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P
ro zajÌmavost se snad sluöÌ na

˙vod uvÈst, ûe p˘vod jmÈna

mÏsta Semily je nejasn .̋ Ja-

zykozpytci usuzujÌ, ûe je odvozeno 

od osady Ñsemil˘ì, tedy mil˝ch lidÌ.

M˘ûeme-li hodnotit z kr·tkÈ dopo-

lednÌ n·vötÏvy koncem dubna, nÏco

na v˝sledku jejich b·d·nÌ budeÖ

Nic není zadarmo

ÑZamÏstn·v·me patn·ct lidÌ. MÏstu,

obËan˘m a firm·m nabÌzÌme p¯e-

devöÌm oöet¯ov·nÌ zelen˝ch ploch, 

realizaci parkov˝ch ˙prav a zahrad

a celoroËnÌ ˙drûbu komunikacÌ, chod-

nÌk˘ i jejich opravy. Tyto dva nosnÈ pilÌ¯e

jsou z·kladem naöÌ pr·ce. D·le zmÌnÌm

svoz a likvidaci odpad˘ vËetnÏ nebez-

peËn˝ch. Loni jsme zprovoznili sbÏrov˝

dv˘r se zpÏtn˝m odbÏrem elektro-

odpadu. Z dalöÌch ËinnostÌ uvedu

v˝stavbu, rekonstrukci, ˙drûbu a opra-

vy osvÏtlenÌ, zemnÌ a v˝kopovÈ pr·ce,

p¯epravu stavebnÌho materi·lu, sluûby

s vysokozdviûnou ploöinou a stÏhov·nÌ.

V˝znamnou souË·stÌ naöÌ pr·ce je

rekonstrukce bytov˝ch i nebytov˝ch

prostor, stavba plot˘, elektrik·¯skÈ,

malÌ¯skÈ a natÏraËskÈ sluûby. Na-

bÌzÌme z·jemc˘m pr·ci s kompreso-

rem a ve mÏstÏ vylepujeme plak·ty.

Abychom si vydÏlali na ûivobytÌ,

utk·v·me se ve v˝bÏrov˝ch ¯ÌzenÌch

s ostatnÌmi firmami a nem·me û·dnÈ

v˝jimky, nic nedost·v·me zadarmo.

MÏsto n·m zkr·tka ned· ani korunu,

veökerou techniku si musÌme po¯izovat

ze zisku. Abychom se uûivili, nabÌzÌme

i sluûby pro okolnÌ mÏsta zhruba do

pades·ti kilometr˘. Odhadem jde

o polovinu pracÌ pro Semily, druhou pro

ostatnÌ z·jemce,ì vypoËÌt·v· jednatel

spoleËnosti TSM LubomÌr JelÌnek.

Vozov˝ park podniku byl jiû pomÏrnÏ

zastaral ,̋ a tak bylo nutno p¯ikroËit

k jeho urychlenÈ modernizaci. P¯esto

st·le slouûÌ nap¯Ìklad Ëty¯i sta¯iËkÈ

zetoryÖ Z dalöÌ techniky lze zmÌnit

nakladaËe HON a UNC s n·stavbami,

zahradnÌ traktory, k¯ovino¯ezy a moto-

rovÈ pily. Protoûe p¯edevöÌm odvoz

odpad˘ s pomocÌ traktor˘ a vlek˘ byl

Začátkem letošního roku si připomněl deset let existence podnik 
TSM Semily, s. r. o, který je ve stoprocentním vlastnictví města. 
Zkratka znamená Technické, Stavební a Montážní služby. Koncem dubna
jsme se do devítitisícových Semil na soutoku řek Jizery a Olešky v podhůří
Krkonoš na dohled od Českého ráje v Libereckém kraji vypravili
s fotoaparátem a redakčním blokem.

VVe městě Semily e městě Semily 
vsadili na univerzályvsadili na univerzály

O údržbu zeleně se stará nosič s žací nástavbou o šíři záběru 150 cm a zásobníkem
na 1000 l zelené hmoty se zdvihem až do výše 190 cm – výrobce Stoll

S úspěšným zvládnutím nástrah letošní náročné zimy pomáhal v Semilech nosič Holder
C 245 s šípovou radlicí a sypačem o objemu 400 l. Oba agregáty jsou od firmy Simed
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jiû ne˙nosn˝ a nam·hav ,̋ podnik TSM

si v loÚskÈm roce po¯Ìdil nov˝ v˘z

Bucher 200 od firmy Hanes s nosi-

Ëem kontejner˘, n·stavbou na posyp

a ËelnÌ shrnovacÌ radlicÌ pro ˙drûbu

p¯edevöÌm silnic.

Zvítězil Holder

V souvislosti s tak zvan˝m chodnÌko-

v˝m z·konem byl podnik TSM nucen

¯eöit zimnÌ ˙drûbu p¯edevöÌm ˙zk˝ch

chodnÌk˘, kterÈ mu p ībyly do pÈËe. Na

z·kladÏ v˝bÏrovÈho Ì̄zenÌ vyöla finan-

ËnÏ a kvalitativnÏ v pomÏru cena :

uûitn· hodnota nejlÈpe nabÌdka lito-

mÏ īckÈ akciovÈ spoleËnosti KIS plus,

kter· se do soutÏûe p īhl·sila s univer-

z·lnÌm kloubov˝m komun·lnÌm nosiËem

Holder C 245. KIS plus tuto znaËku

zastupuje v »eskÈ republice. Stroj

firma TSM p¯evzala v prosinci loÚskÈho

roku, tedy doslova za pÏt minut dva-

n·ct. Ze zimnÌch doplÚk˘ k nosiËi Hol-

der lze zmÌnit shrnovacÌ radlici a sypaË

od spoleËnosti Simed z Dvora Kr·lovÈ

nad Labem, pro ˙drûbu zelenÏ slouûÌ

ËelnÌ sekaËka se sbÏrem zelenÈ hmoty

do koöe, vöe od firmy Stoll.

ÑDoposud jsme udrûovali zeleÚ pouze

s pomocÌ poloprofesion·lnÌch trav-

nÌch traktor˘ nebo s taûenou sekaËkou

za traktorem. Protoûe se star·me

o 11 hektar˘ zelenÏ, kterÈ sek·me aû

devÏtkr·t roËnÏ, chtÏli jsme si po¯Ìdit

i pro tuto Ëinnost v˝konnou techniku.

Jiû teÔ je z¯ejmÈ, ûe se u n·s Holder

nezastavÌ prakticky po cel˝ rok a vydÏl·

si na sebe. V pl·nu m·me i dalöÌ

n·stavby na oba naöe novÈ univerz·lnÌ

nosiËe tak, abychom mohli vykr˝vat

zak·zky r˘znÈho zamÏ¯enÌ. V˝znam-

nou finanËnÌ z·tÏûÌ je pro n·s traktor

Lamborghini s ËelnÌ öÌpovou radlicÌ

urËenou spÌöe pro silniË·¯e neû pro

pr·ci v naöich podmÌnk·ch, kter˝ 

si podnik po¯Ìdil jeötÏ p¯ed m˝m p¯Ì-

chodem. PlatÌme za nÏj roËnÏ asi 

600 000 korun a r·di bychom naöli

z·jemce, kter˝ by p¯evzal leasing. Za

utrûenÈ penÌze bychom chtÏli koupit

t¯eba dva staröÌ zetory ve sluönÈm

stavu, kterÈ by se u n·s uplatnily lÈpe,ì

podot˝k· jednatel JelÌnek.

Těžkou zimu zvládli

Semilsk˝ podnik TSM m· na 

starosti zhruba 23 kilometr˘ chod-

nÌk˘, 1,3 hektaru ve¯ejn˝ch pro-

stranstvÌ a 52 kilometr˘ vozovek

vöeho druhu se zpevnÏn˝m, ötÏrko-

v˝m i nezpevnÏn˝m povrchem.

Jednatel TSM LubomÌr JelÌnek se

ohlÌûÌ za letoönÌ zimou: ÑSemilsk·

kotlina je ze vöech stran obklopena

vrchy. To s sebou p¯in·öÌ velice

obtÌûn˝ terÈn p¯edevöÌm v okrajo-

v˝ch Ë·stech mÏsta. Bohatou zimnÌ

nadÌlku, kter· d˘kladnÏ provÏ¯ila

naöe schopnosti, jsme zvl·dli cel-

kem dob¯e, i kdyû mÏsto v jeden

Ëas uvaûovalo o vyhl·öenÌ kalamit-

nÌho stavu. P¯esto, ûe jsme nasadili

novou techniku, tedy nosiËe Bucher

a Holder, jsme byli nuceni p¯ede-

vöÌm od stavebnÌch firem najÌmat

brig·dnÌky. Pracovalo jich p¯i ˙klidu

chodnÌk˘ a odvozu snÏhu v dob·ch

nejvÏtöÌch snÏhov˝ch p¯Ìval˘ deset.

N·klady, kterÈ jsme vyËÌslili na t¯i

a p˘l milionu korun, se nÏko-

mu mohly zd·t vysokÈ, ale jak jsem

se informoval u srovnateln˝ch pod-

nik˘, byly prakticky shodnÈ. Proto

jsme takÈ vybavili naöi modernÌ

techniku systÈmem GPS, abychom

mohli doloûit jejÌ pohyb a mÌsto

aktu·lnÌho nasazenÌ. TeÔ na ja¯e

mohu prohl·sit, ûe se n·m novÈ

univerz·lnÌ nosiËe vyplatily a ˙ËinnÏ

pomohly p¯i zimnÌ ˙drûbÏ. Pro

zajÌmavost podot˝k·m, ûe Holder

u n·s obsluhuje ûena, zahradnice,ì

uzavÌr· jednatel TSM Semily Lubo-

mÌr JelÌnek. ��

Text a foto Jan Kroupa

V loňském roce zprovoznil podnik sběrový dvůr včetně zpětného odběru
elektroodpadu

Na prodej je traktor Lamborghini R6 110 Profile (r. v. 2008, uvedení do provozu
11/2008) s čelní šípovou radlicí. Na leasingu zbývá doplatit 42 měsíčních splátek 
po 56 950 Kč s DPH, celkem tedy 2 391 900 Kč. Bližší informace podá jednatel TSM
Lubomír Jelínek, tel.: 775 765 720
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