kraj liberecký
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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

Jsem patriot,
mám rád malebné
okolí Turnova
Jaromír
Pekař
místostarosta
Turnova

J

ako lokální patriot mám rád
Turnov a malebné okolí. Celý
Český ráj je výjimečný. Jsem
rád, že za posledních dvacet
let dostalo město i celý tento region novou svěží tvář. Stavějí se a
opravují domy, sportovní a kulturní zařízení, výrobní závody. Nemalé investice byly a jsou investovány do životního prostředí. Co mě
naopak mrzí, je vandalismus, s kterým se často setkávám. Snad tento
negativní přístup k životu nepřeváží to dobré, co je v člověku.

Krátce
SEMILY

Dětské centrum
získalo auto
Po šesti letech získalo semilské dětské centrum opět nový sociální automobil, pronájem činí symbolickou korunu za rok. Dětské centrum poskytuje sociální služby dětem se zdravotním postižením a dětem z nepříznivého sociálního prostředí tak, aby se mohly nenásilně
a včas začlenit do společnosti. (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

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

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

Kamiony zahlcují
ulici, praskají nám
domy, stěžují si lidé
Vibrace, od kterých praskají domy, a přílišný hluk od projíždějících nákladních
automobilů vedl obyvatele Nádražní ulice v Turnově k sepsání petice. Řešení
jejich problému je v kompletní opravě silnice. Na tu však letos nejsou peníze.
TURNOV Obyvatelé turnovské Nádražní ulice si stěžují na vibrace a
hluk, které způsobuje především
kamionová doprava. Ta tudy jezdí
hlavně do průmyslové zóny, do
které chybí přímý sjezd ze silničního tahu z Prahy či Liberce do Turnova..
„I v Turnově můžete zažít zemětřesení,“ nazvali lidé svoji petici,
se kterou se obrátili na město. „Nádražní ulice. Většina lidí si pod ní
představí nedávno zrekonstruovanou část silnice a přilehlých chodníků v úseku od Kudrnáčových hodin až k hotelu Beneš. Ovšem tato
ulice pokračuje ještě dál směrem
na Ohrazenice,“ připomíná petiční výbor.
I přes několikeré záplatování
není zádní část Nádražní ulice v
dobrém stavu. Na tom, že by si zasloužila opravu, se zastupitelé
shodli stejně tak jako sedm desítek
podepsaných pod peticí. Silnice
patří však Libereckému kraji a ten
na rekonstrukci alespoň v letošním roce nemá peníze.
„V současné době jsou všechny
naše investiční prostředky na velkoplošné opravy rozděleny,“ uvedl

za Krajskou správu silnic Jiří Medek. Stav ulice nepovažuje za havarijní a doporučuje, aby se město
obrátilo na krajskou radu, která by
Nádražní ulici mohla zařadit do
plánu prací Krajské správy silnic
na příští rok.
Rozbitá silnice je příčinou hluku a vibrací, které se přenášejí do

Silnice patří
Libereckému kraji
a ten na opravu alespoň
v letošním roce
nemá peníze.
domů. Petičníci kromě oprav požadovali i další opatření. Od měření
vibrací, které podle obyvatel poškozují domy, přes snížení povolené rychlosti na 30 kilometrů za hodinu po umístění pevného radaru,
který by rychlostní limit sledoval.
S těmito požadavky na městě neuspěli.
Vedoucí turnovského odboru
dopravy Pavel Vaňátko s krajskou
hygienickou stanicí měření vibrací

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

Vaším objektivem MF DNES přináší fotografie z rajce.idnes.cz

Dechovka v Košťálově

projednával a dozvěděl se, že by
bylo zbytečné. „Podle pracovníka
hygienické stanice jsou vibrace
způsobené dopravou po nekvalitní silnici zanedbatelné v porovnání s horní hranicí, kterou připouští
norma. Ta má za cíl chránit zdraví
lidí především v průmyslu, třeba u
hydraulických lisů, a není cílena
na ochranu staveb před praskáním,“ uvedl Vaňátko.
Ani měření hluku by nejspíš nepřineslo lidem úlevu. Provedené
měření na průtahu u sídliště Jana
Patočky bylo v normě – a to je tam
mnohem silnější doprava. „Mohu
říct otevřeně, že snížení rychlosti
na 30 kilometrů za hodinu nepovolím. Byl by to precedent, třicítkou
bychom pak museli jezdit v půlce
Turnova,“ prohlásil Vaňátko.
Pevný radar, který by hlídal alespoň dodržování „padesátky“ sice
byl před časem plánován, ale asi
nevznikne. „Není na to doba. Turnov za své pevné radary je často
pranýřován,“ dodal Vaňátko. Obyvatelům Nádražní ulice tak nezbývá než věřit, že příští rok silnici
kompletně opraví.
JAROSLAV HOŘENÍ

Příznivci dechovky se o víkendu
sešli v Košťálově, kde se konala
Oblastní přehlídka dechových
hudeb. Vystoupila například
Dechovka Táboranka,
Pernštejnka či Gloria.

Mažoretky Kromě dechové hudby potěšily návštěvníky v Košťálově
také tance mažoretek.

4x foto: Zdeněk Horák, http://hartanet.rajce.idnes.cz

V Turnově vylepšují za desítky milionů školy i školky
TURNOV (jh) Desítky milionů korun
Turnov investuje a bude investovat
do mateřských a základních škol.
Díky tomu má dostatek míst ve školkách a jen ojedinělé stížnosti rodičů na fungování školství.
„Turnovské mateřské školy jsou
vytížené, ale postačují poptávce, dokonce v nich máme mimoturnovské děti. Pokud budeme počítat se
školkami mimo město, najdou se i
volná místa. Podle statistik by měl

přijít republikový vrchol počtu dětí
ve školkách v roce 2013, ale Turnova by se neměl dotknout,“ prohlásil
vedoucí turnovského odboru školství René Brož.
V Turnově žádné školky v posledních letech nerušili. Naopak do
nich hodně investovali. Do finále
nyní spěje oprava mateřské školy v
ulici Jana Palacha, kam již nastoupily děti. Zbývá dodělat jen věci, které
nebrání provozu. Po desetimiliono-

vé investici hlavně do zateplení panelové stavby, na kterou město získalo dotaci, se hovoří o nové waldorfské školce na Daliměřicích. Stávající montovaný dům se rozpadá.
„Waldorfskou školku bychom
chtěli zařadit do investičního plánu
na příští rok. Řešíme, jak za co nejméně peněz získat co nejvíce užitku. Tedy jestli půjde o moderní
montovaný objekt nebo o zděný.
Rozhodující kromě peněz bude na-

rušení výuky. Waldorfská školka je
tak specifická, že její provoz nemůžeme na rok zcela přerušit. To by
nebylo dobré,“ podotkl místostarosta Otakar Špetlík.
Samotná školka by měla stát
sedm milionů, i s okolím, od zahrady po parkování, maximálně 12 milionů. „Jako další je v našich plánech rekonstrukce prvního stupně
ve škole v Alšově ulici také za 12 milionů a výhledově rekonstrukce zá-

PRODEJ Byt, Cvikov
Naše společnost Vám nabízí
kompletně zrekonstruovaný
družstevní byt o velikosti 3+1+L.
cena: 845 000 Kč
tel.: 800888533, info@vdfreality.cz
reality.idnes.cz/n3049304

PRODEJ RD, Šimonovice
Novostavba rodinného domu se
nachází na překrásném pozemku s
celodenním osluněním.
cena: 6 450 000 Kč
Jiří Červinka, tel.: 606662859
reality.idnes.cz/n3042305

kladní školy v Mašově,“ připomněla starostka Hana Maierová.
Základních škol má Turnov celkem pět. Z dvou a půl tisíce míst
jich je 1 675 obsazených. „Potěšitelé je, že v Základní škole v Žižkově
ulici stoupl počet žáků. A ředitel tak
může rozšířit učitelský sbor a zkvalitnit výuku,“ uvedl Brož. Podle dotazníkového šetření na všech školách rodičům žáků nejvíc vadí nekvalitní obědy.

104 551

PRODEJ Dražba 4.10. 2011
RD v Blíževedlech v CHKO
Kokořínsko, 6+1, 179 m2, 2NP+půda
Pozemek 2 563 m2.
cena: 945 000 Kč nejnižší podání
tel.: 221666666, praha@gavlas.cz
reality.idnes.cz/n2780830

PRODEJ Byt 2+kk v OV, Liberec
Prodej nového bytu v OV v Liberci
na okraji rochlického sídliště.
Velice prostorný byt 2+kk.
cena: 1 800 000 Kč
Anna Bílá, tel.: 800100446
reality.idnes.cz/n3056266

PRODEJ RD, Liberec
Prodej luxusního rodinného domu
6+1 se vzrostlou zahradou, garáží
pro jedno vozidlo.
cena: 11 330 000 Kč
tel.: 800107777, info@avareal.cz
reality.idnes.cz/n3051127

Nabídka

Lokalita

Popis

PRONÁJEM

Liberec XXXVratislavice nad Nisou

Dumrealit.cz Vám zprostředkuje pronájem bytu 1+1 v prvním patře panelového sedmipodlažního domu.

PRONÁJEM

Liberec IINové Město, Valdštejnská

Pronájem bytu. Prostorný mezonetový byt 4+1 o celkové rozloze 190 m2 se nachází v 3. patře domu.

PRONÁJEM

Liberec VIRochlice

Dumrealit.cz Vám zprostředkuje pronájem pěkného bytu 2+1 v panelovém domě na sídlišti Gagarinka.

PRONÁJEM

Liberec XIVRuprechtice

Cena Kontakt na prodejce

PRODEJ RD, Jablonec nad Nisou
Nabízíme luxusní RD 8+1 v klidné
části města Jablonec nad Nisou, v
městské části Kokonín.
cena: 6 399 000 Kč
David Deus, tel.: +420606669027
reality.idnes.cz/n3041875

Informace na webu

7 000 Kč za měsíc Jiří Svoboda, tel.: 734693035

reality.idnes.cz/n3056135

10 000 Kč za měsíc tel.: 485103135, relia@relia.cz

reality.idnes.cz/n3056004

4 000 Kč za měsíc Vladimir Klíma, tel.: 605353972

reality.idnes.cz/n3050316

5 000 Kč za měsíc Lubomír Bureš, tel.: 485102156

reality.idnes.cz/n3047584

2

Byt 1+1 ve 3. patře věžového panelového domu na sídlišti Ruprechtice, ul. Borový vrch. Podlahová plocha je 39 m .
2

PRODEJ

Nová Paka, Masarykovo náměstí

Dům k rekonstrukci s byty a nebytovými prostory na Masarykově náměstí v centru Nové Paky. Zastavěná plocha cca 150 m .

2 290 000 Kč

tel.: 602306781, mhlava@volny.cz

PRODEJ

Liberec VIRochlice, Burianova

Prodej DB 3+1 s lodžií v Liberci, ul.Burianova. Prostorný byt o výměře 75 m2 se nachází na okraji Rochlického sídliště

1 150 000 Kč

Anna Bílá, tel.: 800100446

reality.idnes.cz/n3056258

PRODEJ

Nové Město pod Smrkem

Nabízíme Vám zrekonstruovaný byt 2+1 s výměrou 62 m2 v bytovém domě. Jedná se o velmi hezký byt.

Petra Kizymová, tel.: 606662862

reality.idnes.cz/n3051830

PRODEJ

Liberec IIIJeřáb, Tatranská

Prodej nového bytu o velikosti 2+kk s lodžií, 66,38 m2, v osobním vlastnictví v centru města, ulice Tatranská.

1 900 000 Kč

Petra Kizymová, tel.: 606662862

reality.idnes.cz/n3051303

PRODEJ

Česká Lípa, Zhořelecká

Nabízíme prodej dr. bytu 3+1/L, 66 m2 s balkonem, který se nachází v I. podlaží domu po rekonstrukci.

560 000 Kč

tel.: 800107777, info@avareal.cz

reality.idnes.cz/n3051212

PRODEJ

Česká Lípa, Na Blatech

Nabízíme družstevní byt 2+1 v klidné části na okraji města Česká Lípa, v ulici Na Blatech. Byt se nachází v 6. NP.

819 000 Kč

Jiří Šmatlák, tel.: 606669027

reality.idnes.cz/n3048015

790 000 Kč

reality.idnes.cz/n1751331

