, ale staré židle
V Železném Brodě
rezignovali na boj s
unifikovanými multikiny.
Místní biograf má být
originální i tím, že sem
lidé nanosí různorodé
židle, gauče, stolky a
další starý nábytek.

starostka Turnova

urnov jsem blíže poznala
poprvé jako studentka zdejšího gymnázia a byla jsem
ráda, když jsem po ukončení studií našla v roce 1977 práci ve zdejším Muzeu Českého ráje. Každým
rokem se totiž stále více přesvědčuji o tom, že je to město, které dokáže člověka upoutat na celý život. Neumím si představit, že
bych se svou rodinou mohla žít jinde. Líbí se mi Turnov jako takový,
obrovskou přednost pak vidím v
jeho bezprostředním kontaktu s
krásnou přírodou a památkami
Českého ráje, s hradem Valdštejn
a zámkem Hrubý Rohozec na samém okraji města. Lze tu nalézt
práci, vzdělání pro děti i základní
služby ve všech směrech.
Problémů k řešení je stále hodně, ale nejvíce mě trápí, jako asi
každého Turnováka, dopravní zatížení samotného centra města.

T

Krátce
SEMILY

Soutěž o nejhezčí balkon
Radnice vyhlásila soutěž Semily kvetoucí, do které se může přihlásit každý majitel oken, balkonů či zahrádek. Nejhezčí okno či zahrada získá
cenu – poukázky do semilských zahradnictví a květinářství.
(jh)
JILEMNICE

Na kolo s průvodcem
Jilemnice připravila novinku – pravidelné cyklovyjížďky s průvodcem. Výlety se budou konat vždy v
úterý a ve čtvrtek. Podrobnosti a
přihlášky na stránkách města
nebo www.sdjilm.cz.
(jh)

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

ŽELEZNÝ BROD Městské kino, které
díky nízké návštěvnosti a vysokým
provozním nákladům neúměrně
zatěžuje městskou pokladnu, bude
promítat i v příští sezoně.
Podle představ města by mělo
ožít nejen zajímavými filmovými tituly, ale také dalšími akcemi. Od
koncertů přes besedy po výstavy. K
budoucnosti kina radnice vyhlásila
anketu a výzvu k podávání návrhů.
Většina hlasujících se vyslovila pro
zachování provozu, návrhy na širší
využití se dorazily pouze dva.
„Jsme na rozcestí, co dál. Zda
kino uzavřeme, nebo se vydáme
cestou návrhů,“ uvedl na zastupitelstvu starosta André Jakubička.
Toho zaujal projekt Davida Peška,
který navrhl městské kino přebudovat na městské kulturní centrum.
Kdo očekává velké investice do
modernizace prostředí či technologie, bude zklamán. Digitalizace
kina se konat nebude. Alespoň prozatím. „Kino je v dezolátním stavu
jak po dramaturgické, tak technické stránce. Je tu poslední šance s
tím něco udělat. Můj návrh vychází z předpokladu co nejvíc muziky
za co nejméně peněz,“ řekl úvodem autor návrhu David Pešek.
Kino by mělo být vybaveno starším dataprojektorem za 50 tisíc korun, který umožní promítat i z jiných médií než dosavadní promítačky na 35 milimetrový film. Zlepšit se má také zvukové vybavení,

Kino ve ztrátě Kino v centru Železného Brodu promítá od roku 1967. Budova má v havarijním stavu střechu a stále nutnější je celková rekonstrukce
sítí, hlavně elektroinstalace. Během roku 2010 kino navštívilo 1 335 diváků. Finanční ztráta bylo loni okolo tří set tisíc korun.
které je dosud monofonní. Interiér
kinosálu je také značně zastaralý.
Projekt počítá s jeho zútulněním.
„Nedomnívám se, že je nutné interiér kina zásadním způsobem
přebudovávat, proto záměrně nepoužívám výrazu rekonstrukce.
Jsem totiž přesvědčen, že v dnešní
době unifikovaných kinosálů může
naše kino působit originálně právě
díky své stávající vizáži,“ popsal Pešek svůj záměr. Originalitu zaručí
odstranění většiny z 292 sedaček.
Ze 14 řad by mělo zůstat šest. Uvolněný prostor má vyplnit různý nábytek – židle, křesla, gauče, stolky.
To, co lidé přinesou nebo město
levně sežene.
„Kdyby kino mělo fungovat několik let, tak bude digitalizace nutná. Ale ne dnes. Aby si to zaslouži-

lo, tak musí ožít. Představené koncepci bych dal šanci na určitou
dobu, řekněme rok,“ uvedl starosta. Zastupitelé maximální náklady
omezili 250 tisíci.
Kino v centru Železného Brodu
promítá od roku 1967. Budova má
v havarijním stavu střechu a stále
nutnější je celková rekonstrukce
sítí, hlavně elektroinstalace. Loňské provozní náklady dosáhly 380
tisíc korun při tržbě necelých 75 tisíc. Během roku 2010 kino navštívilo 1 335 diváků. Projekt oživení
kina počítá s rozšířením počtu promítacích dnů i časů. Návrh počítá i
s využitím kina pro přednášky a další akce, které se nehodí do prostor
divadla. Od dětských besídek po
folkové koncerty.
Jaroslav Hoření

Lidi začínají štvát rozkopané ulice
Kvůli přestavbě kanalizace a vodovodu žijí lidé na Turnovsku už několik let uprostřed
staveniště. Řadě obyvatel už dochází trpělivost a začínají si stěžovat na radnici
TURNOV (jh) Stále více stížností na
prach, bláto či kvalitu práce a chování dělníků pracujících na kanalizacích se schází na turnovské radnici a Vodohospodářském sdružení
Turnov.
Ve městě již třetím rokem probíhá megaakce Čistá Jizera, která znamená rekonstrukci a dostavbu kanalizací a vodovodů. To si vynucuje mnohá omezení, se kterými již lidem dochází trpělivost. „Zatížení
vilové čtvrti výkopy a objížďkami
trvá již tři roky a už je to na doraz.
Dokončení je však na dohled a co
se týká ulic, tak by se situace měla
již brzy zlepšit,“ slíbila řadě stěžo-

vatelů starostka Hana Maierová. V
rozkopané ulici 5. května již dochází k pokládání prvních částí asfaltu

Zatížení vilové čtvrti
výkopy a objížďkami
trvá již tři roky a už je to
na doraz. Dokončení je
však na dohled.
a auta by se alespoň částečně měla
vrátit do obvyklých tras. „Kanalizací nám zbývá dodělat již jen minimum. Během prázdnin nás čeká

dokončování povrchů. Včetně krajských peněz celá investice do projektu Čistá Jizera v Turnově přesahuje 400 milionů,“ uvedl předseda
Vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk.
Celá páteřní ulice 5. května, která je výpadovkou na Semily, bude
hotová až na podzim. V praxi to
znamená ještě několika měsíční objížďku ulicí 28. října, která se pod
koly těžké dopravy doslova rozpadá. VHS, město i kraj slibují nápravu, nebude to hned. Příští rok má v
ulici dojít k položení nových sítí.
Do té doby se musí místní spokojit
s provizorním řešením.

Foto: MF DNES

Takto se stavělo Historický snímek z období okolo roku 1960 zachytil
stavbu kina v Železném Brodě.

Foto: archiv Miloše Koldy

Jilemnice pomáhá přírodě.
Už deset let třídí odpady
Krkonošské město teď dostalo cenu za ekologický přístup
JILEMNICE (jh) Už deset let třídí
obyvatelé Jilemnice komunální
odpad na dále využitelné složky.
Díky tomu výrazně přispěli ke
zlepšení životního prostředí.
Jilemnice získala od společnosti Eko-Kom certifikát, který dokládá úsporu emisí, která představuje více než 300 tun oxidu uhličitého a 7,5 tisíce gigajoule energie.
„Ve městě je třicet sběrných
míst se čtyřmi až sedmi kontejnery a navíc lze odpad třídit i ve
sběrném dvoře,“ říká Dagmar Stolínová z odboru rozvoje a místního hospodářství jilemnické radnice. Do kontejnerů patří papír,

plasty, zvlášť čiré a zvlášť barevné sklo a nápojové kartony. Do
sběrného dvora mohou jilemničtí obyvatelé platící odpady nosit
zdarma prakticky všechno.

Na odpady město doplácí
„Až na stavební suť, ta je zpoplatněná,“ upřesňuje Stolínová. Jilemnice se díky propracovanému systému třídění umístila na 4. místě
celostátní soutěže Křišťálová popelnice. Na odpady město ale stejně jako ostatní doplácí. „Získané
peníze nepostačí ani na třídění
odpadu, natož na celé odpadové
hospodářství,“ dodává Stolínová.

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

Sraz veteránů V Liberci se uskutečnila soutěž veteránů
Alfavaria Oldies 2011.
Foto: Renata Vítková, http://rencafotky2.rajce.idnes.cz

Jen do roku 1981 Liberecká soutěž
nesla jméno Historic Rallye Leopolda
Lancmana a účastnily se jí vozy do roku
výroby 1981.

