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Semilsko má tisícovku mladých
hasičů a mnozí úspěšně sportují
Z regionu jsou mistři republiky i světa. Dětem ale hasičina přináší hlavně náplň volného času
Semily – Okresní sdružení
hasičů ocenilo nejlepší hasičské sportovce. Největších
úspěchů dosáhl oddíl mladých z Poniklé na mistrovství
republiky v Praze, odkud si
odvezl zlaté medaile. Skvěle
bojoval také tým dorostenek z
Bozkova, který získal celkové
třetí místo. Titul mistra republiky vybojoval v silné konkurenci Jan Lampa z Bozkova
v kategorii staršího dorostu.
Zvláštní ocenění bylo připraveno pro Šárku Jiroušovou. Ta dosahuje výtečných
výsledků v SDH Poniklá, kde
je doslova líheň hasičských
talentů. Po titulu mistryně republiky se stala v běloruském
Grodnu mistryní světa v juniorské kategorii výtečným výsledkem 16 sekund v běhu na
100 metrů s překážkami. Na
mistrovství světa dospělých v
Petrohradě pak společně s
dalšími ženami reprezentace
získala zlaté medaile ve štafetách na 4x100 metrů.
„Určitě nejobtížnější bylo
hašení hasicím přístrojem.
Šlo o setiny vteřiny, navíc
jsme měly při závodě silný

SVĚTOVÉ rekordmance Šárce Jiroušové poděkoval také náměstek
starosty OSH v Semilech Jaroslav Bachtík. Foto: Věra Nutilová
déšť,“ připomněla Šárka Jiroušová.
Ocení se dočkali rovněž

mladí hasiči, kteří absolvovali seriál soutěží O dráčka
Soptíka. Hodnoceno bylo še-

desát kolektivů. Nejlepšími
týmy se staly v kategorii
mladších dětí Semily I – A,
Jablonec a Mašov, ve starších
bodovaly Brada Rybníček z
okresu Jičín, Semily I – B a
Jablonec.
Titul Král požárních útoků
ozdobil Jablonec nad Jizerou,
Bozkov B , Mašov, Brada Rybníček a Semily I – B.
„Vážíme si zejména toho, že
nyní pracuje v okrese Semily
kolem tisícovky mladých
hasičů. Dětem je tak smysluplně vyplňován volný čas, naučí se moha potřebným dovednostem,“ uvedl starosta
OSH Arnošt Černý. Slavnostní okamžiky si nenechala ujít
ani starostka Semil Lena
Mlejnková. Také ona vyjádřila uznání všem, kteří se podílejí na výchově mládeže a věnují dětem volný čas. Ke slavnostnímu odpoledni přispělo
pohoštění pro všechny účastníky, kterých bylo kolem čtyř
stovek, bravurní a vtipný moderátorský výkon čestného
starosty
OSH
Miloslava
Miksánka a líbivé ceny, diplomy i poháry. Věra Nutilová

„Nevzdáme se,“ zní dál z turnovské radnice
Rada kraje odmítla návrh Turnova na výměnu
dvou školních budov, město to nechce vzdát.
JANA PAVLÍČKOVÁ

Turnov – „Jsem opravdu zklamaný,“ uvedl na adresu krajských radních starosta Turnova Tomáš Hocke. Rada kraje totiž odmítla návrh Turnova na výměnu dvou školních
budov ve Zborovské a Alešově
ulici.
Zatímco Zborovská patří
městu, Alešova kraji. Teď tam
sídlí Střední odborná škola.
Turnov ale chtěl objekty vyměnit, aby mohl v Alešově zřídit základní školu.
„V lokalitě Turnov II máme
jen první stupeň základní školy. Potřebujeme tam plnohodnotnou školu. Bohužel, jiný
vhodný objekt než současné
sídlo střední odborné školy
tam není. Proto jsme chtěli,
aby se střední škola přestěhovala celá do Zborovské, která
je po sloučení hotelové školy se
střední odbornou nevyužitá,“
vysvětluje starosta.
Podle něj by se tak zabily dvě
mouchy jednou ranou. Turnov by získal budovu pro základní školu a škola ve Zborovské by dál sloužila k výuce
středního školství, za kterýmžto účelem byla před lety

opravena z peněz mecenáše
Bohuslava Horáčka.
Podle kraje ale není výměna budov pro kraj výhodná.
Současně to však podle radních neznamená, že Obchodní
akademie, Hotelová škola a
Střední odborná škola Turnov
objekt ve Zborovské ulici definitivně opouští. „I nadále
budeme jednat s městem Turnov o tom, jakým směrem se
bude ubírat škola a především, jak efektivně a za jakých podmínek bude objekt ve
Zborovské ulici využit pro potřeby středního vzdělávání,“
uvedla radní pro školství Alena Losová.
„Nechápu, v čem je výměna
pro kraj nevýhodná. Nabídli
jsme jim snížení nájmu o 60
procent. Dosud nám za Zborovskou platí 900 tisíc ročně,
my bychom se spokojili i se 400
tisíc, a byli jsme připraveni
jednat i o nižší částce,“ oponuje starosta.
Ve Zborovské totiž zůstává
plně vybavená cvičná kuchyně pro hotelovou školu a další
zařízení, která bude škola dál
k praktické výuce využívat.
„Jenže na výuku tam dochází
jeden den v týdnu, jinak je bu-

SETKÁNÍ studentů a učitelů se zástupci kraje a města. Studenti hotelové školy sepsali petici proti stěhování školy ze Zborovské ulice,
ani to ale kraj o změně postoje nepřesvědčilo. Foto: Pavel Charousek
dova nevyužitá,“ podotkla
místostarostka Turnova Jana
Svobodová. „Jakmile hotelová škola zůstane v budově u
nádraží, tedy Alešově, děti
nám odejdou jinam, o tom jsem
přesvědčena. Už to nebude obchodní a hotelová škola, jaká
bývala,“ dodala druhá mís-

tostarostka Petra Houšková.
Vedení Turnova chce dál s
krajem vyjednávat. Tento
čtvrtek bude o odmítnutí výměny budov jednat ve městě i
mimořádné
zastupitelstvo.
„Zřízení základní školy i osud
hotelovky je priorita, jen tak se
nevzdáme,“ řekl Hocke.

Ve středu 9. prosince v 18 hodin
rozeznějí náměstí ve městech České republiky
i v zahraničí.
Přidejte se k nám!

Hlasovat můžete
od 1. do 10. 11. 2015
formou kuponu nebo na
www.ceskozpivakoledy.cz

Semilsko – Střetů aut se zvěří je v podzimních dnech hodně, během jednoho dne v regionu zahynuly tři kusy srnčí. Kilometr
od Turnova směrem na Jičín se před šestou hodinou večerní
střetl řidič Superbu se srnou, škoda je odhadnutá na 12 tisíc korun. Stejné zvíře srazil o půlnoci mezi Martinicemi a Studencem muž za volantem Fordu Tranzit. Stejná je i hmotná škoda.
O hodinu později skončil život třetí srny pod koly vozu Audi mezi Valteřicemi a Hrabačovem, tady bude stát oprava 22 tisíc. Ale
kolizi nemusí vyvolat jen lesní zvěř. Následující den krátce před
jednou hodinou odpoledne vběhl řidiči Opelu Corsa nedaleko
Ohrazenic do cesty pes. Nehoda se obešla bez zranění osob a bez
alkoholu u řidiče, ale škoda dosáhla 10 tisíc korun.
(aš)

Jilemnice transformuje městskou
nemocnici na akciovou společnost
Jilemnice – Městští zastupitelé rozhodli a Jilemnice
transformuje
Masarykovu
nemocnici na akciovou společnost. „To umožní spolupracovat s nemocnicí v nedalekých Semilech, které chybí
lékaři, a zajistit tak zdravotní
péči v regionu,“ řekla starostka Jana Čechová. Pokud vše
dobře půjde, měla by být nemocnice akciovou společností
někdy na konci března.
Masarykova městská nemocnice Jilemnice je jedním
ze čtyř zdravotnických zařízení na Semilsku. Slouží pro
zhruba 60 tisíc pacientů z Jilemnicka, části Semilska a
Jablonecka a také pacientům z
oblasti Vrchlabí a části Jičínska. Zařízení má 194 lůžek, z
toho 13 je lůžek intenzivní péče JIP a ARO. V Jilemnici bylo
loni hospitalizováno 8200 pacientů a dalších 62 tisíc jich
prošlo ambulancemi.
„Letos počet pacientů roste
o sedm až deset procent kvůli
problémům nemocnice v Semilech, vzdálených 20 kilometrů,“ informoval ředitel Jiří Kalenský.
Nemocnice s poliklinikou v
Semilech má od začátku roku

ekonomické i personální problémy. Kvůli nedostatku lékařů přestane od ledna poskytovat akutní lůžkovou péči
na interním oddělení. Z 31 lůžek se 20 promění na lůžka následné péče, ostatní budou
zrušena. O pacienty se budou
muset postarat nemocnice v
Jilemnici, Turnově a Jablonci
nad Nisou. Semilská nemocnice se potýká i s dalšími problémy, odborníci proto doporučili spolupráci s jilemnickou nemocnicí. „Do budoucna
počítáme s fúzí obou zařízení,“ řekla semilská starostka
Lena Mlejnková.
„Spolupráce nebo případné
spojení ale není možné ve formě příspěvkové organizace, to
jde jen v rámci obchodních
korporací,“ uvedl Kalenský. V
Semilech rozhodli zastupitelé
už v květnu o transformaci nemocnice na společnost s ručením omezeným. V Jilemnici
ale dali přednost akciové společnosti, protože pro zastupitele byla důvěryhodnější. „Má
jasná pravidla, představenstvo, dozorčí radu, byla to pro
nás schůdnější forma kontrolované společnosti,“ řekla starostka Čechová.
(čtk)

Hejtman Půta si polepšil, je
šestým nejoblíbenějším

Dejte hlas své oblíbené koledě

Zazpíváme si
společně tři koledy,
které již známe:
Nesem vám noviny,
Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma
a o dalších rozhodněte
vyplněním kuponu.

Pod kola se dostalo i domácí zvíře

Z těchto vyberte dvě:
Dej Bůh štěstí
Veselé vánoční hody
Jak jsi krásné neviňátko
Pásli ovce Valaši
Štědrej večer nastal
Slyšte, slyšte, pastuškové

Liberecký kraj – Hejtman Libereckého kraje Martin Půta
si polepšil v žebříčku oblíbenosti. Podle aktuálního průzkumu společnosti SANEP je
Půta šestým nejoblíbenějším
hejtmanem v České republice.
Od posledního měření postoupil liberecký hejtman o
jednu příčku.
Titul
nejoblíbenějšího
hejtmana drží už od dubna
loňského roku jihomoravský
Michal Hašek. „S aktuálním
ziskem v souhrnu 51,2 % kladných hlasů obyvatel Jihomoravského kraje zůstává jediným, který získal nadpoloviční podporu obyvatel svého
kraje,“ zanalyzoval výsledky

průzkumu ředitel společnosti
Sanep Oldřich Zajíc. Druhým
nejlépe hodnoceným představitelem krajů dlouhodobě zůstává hejtman Jihočeského
kraje Jiří Zimola.
Zajímavostí je, že i když
ANO drží první příčku ve volebních preferencích a ministr financí a předseda hnutí
ANO Andrej Babiš je nejlépe
hodnoceným politikem, Adriana Krnáčová u Pražanů příliš důvěry nezískala. Aktuálně spokojenost s činností Adriany Krnáčové vyjádřilo
pouze 17,9 % dotázaných obyvatel hlavního města Prahy,
což z ní činí nejméně oblíbeného krajského politika. (red)

Zaškrtněte křížkem svoji oblíbenou koledu
a kupon odešlete do nejbližší redakce
regionálního Deníku (viz tiráž).

Jméno: ...........................................................................................
Příjmení: ........................................................................................
Ulice: ..............................................................................................
Město: ............................................................................................

Byla cesta, byla ušlapaná
Chtíc aby spal
Já malý přicházím koledovat
Já bych rád k Betlému
Pochválen buď Ježíš Kristus

PSČ: ................................. Telefon: ..............................................
Kraj: ................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................

Zpívání zakončíme vánoční písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí.
Jsem předplatitel regionálního Deníku:

ANO

NE

