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Povodně, tolerance a vzájemný respekt
Milí čtenáři,
zdá se, že i do Turnova dorazilo konečně léto,
které přineslo nejen krásné počasí, ale i spoustu
vody. Zrovna dnes jsem se vrátil z porady starostů s panem ministrem vnitra. Velká část této
akce byla věnována povodním, které zachvátily
skoro celé Čechy (813 obcí). Turnov měl tentokrát velké štěstí. To nás však nesmí ukolébat
k nečinnosti. Dále musíme usilovat o další protipovodňová opatření – rozšíření koryta řeky
Jizery v oblasti Palackého mostu, řešení protipovodňového opatření v oblasti Na Lukách,
zvětšovat retenční plochy území. Touto cestou
bych rovněž rád poděkoval všem, kteří nabídli
osobní, materiální a finanční pomoc zasaženým
obcím, v našem případě směřovanou obci Rudník. Zvláště v delším čase po povodni bude potřeba naše zvýšená pozornost třeba právě Rudníku. Letní čas přináší některá témata i otázky,
které by se daly nazvat evergreenem. Často jsou
spojeny s problematikou cestovního ruchu.

První, co jsem zaznamenal, je otázka cyklostezky z Dolánek na Malou Skálu. Zvláště
v úseku Dolánky – Loužek je situace vyhrocena
nad zdravou míru. Přitom by stačila vzájemná
tolerance mezi motoristy, cyklisty a sportovci na in-line bruslích. Jen ohleduplnost může
vyřešit jinak těžko řešitelný problém rozšíření
komunikace. Parkováním na vyhrazených místech může zůstat oblast prostupná i pro ostatní
uživatele. Podobně úklid po své návštěvě u Jizery nebo cyklostezky by měl být zcela samozřejmou záležitostí.
Další otázka směřuje většinou k existenci
koupaliště. Často opakovaným záměrem stávajícího i minulých zastupitelstev Turnova je
projekt sportovního areálu v Maškově zahradě.
Pozemky v Maškově zahradě byly zakoupeny
pro tento účel B. J. Horáčkem za cca 50 mil. Kč.
V minulosti bylo vypracováno několik projekčních záměrů. Na začátku tohoto období byla
aktualita záměru prověřena anketou mezi zastupiteli. Zde se umístila na druhém místě za
rekonstrukcí ulice 28. října. Proto byly zahájeny
projekční přípravy na novém projektu, který
by náplní a ekonomickou náročností odpovídal
měřítku Turnova. Tento projekt prošel všemi
schvalovacími stupni a v srpnu či září bude čekat
na konečný verdikt zastupitelstva. Rád bych ještě sdělil, že existence koupaliště v prostoru Do-
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lánek není vzhledem ke stávající lokalitě možná
– stavba je oficiálně vymazána z katastru nemovitostí a v aktivní záplavové zóně není možné
nové koupaliště postavit. Za určitých podmínek
by zde mohl vyrůst koupací biotop bez doprovodných staveb. V případě, že bude projekt
schválen, mohlo by v lokalitě Maškovy zahrady
vyrůst koupaliště s infrastrukturou ve skladbě:
rekreační bazén s 25m plaveckým bazénem, tobogán, dva typy skluzavek, brouzdaliště, šatny
s občerstvením, 2 dětská hřiště, 2 sportovní hřiště, skate park, in-line okruh. To vše by mohlo
být uvedeno do provozu v červnu 2015.
Další otázka často směřuje k neexistenci toalet na terminálu. Tato situace nevznikla vinou
města. Terminál byl vystavěn v rámci 1. etapy
stavby. V rámci 2. etapy měla být rekonstruována budova železniční stanice, v které byla navržena odbavovací hala včetně toalet, informačního centra, čekárny, pokladen a dalších prostor.
Od tohoto projektu však České dráhy ustoupily.
Přislíbily však rekonstrukci budovy z vlastních
zdrojů, která naplní výše uvedené potřeby terminálu. Přes několik urgencí však tato vize nebyla do této chvíle naplněna. Ani improvizované
jednání s generálním ředitelem ČD, a.s. nepřineslo okamžité řešení. Proto jsem přistoupil
k jednání s majitelem restaurace Albion, panem
pokračování na straně 52
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1 – RADNICE – ul. Antonína Dvořáka čp. 335
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Funkcionáři města Turnova, odbor finanční, odbor rozvoje města,
stavební úřad, odbor životního prostředí, kancelář tajemníka,
odbor kontroly, odbor správy majetku, odbor vnitřních věcí a podatelna
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2 – REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
– nám. Českého ráje čp. 26 – odbor cestovního ruchu

K A L E N DÁ R I U M
Čtvrtek 29. srpna
Veřejné zasedání zastupitelstva města, Velký sál KC Střelnice
od 17 hodin

3 – ul. Skálova čp. 466
Městská policie, odbor přestupkového řízení

4 – ul. Skálova čp. 84 – naproti muzeu

2
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Odbor správní, odbor sociálních věcí, sbor hasičů, odbor přestupkového řízení

5 – ul. Skálova čp. 72 – vedle muzea
Obecní živnostenský úřad, odbor školství, kultury a sportu, odbor dopravní

pokračování ze strany 51
Jandíkem. S ním jsem se dohodl na paušální úhradě za provozování toalet
v modelu veřejných toalet. Toalety by tak měly být otevřeny v rozsáhlé
provozní době, po celých 7 dní v týdnu včetně toalety pro imobilní občany. Další vylepšení služeb pro návštěvníky Turnova lze nalézt v rozšířené
otevírací době synagogy, bude otevřena i v pondělí. Rozšířenou otevírací
dobu bude mít i turnovské „íčko“, a to navíc v neděli v průběhu července
a srpna. S hezkým počasím se přesouvají do venkovního prostoru hudební
a kulturní akce. I zde dochází ke střetu mezi pořadateli a stálými obyvateli.
Na jedné straně bychom rádi podpořili kulturu a setkávání lidí, na druhou
je naší povinností ochránit soukromí obyvatel. Proto byla zastupitelstvem
schválena vyhláška o venkovních hudebních produkcích, která umožňuje „rozumnou“ produkci ve všedních dnech do 23 hodin a ve dnech, po
nichž je volno, do 01 hodin. Rovněž pejskaři se nejenom v těchto letních
dnech vydávají do ulic, parků a kupodivu i na dětské a sportovní plochy.
I zde je třeba hovořit o vzájemné toleranci. Nejenže někteří nechávají psy
na volno, ale nemají ve své podstatě žádný problém s ponecháním psích
exkrementů všude, kde je nechá jejich čtyřnohý mazlíček.
V závěru svého letního zamyšlení bych chtěl říci, že zastupitelstvo
města může vydat stovky obecně závazných vyhlášek, parlament tisíce
zákonů naší republiky, město a stát může mít mnoho policistů. Zásadní
otázkou však zůstává, kde končí svoboda jednotlivce a začíná omezování
svobod toho druhého.
Přeji tedy všem, abyste při svých letních aktivitách trochu přemýšleli
o této tenké hranici našeho počínání, snažili se vžít právě do role toho
druhého a vzájemně se respektovali a tolerovali.
Ing. Tomáš Hocke, starosta Turnova
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NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY PRŮBĚŽNĚ BĚHEM
CELÉHO MĚSÍCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA WWW.TURNOV.CZ

Povodně 2013 a pomoc Turnova
První červnový víkend přinesl do naší republiky vytrvalé deště a s nimi
ničivé povodně. Turnov zůstal tentokrát běsnění vodního živlu ušetřen,
o to víc se v městě na Jizeře vzedmula vlna solidarity a chuť pomoci postiženým velkou vodou. Pomoc začali organizovat i na radnici.
„Rozhodli jsme se na nic nečekat a pomoci co nejrychleji můžeme. Ve
středu 5. června jsme vyhlásili sbírku materiální pomoci. Z postižených
obcí jsme vybrali tu, do níž máme nejblíže – Rudník na Trutnovsku,“ vysvětlil turnovský místostarosta Otakar Špetlík. Jím a dalšími pracovníky
městského úřadu byly osloveny místní firmy, které velmi rychle zareagovaly a nabídly materiální pomoc. Už v pátek 7. června dopoledne vyjelo
z Turnova do Rudníku malé nákladní vozidlo s vlekem, aby do nejpostiženější obce sousedního Královéhradeckého kraje přepravilo kolečka,
lopaty, košťata a kartáče, hadry, pracovní rukavice, dětské pleny, zbytky
netkané textilie vhodné k úklidu a množství balené vody. Vše věnovaly
společnosti BRD Kovo, Raab Karcher, Stavebniny Kvapil, Ontex a Grupo
Antolin. Dopravu materiálu zajistil zdarma pan Martin Brož z Daliměřic.
„Také jsem e-mailem obeslal všechny zastupitele a shodli jsme se na okamžité finanční pomoci Rudníku ve výši 100 000 Kč. Na červnovém zasedání zastupitelstva navrhnu, aby tato částka byla ještě navýšena,“ dodal
místostarosta Špetlík, který se osobně se zásilkou materiální pomoci do
Rudníku vypravil.
Obec Rudník v okrese Trutnov má přibližně 2200 obyvatel. Skládá se z několika částí – Arnultovic, Bolkova, Javorníku a Rudníku. Na svém katastru
má několik drobných vodních toků - říčku Čistou a potoky Luční, Javor-
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nický a Bolkovský. Vytrvalé deště způsobily především zvýšení hladiny
Čisté a Lučního potoka až na čtyři metry a devastaci téměř celých Arnultovic. V Javorníku způsobily značné škody sesuvy půdy. Celkem bylo v této
podkrkonošské obci totálně vytopeno 84 domů.

vedený Josefem Zimovčákem, desetinásobným mistrem světa v jízdě
na vysokém kole, a doplňovaný průběžně známými osobnostmi i anonymními podporovateli projede napříč Českou republikou. V letošním 4. ročníku trvajícím od 6. do 15. června projeli cyklisté v průběhu
10 etap 316 měst a obcí a absolvovali z Aše na Velehrad 1505 km.

Do materiální sbírky trvající od 5. do 13. června přispěla i desítka turnovských občanů. Na služebnu městské policie ve Skálově ulici donesli několik desítek litrů dezinfekčních a úklidových prostředků, kbelíky, hadry,
košťata, odpadové pytle a holínky. Spolu s balenou vodou, kterou nakoupili zaměstnanci společnosti Grupo Antolin, byly tyto věci odvezeny do
skladu humanitární organizace ADRA v Litoměřicích.
Tím však pomoc Turnováků lidem postiženým letošními povodněmi nekončí. Agentura PodNos ve spolupráci s městem Turnov připravila na středu
19. června benefiční akci s názvem TURNOV RUDNÍKU, jejíž součástí byla
také finanční sbírka Holínky 2013. Na programu byly na turnovském náměstí od 14:00 koncerty několika kapel, taneční a divadelní vystoupení. Od 18:00
se program přesunul do atria Muzea Českého ráje, kde zazněla dechovka
a hrálo se divadlo. S výběrem peněz pomohli v průběhu benefiční akce členové Parlamentu mládeže města Turnova a kasičky pak byly umístěny na
podatelně městského úřadu a v informačním centru až do konce června.
Představitelé města Turnova děkují všem, občanům a firmám, kteří se
zapojili do sbírky materiální pomoci i do sbírky finanční. Dnes pomohl
Turnov jinému místu, zítra může potřebovat pomoc sám.

Foto: I. Dvořák

Turnov se stal startovním městem pro 3. etapu. V předvečer jejího odstartování se v pátek 7. června uskutečnilo v hotelu Paradise setkání organizátorů a aktérů charitativní cyklotour se zástupci Turnova. Místostarosta
Otakar Špetlík převzal z rukou Josefa Zimovčáka certifikát potvrzující
partnerství v projektu a Turnov se tak přiřadil k dalším 55 městům v celé
republice. Do veřejné finanční sbírky přispěl částkou 10 tisíc korun. V sobotu 8. června v 7:00 hodin byla na turnovském náměstí odstartována
etapa vedoucí z Turnova na Zbraslav. K pelotonu se přidali dva známí velocipedisté křižující na vysokých kolech často Český ráj, na část trasy jej
doplnil starosta Tomáš Hocke a směrem na Mašov a Ploukonice vyrazila
také desítka místních podporovatelů významného sportovního projektu.
Více o projektu na www.nakoledetem.cz.
Veřejná sbírka – č. účtu: 107-484410267/0100
dš

E-aukce energií pro domácnosti i živnostníky je realitou
Foto: R. Drašnar

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Třetí etapa charitativní cyklotour odstartovala z Turnova
Další etapa charitativní cyklotour Na kole dětem odstartovala z turnovského náměstí Českého ráje v sobotu 8. června 2013 ráno. Na kole
dětem je charitativní projekt, který si již od svého vzniku v roce 2010
klade za cíl podpořit onkologicky nemocné děti. V jeho rámci se každoročně na přelomu jara a léta koná veřejná cyklotour, kdy peloton

Město Turnov ve spolupráci se společností eCENTRE, a.s. připravilo pro
domácnosti svých občanů, ale také drobné živnostníky a občany přilehlých obcí, bezplatnou elektronickou aukci elektrické energie a zemního
plynu. Cílem této akce je snížení ceny energií a dosažení úspor v přepokládané výši 20 – 25 %. K Vašim úsporám vede jen pár kroků:
1. krok: Na kontaktním centru v obřadní síni Městského úřadu
v Turnově podepíšete smlouvu s eCENTRE a předáte potřebné podklady: kopie stávajících smluv na elektřinu/plyn včetně všech dodatků a obchodních podmínek (smlouva o dodávkách), kopie vyúčtování elektřiny/plynu (souhrnná fakturace + detailní rozpis vyúčtování).
HOT / 53
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2. krok: eCENTRE sesbírá podklady od všech subjektů (domácností, živnostníků...).
3. krok: eCentre sdruží poptávku do e-Aukční síně.
4. krok: eCENTRE osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti
v e-Aukci.
5. krok: V internetové aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů –
zajištěna férová soutěž.
6. krok: eCENTRE porovná Vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-Aukce.
7. krok: Je-li cena z e-Aukce nižší než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí
podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn
100% administrativní servis.
Elektronická aukce se uskuteční v následujícím časovém harmonogramu:
10. června – 25. července sběr Vašich podkladů a uzavírání smluv na kontaktním místě.
25. července ukončení sběru podkladů a uzavírání smluv.
25. srpna první e-aukce na dodavatele elektrické energie a zemního plynu,
od 12. září budou na kontaktním místě připraveny k podpisu smlouvy
s vítězným dodavatelem.
Provoz kontaktního místa:
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, obřadní síň, od 10. 6. do
25. 7. 2013 každé pondělí a středu od 14:00 do 17:30 hodin. Bližší informace: Jakub Makalous, tel.: 603 297 271, email: jakub.makalous@ecentre.cz,
www.ecentre.cz.
Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník městského úřadu

takové situaci bránit. Jednou z nich je z důvodu lepší vyjednávací pozice
se zdravotními pojišťovnami, nákupu léků a zdravotnického materiálu či
proškolování a lékařů spojení se silným partnerem. Další možností je zachování samostatné turnovské nemocnice a případné dotování provozu zařízení z městského rozpočtu. To ale není v dlouhodobém horizontu možné.
Proto se jeví jako nejpřijatelnější fúzování s dalším subjektem. Mohla by
to být jedna ze soukromých společností Mediterra, Agel nebo Asklepion
nebo Krajská nemocnice Liberec. Každopádně zástupci Turnova by v případě fúze požadovali zachování stávající péče. Nejdále zatím pokročila jednání s Krajskou nemocnicí Liberec a.s. Ta byla jako silný partner vytipována
již v loňském roce, k záměru spojení se kladně vyjádřila za její vlastníky
zastupitelstva Libereckého kraje a Liberce, souhlasné stanovisko přidalo
i zastupitelstvo turnovské. Byl vytvořen projektový tým a začala jednání
o případné fúzi obou zařízení. V současnosti se řeší právnické otázky, jedná
se o majetkových záležitostech, probírají se ekonomické aspekty, berou se
v úvahu vztahy a vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. O průběhu těchto jednání informoval jednatel Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. Ing.
Tomáš Sláma. Zazněly i klady a zápory případného fúzování. O nutnosti
řešit situaci v turnovské nemocnici hovořil starosta města také v souvislosti
s úhradovou vyhláškou. Dopad její platnosti na fungování nemocnic pak
dopodrobna vysvětlil MUDr. Martin Hrubý. Starosta a představitelé nemocnice ještě hovořili o problematice rekonstrukce bývalého dětského oddělení. Do něho by mohlo být přesunuto oddělení následné péče z Jablonného
v Podještědí a bylo by možné získat dotaci 25 mil. Kč. V případě smluvního
nezajištění zdravotní pojišťovnou by však taková investice s podstatným
finančním podílem města byla zbytečná.

Občané získali informace o situaci v turnovské nemocnici

V diskusi vystoupilo několik občanů, převážně však městských zastupitelů.
V ní padly návrhy na spolufinancování provozu nemocnice okolními obcemi, dotazy na fungování nemocnic např. ve Vrchlabí, Semilech, Roudnici
nad Labem, na aktivity Asociace malých nemocnic. Zazněly i názory, že některé záměry turnovské a liberecké nemocnice by při případné fúzi šly proti sobě, objevily se obavy ze zániku některých oddělení, dalšího snižování
počtu lůžek a dalších restrikcí v nemocnici v Turnově.

Další ze série setkání starosty s občany,
tentokrát na téma situace turnovské nemocnice, se konalo ve středu 29. května
2013 od 16:00 hodin. Ve velkém sále KC
Střelnice se sešla asi padesátka občanů
Turnova, mezi nimiž byla také pětice zastuFoto: R. Drašnar pitelů i zaměstnanci nemocnice. Starosta
města Tomáš Hocke nejprve zařadil turnovské zdravotnické zařízení do celého systému nemocnic a zdravotní péče v České republice a informoval
o situaci českého zdravotnictví. To se snaží zdravotní péči centralizovat
a přesouvat z malých zařízení do velkých nemocnic, kdy je výsledkem omezování zdravotní péče a dosažení úspor všemožnými prostředky. Starosta
pak občanům představil několik možností, jak se může místní nemocnice
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Na závěr všechny přítomné starosta města Tomáš Hocke ubezpečil, že se
v žádném případě nejedná o rušení turnovské nemocnice. Jen se řeší složitá situace, z níž je potřeba nelézt východisko. A to poměrně rychle, neboť
termín případné fúze k 1. lednu roku 2014 stále platí. O dalších krocích ale
bude rozhodovat zastupitelstvo, veřejnost však bude informována. Třeba
na dalším podobném setkání.
Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu
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Rekonstrukce ulice 28. října pokračuje
Zhotovením finálních povrchů komunikací v prostoru na Mariánského
náměstí v prvním červnovém týdnu roku 2013 skončila první etapa rozsáhlé rekonstrukce ulice 28. října, další práce však pokračují. Do začátku
školního roku by měla být zcela dokončena část od Mariánského náměstí
po křižovatku s ulicí Kinského. Bude tak dosaženo komfortního přístupu
rodičů a dětí k budově základní a mateřské školy, majitelům domů ke
svým nemovitostem a zásobovačům k prodejnám a provozovnám.
V průběhu června se posunou stavební práce spojené s rekonstrukcí až
k nemocnici. V této souvislosti dojde k 15. červnu 2013 k dočasnému
zrušení autobusové zastávky Turnov – nemocnice. Autobusové linky ve
směru do Turnova budou zastavovat na stávajících zastávkách Turnov –
Hruštice a Turnov – 5. května. Ve směru z města bude zřízena do poloviny
října náhradní autobusová zastávka v ulici 5. května před bytovými domy
č. p. 1001 a 1002. Od 17. června se pracovníci stavební firmy pohybují
v bezprostřední blízkosti budovy Panochovy nemocnice. Nemělo by tím
sice dojít k výraznému omezení provozu parkoviště, ale v případě potřeby bude návštěvníkům umožněno parkování také v dolní části areálu
nemocnice. V každém případě se však budou řidiči motorových vozidel
i chodci pohybovat po staveništi, kde je nutné počítat s přesunem materiálu, prováděním stavebních prací a pohybem strojů, techniky, sanitek
a vozidel záchranářů. Vyzýváme proto všechny ke zvýšené pozornosti
a opatrnosti a dodržování bezpečnosti. Odměnou za jistá omezení bude
zcela nová ulice 28. října, jejíž rekonstrukce by měla být ukončena symbolicky na konci desátého měsíce.
Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku

Občané Turnova pomáhají chránit životní prostředí
V roce 2012 bylo občany Turnova předáno k recyklaci 428 televizorů,
1047 monitorů a 4969 kg drobného elektrozařízení a tím výrazně přispěli
k ochraně životního prostředí. V Turnově je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL, která může poskytnout přesné informace o tom, kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí. Dále lze
z těchto údajů spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů
nebo nebezpečného odpadu. Tzv. LCA analýza vychází z dat o sesbíraném
množství televizorů, monitorů a drobného elektrozařízení.

Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, jako je například
voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 ks mobilních telefonů
uspoří elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo ropu pro ujetí
417 km osobním automobilem. Získávání druhotných surovin recyklací
je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější než těžba primárních
surovin přímo ze země.
„Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Turnova v loňském roce vytřídili 428 ks televizorů, 1047
monitorů a 4969 kg drobných spotřebičů, tedy celkem 34 819 kg elektroodpadu. Tím uspořili 344,04 MWh elektřiny, 12 890,44 litrů ropy, 16,94
tun primárních surovin a 1615,51 m3 vody. Tak došlo ke snížení emise
skleníkových plynů o 82,02 tun CO2ekv. a produkce nebezpečných odpadů
o 314,18 tun,“ popsala konkrétní přínos pro životní prostředí Ing. Zuzana
Sedláková z odboru životního prostředí.
Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL jen v loňském roce podařilo v České
republice ušetřit více než 9 mil. litrů ropy v hodnotě přes 123 mil. korun
a téměř 198 tisíc MWh elektřiny. To je spotřeba celé České republiky za
více než jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3 225 cest
kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A na tom všem mají
zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou
měrou pomáhají chránit naše životní prostředí. Děkujeme.
Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí odboru životního prostředí

Městská policie se zabývá také preventivní činností
Již sedmým rokem se Městská policie
Turnov kromě jiného aktivně věnuje akcím preventivně výchovné činnosti. Na
základních a středních školách realizuje přednášky na téma společensky nebezpečné jevy, bezpečnost v silničním
Foto: R. Drašnar provozu a rizika internetové komunikace. Doby, kdy strážník přišel před školáky, aby jim vyčinil za nevhodné
přecházení vozovky, nechal pak kolovat součásti svojí výstroje a barvitě
líčil činnost policie, jsou již minulostí. V současnosti je pro preventivní
činnost vyčleněn pedagogicky vzdělaný strážník, který po dohodě s vedeHOT / 55
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ním školy připraví počítačovou prezentaci na aktuální téma a přijde na
přednášku. Její součástí je také vědomostní kvíz s odměnami za správné odpovědi. „Jen v týdnu od 3. do 6. června 2013 bylo na ZŠ Žižkova
v Turnově realizováno celkem pět přednášek,“ informuje str. Bc. Vladimír
Hladík, který má u Městské policie Turnov prevenci na starosti. Prevence
kriminality a společensky nebezpečných jevů je koncipována ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje a Policií České republiky tak, aby
aktuálně odrážela rizika a nebezpečí v jednotlivých oblastech. V provozu
na pozemních komunikacích to mohou být krizová místa s ohledem na
současnou dopravní situaci přímo ve městě a například v oblasti prevence
kriminality páchané na seniorech jsou dnes aktuální nezákonné praktiky na prodejních akcích a podomní prodej. Velmi žádanou se v letošním
roce stala přednáška na téma kybernetové kriminality určená žákům
6. až 9. tříd základních škol a studentům středních škol, která se zaměřuje na rizikový prostor internetu, pojmy jako hoax, kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming a další. Touto problematikou se již řadu let zabývá
i projekt e-bezpečí, který realizuje tým Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. O tomto projektu je možné dozvědět se víc na
stránkách www.e-bezpeci.cz.
Témat je samozřejmě mnohem více. Dopravní situace v Turnově a okolí
i rizika spojená s užíváním drog a alkoholu mladistvých jsou aktuální stále. „Oblast prevence společensky nebezpečných jevů považuje městská
policie v Turnově za velmi důležitou, ačkoliv její výsledky nejsou měřitelné,“ uzavírá str. Bc. Vladimír Hladík. Snad jen z vyjádření občanů a z ubývajícího počtu stížností a oznámení těchto negativních jevů se dá usuzovat, že tato činnost má význam a je pro občany města Turnova užitečná.
Luboš Trucka, velitel Městské policie Turnov

Den s lesníky a myslivci

Foto: R. Drašnar

Odbor životního prostředí spolu s Lesy ČR, a.s. a okolními mysliveckými
sdruženími uspořádal pro žáky turnovských základních škol ve čtvrtek
6. června 2013 Den s lesníky a myslivci. Akce měla podobu přednášek
a uskutečnila se v rozsahu jedné vyučovací hodiny v průběhu dopoledne
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na všech turnovských základních školách pro žáky 4. a 5. tříd. O práci lesníků, úloze lesa, pěstební činnosti, těžbě a zpracování dřeva hovořil revírník lesního revíru Hrubá Skála Ing. Jan Drahotský. Se zvířaty a zvěří žijící
v lesích seznámil účastníky Dne s lesníky a myslivci Lukáš Wezdenko, revírník revíru Střeleč. Myslivecké tradice a průběh honů přiblížil hospodář
Mysliveckého sdružení Radeč Jaroslav Hejral. Ten zaujal ukázkou použití
různých druhů vábniček a hrou na několik typů lesních rohů. Přednášková akce se stala vhodným doplňkem environmentální výchovy a splnila
své cíle – přiblížit dětem prostředí lesa se všemi jeho funkcemi.
Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí odboru životního prostředí

Dovolené v MŠ a výše poplatků za předškolní vzdělávání
O letních prázdninách, v měsících červenci a srpnu, budou turnovské
mateřské školy postupně uzavírány z důvodu čerpání dovolené. Po celou
dobu prázdnin bude mimo provoz Waldorfská MŠ v Hruborohozecké ulici z důvodu stěhování do náhradních prostor po dobu výstavby nového
objektu mateřské školy.
MŠ, ul. 28. října 757
dovolená 1. 7. – 14. 7., 29. 7. – 25. 8., provoz 15. 7. – 28. 7.
MŠ, ul. Alešova 1140
dovolená 15. 7. – 25. 8., provoz 1. 7. – 14. 7.
MŠ, ul. Bezručova 590
dovolená 1. 7. – 11. 8., provoz 12. 8. – 25. 8.
MŠ, Mašov 85
dovolená 1. 7. – 11. 8., provoz 12. 8. – 25. 8.
MŠ, ul. Zborovská
dovolená 15. 7. – 25. 8., provoz 1. 7. – 14. 7.
MŠ, ul. J. Palacha 193
dovolená 1. 7. – 14. 7., 29. 7. – 25. 8. , provoz 15. 7. – 28. 7.
MŠ, ul. Kosmonautů 1640
dovolená 1. 7. – 28. 7., 12. 8. – 25. 8., provoz 29. 7. – 11. 8.
WMŠ, ul. Hruborohozecká
uzavřena od 1. 7. do 25. 8.		
Od 26. 8. bude zajištěn provoz všech mateřských škol v Turnově.
Ředitelky turnovských mateřských škol stanovily měsíční poplatky za
předškolní vzdělávání (tzv. školkovné) na školní rok 2013/2014. Od 1. 9.
2013 platí následující měsíční poplatky za předškolní vzdělávání:
MŠ 28. října: 290,- Kč
MŠ Alešova: 400,- Kč
MŠ Bezručova: 420,- Kč
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MŠ Mašov: 400,- Kč
MŠ Zborovská: 420,- Kč
MŠ Jana Palacha: 300,- Kč
MŠ a ZŠ Sluníčko, Kosmonautů: 420,- Kč
Waldorfská MŠ: 420,- Kč
Bližší informace získáte u ředitelek jednotlivých mateřských škol.
Bc. Renata Brychová, odbor školství, kultury a sportu

Živnostenský úřad a spotřebitelský ombudsman
Spotřebitelský ombudsman je systém, který má za pomoci kontaktních
míst na živnostenských úřadech a především jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi (NNO) umožnit oklamaným spotřebitelům, především seniorům, efektivně, rychle a bezplatně se domoci svých
spotřebitelských práv.
Systém spotřebitelského ombudsmana se zavádí za účelem okamžitého
palčivého problému s nepoctivým prodejem při tzv. předváděcích akcích.
Turnovský živnostenský úřad bude v systému působit jako prostředník mezi oklamaným spotřebitelem a nevládní neziskovou organizací.
Ta bude spotřebiteli bezplatně radit, případně ho i zastupovat při mimosoudním řešení sporů. Může být nápomocna při jednání s prodejcem
a při řešení záležitosti dohodou nebo při sepsání odstoupení od smlouvy.
Hana Lustigová, vedoucí živnostenského úřadu

Česko-polské divadelní představení „Trh a cirkus“
Na 600 diváků v Turnově a Jelení Hoře zhlédlo česko-polské divadelní
představení s názvem „Trh a cirkus“, které během divadelních workshopů
secvičili čeští a polští mladí divadelníci pod vedením instruktorů a profesionálních herců z divadla Zdrojowy Teatr Animacji Cieplice. Workshopy
se konaly o víkendech v průběhu celého školního roku 2012/2013. Představení mělo divákům přiblížit židovskou kulturu, tradice, zvyky, pojmy.
Inspirací byl pro tvůrce Šumař na střeše a Kejklíř z Lublinu, ve kterém
je hlavní postavou kejklíř Jasza Mazur. Hra, ve které nechyběly tradiční
židovské písně a tance, byla sestavena ze třech pověstí. Z nich dvě byly od
I. B. Singera a třetí, která je o turnovské synagoze, napsala T. Dubinová.
Jednotlivé pověsti byly propojeny scénami z trhu, akrobatickými kousky,
kouzelnickými triky atd. Premiéra se uskutečnila v divadle Zdrojowy Teatr Animacji v Jelení Hoře – Cieplicích v sobotu 8. 6. 2013 za přítomnosti

starosty města Turnova Tomáše Hockeho a primátora města Jelení Hory
Marcina Zawily. Představení bylo součástí 2. ročníku festivalu židovské
kultury v Jelení Hoře. Na tomto festivalu byl také představen nově vzniklý
film Židovské památky Českého ráje a okolí a vystoupila zde turnovská
kapela Mackie Messer Klezmer Band. Na divadelní představení a festival
židovské kultury se přijeli podívat také turnovští skauti. V Turnově mohli
diváci zhlédnout divadelní představení v pondělí 10. 6. 2013. Dopolední
představení bylo určeno pro školy a odpolední pro veřejnost. Na odpoledním představení přivítal diváky starosta Turnova T. Hocke.
Česko-polským divadelním představením „Trh a cirkus“ byl zakončen dvouletý projekt „Židovská kultura v česko-polském příhraničí“, který realizovalo město Turnov a město Jelení Hora v období od 1/2012 – 6/2013. Projekt
byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj OPPS Česká
republika – Polská republika 2007-2013 „Překračujeme hranice“.
Mgr. Veronika Mireková, odbor cestovního ruchu

Pracovně-studijní cesta po Jelenohorské kotlině
a Českém ráji
O krásách polských Krkonoš, Jelení Hory a okolí se mohli přesvědčit
účastníci pracovně-studijní cesty po Jelenohorské kotlině, která se konala
ve dnech 16. – 17. 5. 2013. Pracovně-studijní cesta byla zorganizována
městem Jelení Horou v rámci projektu „Most přátelství a vzájemné spolupráce“. Pracovníci v oblasti cestovního ruchu z Českého ráje a Libereckého
kraje tak měli možnost seznámit se s atraktivitami tohoto území. První
den navštívili v Krkonošském národním parku vodopád Szklarki, a poté
Chatu Valonů, kde prošli tzv. „zkouškou pokory“, což je program speciálně připravený pro turisty. Prohlédli si také místní sbírky drahých kamenů. Další ze zastávek byl dům významného polského malíře Wlastimila
Hofmana, který zůstal od doby jeho úmrtí v téměř nezměněné podobě.
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Zajímavostí, kromě obrazů a dochovaného interiéru, je pro české návštěvníky fakt, že se Hofman narodil v Praze. Jeho otec byl Čech a Hofman
vyrůstal do svých 8 let v Karlíně. Posledním místem, které účastníci ve
čtvrtek navštívili, byly uranové doly v obci Kowary. Zde se návštěvníci
seznámí nejen s historií dolů, ale jsou pro ně připraveny různé zajímavé
programy na různá témata. Večerní program zahrnoval prezentaci nově
vzniklého propagačního filmu o Jelení Hoře a okolí, a také setkání s polskými kolegy. Mezi nimi nechyběli polští představitelé Svazku měst a obcí
Krkonoše, PTTK Sudety, Krkonošského národního parku, Lázní Cieplice
atd. Druhý den pokračovala poznávací cesta prohlídkou Muzea přírody
v Jelení Hoře, které obsahuje rozmanitou sbírku zvířat. Následovala návštěva nově zrekonstruovaného Krkonošského muzea v Jelení Hoře.
Muzeum je plné nádherných exponátů, je interaktivní a ani zahraniční
návštěvník se zde neztratí. Všechny expozice jsou v několika jazycích
včetně češtiny. Stačí stisknout tlačítko a poslechnout si výklad ve vybraném jazyce. V Jelení Hoře si účastníci prohlédli náměstí a dozvěděli se
spoustu informací o historii města. Poté odjeli do Karpacze, kde navštívili
dřevěný kostelík Wang. Ten sem byl v polovině 19. století přestěhován
z Norska. Posledními navštívenými místy byla chata Švýcarka v Rudawach
Janowickich (Janovické rudohoří) a zámek Lomnice. Pro polské kolegy,
kteří navštívili Český ráj ve dnech 24. – 25. 5. 2013, připravilo město Turnov – Odbor cestovního ruchu bohatý program. Polské kolegy v Turnově
přivítal starosta Turnova Tomáš Hocke. Odborníci na cestovní ruch včetně
novinářů navštívili firmu Detesk a Městské muzeum v Železném Brodě,
Maloskalsko, Hruboskalsko, zámek Valdštejn, Hrubou Skálu. V Turnově si
prohlédli Galerii Granát, Synagogu Turnov, zámek Hrubý Rohozec, Dlaskův statek. Prošli se po zámecké naučné stezce. Poslední zastávkou bylo
Muzeum Českého ráje včetně Staročeských řemeslnických trhů. Návštěva
polských kolegů přispěla k propagaci města Turnova a Českého ráje také
v polském tisku. Během obou pracovně-studijních cest se účastníci seznámili s překrásnými místy Jelenohorské kotliny a Českého ráje. Vyměnili
si navzájem zkušenosti a navázali nové kontakty, které jsou důležité pro
další spolupráci. Pracovně-studijní cesty byly posledními aktivitami v projektu „Most přátelství a vzájemné spolupráce”, který společně realizovalo
město Turnov a město Jelení Hora.
Mgr. Veronika Mireková, odbor cestovního ruchu

Projekt „Most přátelství a vzájemné spolupráce“ realizuje město Turnov a město Jelení Hora.
Tento projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje – Fond mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007 – 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa „PŘEKRAČUJEME HRANICE“.
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Co je nového v Regionálním turistickém info. centru?
Choďte po Turnově s očima
otevřenýma. Odbor cestovního ruchu připravil nejen
pro turisty na letošní sezónu
novou zajímavou hru s názvem „Znáte dobře Turnov?“
S touto hrou poznáte nejen
zajímavá turnovská zákoutí, ale zároveň se seznámíte
s architekturou a s historií
místních budov. Plánky hry si můžete zdarma vyzvednout v Regionálním
turistickém informačním centru na náměstí Českého ráje, kde zároveň
po předložení správně vyplněného archu získáte malou odměnu. Dozvíte
se něco nového a poznáte toto krásné město trochu jinak… RTIC nově
nabízí první CD turnovské kapely Mackie Messer Klezmer Band s názvem
„SHA SHTIL“. V překladu tento název znamená Buďte zticha! CD vzniklo
díky finanční podpoře města Turnova, vydala jej agentura Ing. Václava
Brožka ORGANON. Nahrávalo se během několika dní v listopadu 2012,
díky vstřícnosti Muzea Českého ráje v příjemném prostředí Kamenářského domu v Turnově. Debutové album obsahuje celkem 11 tradičních
židovských písní, z nichž deset je zpívaných v jidiš a hebrejštině a jedna
je instrumentální. Zakoupíte ho za symbolickou cenu 100,- Kč. V RTIC
můžete zakoupit nový suvenýr a rozšířit tak své sbírky. K turistickým
známkám a vizitkám přibyly turistické tácky. Ty jsou vyrobené z kvalitního plastového materiálu a jsou opatřeny tiskem ve fotografické kvalitě.
Rozměr tácku s oblými rohy je 95 x 95 mm. Na přední straně tácku je
umístěna fotografie města Turnova, druhá strana obsahuje stručné informace o městě a jeho poloze. Jistě vás překvapí i příjemná cena 20,- Kč.
Od května letošního roku slouží veřejnosti nový bezbariérový internetový koutek, ve kterém jsou k dispozici 2 počítače. Pokud využijete internetových služeb, za 1 minutu zaplatíte 1,- Kč. Rovněž můžete využít černobílého tisku v ceně 2,- Kč za jednu stránku. S velkým zájmem návštěvníků
se setkávají regionální výrobky, které jsou v prodeji v turnovském RTIC
již více než rok. Nabídku zboží s certifikátem Regionální produkt Český ráj budeme i nadále doplňovat a rozšiřovat, na léto například chystáme prodej moštů. Od 1. 6. si můžete přijít do Galerie U Zlatého beránka
v 1. poschodí RTIC prohlédnout fotografie, které vznikly během natáčení známého českého filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny“. Výstava
je doplněna rozhovorem s režisérkou Marií Poledňákovou a doporučeným výletem „Po stopách filmových štábů“. Rozhovor i výlet najdete

Z ODBORŮ A MĚSTSKÝCH
NADPIS ORGANIZACÍ
v letošních Turistických novinách, kde je i celkový přehled společenských,
kulturních a sportovních akcí na letošní sezónu včetně přehledu všech
turistických atraktivit.
Výstava potrvá do 30. 9. 2013.
Aneta Cejnarová, odbor cestovního ruchu

Synagoga láká na červencové a srpnové akce
Synagoga Turnov vás zve na koncert židovských písní v podání skupiny Augenblick – Rostislava a Drahomíry Tvrdíkových a Tomáše Molnára
„Židovská hudba“. Koná se v sobotu 6. července v 19 hodin u příležitosti
městských slavností „Kámen a šperk“. Vstupné 100,- Kč. Do 21. července
je na ženské galerii synagogy přístupná výstava mandal Věry Sufiyi „Srdce
na dlani“. Jste srdečně zváni!
Synagoga Turnov vás zve na koncert židovských a arabských písní v podání Hany Sar Blochové a Marwana al-Solaimana v programu „Židovská
a arabská hudba“. Koná se v neděli 25. srpna v 18 hodin. Vstupné 100,- Kč.
V měsíci srpnu bude na ženské galerii synagogy přístupná výstava autorů
PhDr. Petra Hlaváčka a PhDr. Dušana Radvanoviče „Vytěsněná elita: Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze“. Jste srdečně zváni!
Terezie Dubinová

Zdravě žít, zdravě stárnout
V rámci projektu Turnov zdravé město a místní Agenda 21 se ve čtvrtek 13. června
2013 konala přednáška pro
občany seniorského věku s názvem Zdravě žít, zdravě stárnout. Vedl ji primář interního
oddělení Panochovy nemocnice Turnov MUDr. Jiří Tomášek
a zajímavé téma zdravého životního stylu přilákalo do jídelny hotelové školy ve Zborovské ulici více
než šedesát účastníků. Akci oživilo klavírní vystoupení paní Hany Pernicové a zpěv pana Karla Stanka. Setkání skončilo zcela neformálně a v příjemné atmosféře osobních rozhovorů s lékařem, který mnoha svým pacientům odpověděl na konkrétní otázky. Přednášku zorganizoval odbor

sociálních věcí a moderovala ji paní Eva Kordová.
Mgr. Hana Koucourová, vedoucí odboru sociálních věcí

Připomenutí rozšíření provozu
Terénní pečovatelské služby v Turnově
Chtěli bychom připomenout všem seniorům a osobám se sníženou soběstačností, že Terénní pečovatelská služba při ZSST v Turnově rozšířila
poskytování služeb ve všední dny do večerních hodin. Naším cílem je pomoci při úkonech péče o vlastní osobu ve Vašem přirozeném domácím
prostředí. Pomůžeme Vám s úklidem, doprovodem k lékaři, zajištěním
nákupu, léků, dovozem oběda a denní hygienou. O víkendech zajišťujeme
pouze dovoz obědů.
Kontakt: 777 767 870 nebo 481 322 814
Bc. Jaroslav Cimbál, ředitel ZSST

Televize Turnov
Již čtvrtým rokem je pro občany Turnova k dispozici se svými smyčkami
24 hodin denně televizní zpravodajství Televize Turnov. Naleznete je na
webových stránkách města www.turnov.cz.
Relace z 1. června 2013 informuje o následujících tématech:
1. Pod názvem TOPTEC pracuje v Turnově pobočka Akademie věd ČR, navazující na zdejší tradice špičkové optiky.
2. O další existenci turnovské nemocnice diskutovali Turnované se starostou a vedením Panochovy nemocnice.
3. Světovou diskařskou špičku přilákal opět do Turnova už 14. ročník Memoriálu Ludvíka Daňka.
4. Jarmark 3. Základní školy v Turnově se mimořádně vydařil i navzdory
lijáku a zimě.
Relace z 15. června přináší následující témata:
1. Velkou šanci na zlevnění elektřiny a plynu v turnovských domácnostech otevírá aukce pořádaná městem Turnovem.
2. Desítky dětí z Čech a Polska propojil tříletý projekt objevování židovské
kultury, která v Turnově zanechává nesmazatelné stopy.
3. Tradici přátelských vztahů se švédským městem Alvesta prohloubila
v roce 2013 návštěva žáků a učitelů tamní školy informatiky v Turnově.
4. Do závěru minulého století, v němž Turnov intenzivně hledal a rozvíjel
partnerské vztahy s řadou měst v Evropě, navrací pohled do zlatého fondu našeho archivu.
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