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které mají být hotové do konce srpna a poté se 
bude vyhlašovat soutěž na dodavatele stavby. 
Pokud však o tom definitivně rozhodne zastu-
pitelstvo na svém jednání 29. srpna. Já osobně 
jsem přesvědčený o potřebnosti i smysluplnosti 
této akce. Potvrzují to i dosavadní ankety s obča-
ny a mládeží i pořadí priorit, které si zastupitelé 
na začátku tohoto volebního období stanovili. 
Máme štěstí na projekční kancelář, která má 
bohaté zkušenosti s  podobnými projekty, i na 
architekty, kteří mnohé jejich i naše návrhy na 
úpravy akceptovali. Objeli jsme několik podob-
ných areálů v Čechách i na Moravě, abychom se 
vyvarovali chyb, které se jinde udělaly. Jednatel 
Městské sportovní pan Kořínek se akci věnuje 
celé léto a shání mimo jiné i odborné posudky na 
předpokládané provozní náklady areálu po jeho 
dokončení. Doufám, že se podaří v soutěži vybrat 
kvalitní firmu na realizaci. Je to vždy sázka do lo-
terie, když rozhoduje pouze nejnižší cena a např. 
reference jsou ze zákona zapovězené. 

Celé léto probíhaly práce na celkové rekon-
strukci ulic 28. října a Kinského. Pro obyvatele 
těchto ulic, školy, nemocnici, domov pro senio-
ry i firmy zde sídlící je to zcela určitě velký pro-
blém. Několikrát týdně je na stavbě osobně pří-
tomen i starosta, který společně s  investičním 
technikem i technickým dozorem investora, 
kterým je Vodohospodářské sdružení, dohlíží 

na řádný průběh této náročné a ostře sledované 
stavby. Ulice 28. října doplněná zelení bude jistě 
patřit v Turnově k těm nejhezčím.

S odborem životního prostředí netrpělivě 
čekáme na poslední výzvu z operačního progra-
mu Životní prostředí, do které bychom chtěli 
podat žádost na dotaci na kompostárnu. Naše 
současné tzv. komunitní kompostování, kde 
není předepsáno hlídat proces kompostování 
a kvalitu výsledného produktu, se na podzim 
příštího roku dostane mimo zákon. Nezbude 
nám tedy než investovat a upravit stavebně-
-technické podmínky tak, abychom komposto-
vali podle nového provozního řádu, který nám 
musí schválit odbor životního prostředí kraje. 
Podle původního projektu starého 3 roky na 
klasickou kompostárnu by nás to stálo 16 mil. 
Na to nemáme a těžko nyní budeme mít, proto 
jsme hledali řešení levnější a našli ve spolupráci 
s firmou Zera z Náměšti nad Oslavou technolo-
gii s aktivním provzdušňováním při zrání, která 
neklade takové nároky na velké zpevněné plo-
chy a zázemí a bude tedy podstatně levnější. Pů-
vodní projekt se přepracovává a z dosavadních 
jednání na Státním fondu životního prostředí 
vyplývá reálná šance na slušnou výši dotace.  Re-
alizace na podzim 2014.

pokračování na straně 52

*TURNOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY – měsíčník pro občany Turnova*
Vychází 11x ročně jako příloha Hlasů a ohlasů Turnovska vždy první den v měsíci * Pokud není uvedeno jinak, jsou uveřejněné texty příspěvky města Tur-
nova a Městského úřadu v Turnově, jeho odborů a dalších městských organizací. * Tyto texty mohou být redakčně upravovány s předchozím souhlasem 
jejich autorů nebo vedením města. * Dotazy a další informace k nim podá tajemník městského úřadu Ing. Miroslav Šmiraus, tel.: 481 366 405, 737 204 257,  
e-mail: m.smiraus@mu.turnov.cz. * Uzávěrka je vždy 15. dne v měsíci.

Okurková sezóna?
Tento úvodník píšu v den, kdy se prázdniny pře-
houply do své poslední čtvrtiny a také pomalu 
končí období dovolených. Letošní léto však pro 
nás, komunální politiky v Turnově ani pro poli-
tiky na vyšších úrovních a tedy ani média, roz-
hodně není „okurkové“. 

Na začátku prázdnin se začala stěhovat Wal-
dorfská mateřská škola z Daliměřic do hotelovky 
a její objekt se začal postupně demolovat. Celý 
jeden školní rok bude v azylu na Zborovské 519 
a od začátku září 2014 by se měla vrátit do nové 
budovy s „přírodní“ zahradou okolo. Vlastní 
stavba je vysoutěžena za 21mil., na zahradu jsou 
rozpočtované náklady necelý 1 mil. a podařilo 
se nám na ni získat 90% dotaci. Paní ředitelka 
Lamačová má tedy letos výjimečně náročný rok  
a zaslouží si za mnohé „vícepráce“ pochválit.

Přes léto také pokračují práce na provádě-
cích projektech sportovního areálu v Maškovce, 

Mgr. Otakar Špetlík
místostarosta Turnova
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I letní zasedání rady města 12. srpna přineslo několik zásadních rozhodnutí. 
Po rezignaci jednatele Panochovy nemocnice Tomáše Slámy jmenovala rada 
novým jednatelem od 13. srpna stávajícího náměstka Martina Hrubého. To 
vše v době, kdy probíhají intenzivní jednání starosty s představiteli Liberecké-
ho kraje, města Liberce i novým vedením Krajské nemocnice v Liberci o fúzi 
obou zdravotnických zařízení. Zároveň se posuzují nabídky firem Agel, Me-
diterra a  Asklepion. Rozhodnutí by mělo padnout do konce září. Také bylo 
rozhodnuto, že bývalé dětské oddělení se rekonstruovat nebude a přislíbená 
dotace se vrátí. Využití tohoto pavilonu bude posuzovat až vedení budoucího 
subjektu, jehož součástí bude Panochova nemocnice. Rada také odvolala do-
savadního jednatele Kulturního centra Turnov Lukáše Hajna. Ten svůj záměr 
odejít avizoval již před několika měsíci. Ještě však stihl podepsat smlouvu 
s novým nájemcem na restauraci a catering na Střelnici Milanem Knoblo-
chem, jehož předchozí výběr komisí také posvětila rada. Nového jednate-
le kulturního centra vybere rada na svém mimořádném jednání 19. srpna  
z 9 uchazečů (nabídky podalo 12, tři nesplňují kvalifikační podmínky).  

Je zřejmé, že se letos okurková sezóna v Turnově nekonala, i když se díky 
teplému počasí okurkám skvěle daří.  Pěstitelé zeleniny pak mohou své pře-
bytky prodat i na nově otevřené tržnici za kubistickým domem u nádraží. 

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY PRŮBĚŽNĚ BĚHEM  
CELÉHO MĚSÍCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA WWW.TURNOV.CZ

Děti pomáhají s úklidem hřiště

Na Patočkově sídlišti si vzal dobrovolně pod patronaci dětské hřiště ta-
mější obyvatel Zdeněk Svárovský. Oslovil děti, které si na hřišti hrají.  „Ať 
si po sobě uklízí ten, kdo hřiště využívá,“ zamýšlí se Svárovský a infor-
muje, „od města jsem dostal potřebné nářadí a také malý finanční 
obnos, za který kupuji odměny pro děti, které přijdou pomoci“. Na-
nuky a sladkosti mohou být pro děti alespoň drobnou motivací.  Radost 
z prospěšné činnosti a čisté a upravené prostředí dětského hřiště může 
působit výchovně. Starosta města Tomáš Hocke vítá občanskou iniciativu 
a angažovanost a vyzývá obyvatele turnovských sídlišť k jejímu následo-
vání. Pokud někdo z obyvatel převezme do péče dětské hřiště, město mu 
vypomůže stejně jako Zděňkovi Svárovskému. V případě zájmu se obrať-
te přímo na vedoucí odboru správy majetku Ludmilu Těhníkovou a do-
mluvte s ní podrobnosti. Ochotně pak budeme o vaší aktivitě informovat 
na internetových stránkách města a v dalších městských médiích. Město 
Turnov spravuje a udržuje po celém městě celkem osm dětských hřišť. Ne 
vždy má dostatečné kapacity a prostředky k jejich dokonalému úklidu.                                                                                                                                        

dš 

K A L E N DÁ R I U M
Čtvrtek 26. září

Veřejné zasedání zastupitelstva města, Velký sál KC Střelnice
od 17 hodin
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1 – RADNICE – ul. Antonína Dvořáka čp. 335 

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 

2 – REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

– nám. Českého ráje čp. 26 – odbor cestovního ruchu 

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

4 – ul. Skálova čp.  84 – naproti muzeu
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

Foto: archiv města Turnova
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Na Bukovině se brigádničilo

Na Bukovině, v okrajové 
části města, spojili síly 
členové osadního výboru 
s dalšími obyvateli a vybu-
dovali v samotném  cen-
tru u bývalého hostince 
příjemné odpočinkové 
místo. Lavičky rádi vyu-
žijí místní lidé k oddychu  
a odložení tašek po zdo-
lání strmého stoupání od 

vlakové zastávky v Dolánkách nebo při čekání na autobus. Poslouží také 
turistům a cyklistům pohybujícím se po značených trasách. „Především 
jsme chtěli zvelebit zanedbaný a neupravený střed obce,“ vysvětlil mo-
tivaci lidí předseda osadního výboru Jiří Zadražil. Dodal, že v práci bu-
dou ještě pokračovat. Rádi by zde ještě vysadili keře a umístili informační 
panel o historii a současnosti Bukoviny. Obyvatelé odpracovali zdarma 
sedmdesát pět hodin. K terénním úpravám měli k dispozici stroje firmy 
Zikuda, materiál v hodnotě téměř 20 tisíc korun poskytlo město Turnov.

Cestující si už mají kam odskočit

Město se domluvilo s majitelem restaurace Albion a toalety v gastrono-
mickém zařízení poslouží také cestující veřejnosti. Lidé mohou záchody 
použít od 6:30 do 22:00, v sobotu od 9:00 do 22:00 a v neděli od 10:00 do 
21:00 hodin. Město zaplatí restauratérovi 350 tisíc korun za rok. Smlouvu 
podepsaly obě strany do konce roku a v případě oboustranné spokojenos-
ti nebude nic bránit jejímu prodloužení. Podařilo se tak vyřešit problém 
se sociálním zařízením u autobusového terminálu. I přes opakované ujiš-
ťování vedení Českých drah, že rekonstrukce turnovského nádraží je pro 
ně prioritou, se plánovaných oprav nádražní budovy a umístění zázemí 
cestujících v těchto prostorách veřejnost hned tak nedočká.

Lidé nakoupí zeleninu na jiném místě
Za nákupy čerstvé zeleniny, květin, grilovaných kuřat a jiného sortimen-
tu se musí obyvatelé Turnova vydat na jiné místo. Od začátku srpna je 
pro prodej vyčleněn nový prostor. Prodejci opustili parkoviště u prodejny 
Billa a přestěhovali se naproti přes ulici. Technické služby pro ně upravily 
plochu za kubistickým domem a zpřístupnily ji z Nádražní ulice. K pře-
stěhování se rozhodlo město proto, aby stánky a auta prodejců nezabírala 
nadále parkovací místa a aby se nakupující nepohybovali u rušné ulice  
a cítili se bezpečně.  Prostor bude zpočátku fungovat ve zkušebním reži-
mu, přístupný zdarma všem. „Situaci po čase vyhodnotíme a rozhodne-
me, zda budeme vybírat nějaký manipulační poplatek,“ informoval tajem-
ník turnovské radnice Miroslav Šmiraus. Dodal, že pokud zájmu prodejců 
nebude kapacita dostačovat, přistoupí město k  regulačním opatřením. 
Přednost před textilem dostanou potraviny a nespotřební zboží. Úpra-
va celého prostoru přišla město na  sto tisíc korun.  

Některým domácnostem zlevní elektřina i plyn
Obyvatelé a drobní živnostníci z Turnova a blízkého okolí měli v uplynu-
lém období možnost vstoupit do elektronické aukce energií.  Nakonec se 
zapojilo 269 domácností, ale do obřadní síně turnovské radnice zavítalo 
mnohem více lidí. Zájem byl zpočátku malý, v  posledních dvou dnech 
provozu kontaktního centra na konci července se už stály fronty. „Něko-
ho jsme ale nemohli zaregistrovat, protože měl uzavřené smlouvy o do-
dávkách energií na dobu určitou. Jiní již podepsali smlouvu s podomními 
prodejci, dalším chyběli nějaké důležité dokumenty,“ shrnul nejčastější 
problémy manažer Jakub Makalouš. Samotná aukce se uskutečnila na 
konci srpna v režii firmy eCENTRE a zajistila úspory mezi 20 až 30 procen-
ty u silové elektřiny a zemního plynu. Lidé se zaváží novým dodavatelům 
v druhé polovině  září. S nápadem zlevnit obyvatelům energie přišli za-
stupitelé za TOP 09, spolupráci s firmou eCENTRE  a provoz kontaktního 
místa zajistila turnovská radnice. Pokud zavládne s elektronickou aukcí 
spokojenost, bude připravena její další vlna.

Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník městského úřadu

Město zlikviduje vše, co bylo nalezeno a odevzdáno
Město Turnov zlikviduje v nejbližší době vše, co bylo v posledních dvou 
letech na jeho území nalezeno a odevzdáno na podatelně městského 
úřadu. Technické služby znehodnotí a zlikvidují peněženky, pouzdra od 
dokladů, ale také tašky, kabelky, batohy. Mezi nálezy jsou i rukavice, šály, 
čepice, svetry a další součásti oblečení. Nechybí ani hodinky, mobilní te-

dš 

dš 

dš 
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lefony, deštníky, fotoaparáty, cykli-
stická kola. Nejvíce však lidé ztráceli 
klíče od bytů i aut. „Mezi nejkurióz-
nější předměty patří traverza, dešťo-
vý okap, tachometr a logaritmické 
pravítko,“ informovala pracovnice 
podatelny turnovské radnice Vendul-
ka Doležalová. Na účet města přibu-
de z  nalezených peněženek více než  

8 tisíc korun. Likvidace může být provedena u věcí, které si majitelé do půl 
roku od nálezu nevyzvedli a které podle zákona přešly do majetku města. 
Rozhodli o tom radní města na svém jednání v polovině července.                     
   

I o prázdninách bylo ve školách živo
Zatímco si školáci a studenti užívali prázdnin, v některých školních budo-
vách, které vlastní město Turnov, se pilně pracovalo. Probíhaly tam důleži-
té opravy a úpravy. Komfortnější sociální zařízení budou mít v mašovské 
základní a mateřské škole, úprav se dočkaly také toalety ve školce v ulici 
28. října. V základní škole Skálova a 28. října budou lépe připraveni na 
boj s případným požárem, protože byly opraveny hydranty. Od budovy 
mateřské školy v  Mašově zmizel nepotřebný domeček s uzávěrem ply-
nu a okolo gymnázia byl opraven plot. Na základní škole v Žižkově ulici 
řemeslníci vyměnili okapové žlaby a opravili střechu a vyměnili několik 
oken. „Různé úpravy jsme museli udělat v části hotelové školy ve Zborov-
ské ulici. Přestěhovala se tam Waldorfská mateřská škola na dobu, kdy 
se bude stavět školka nová,“ doplnil informace pracovník odboru správy 
majetku Ladislav Osička.  Prázdninové opravy a úpravy ve školách přišly 
turnovskou radnici na více než osm set tisíc korun. 

Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku

Evropský týden mobility je kampaní pro každého
Do letošního Evropského týdne mobility se opět zapojí i Turnov. Na období 
od 16. do 22. září je připraven bohatý program. Své si v něm najdou malí  
i velcí. Po celý týden bude probíhat ve skautském středisku výuka dopravní 
výchovy. S podobnou náplní přijdou za žáky základních škol na přednášky 
i policisté. Ti budou společně se strážníky také kontrolovat přechody pro 
chodce v době dopravních špiček a městská policie zapojí školáky i do mě-
ření rychlosti v Nádražní ulici. Program obohatí dny otevřených dveří v So-
kolovně ve Skálově ulici a v sídle turnovských hasičů v Daliměřicích. Chybět 
nebude lekce nordic walkingu, chůze se speciálními holemi. Připraveno 
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je promítání dánského dokumentárního filmu Lidský rozměr i povídání  
o cestovatelských zážitcích z Peru. Součástí bude také sobotní Svatohubert-
ská slavnost na hradě Valdštejně. 

„Nejvíce je toho naplánováno na čtvrtek 19. září. Ve Skálově ulici se 
uskuteční Evropský den bez aut. Celodenní program uzavře celou ulici,“ 
informovala jedna z organizátorek, pracovnice odboru životního prostře-
dí turnovské radnice Zuzana Sedláková. Děti i dospělí se mohou těšit na 
exhibici trojnásobného mistra světa a reprezentanta v biketrialu Martina 
Šimůnka. O třídění odpadu poučí pořad Odpad z nebe nespad´. Hasiči, po-
licisté a zdravotničtí záchranáři představí svoji techniku a provedou ukázky 
zásahů. Všichni si budou moci vyzkoušet jízdu na elektrokolech, zúčastnit 
se nejrůznějších soutěží, absolvovat jízdy zručnosti. Na nejmenší čekají po-
hádky.  Prezentovat se budou místní základní školy, zdravotní pojišťovny. 
Do příprav jsou již dnes zapojeny místní školy, neziskové organizace, firmy, 
složky integrovaného záchranného systému a další instituce a organiza-
ce. Podrobný program najdete na internetových stránkách města Turnova 
www.turnov.cz.

Evropský týden mobility je kampaň pro obyvatele měst a obcí, jejímž cí-
lem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou 
a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy.  Od 
svého uvedení v roce 2002 pozitivní vliv kampaně nejen v Evropě, ale i po 
celém světě roste. V roce 2011 v ní byl oficiálně registrován rekordní počet 
2.268 měst s přibližně 156 miliony obyvatel.                                                 

Školáci sbírali odpad a soutěžili
Do soutěže ve sběru papíru a baterií se zapojili žáci všech turnovských 
základních škol. V průběhu uplynulého školního roku se jim podařilo 
nashromáždit více než 105 tun starého papíru a 79 kilogramů použi-
tých baterií. Nejlepšími sběrači druhotných surovin se stali žáci mašov-
ské základní školy. „Každý z nich do soutěže přispěl téměř 170 kilo-
gramy papíru a pomohl k tomu, že škola obdržela čtyři tisíce korun,“ 
informovala Zuzana Sedláková z  odboru životního prostředí.  Druhá 
byla základní škola v ulici 28. října, třetí skončila základní škola ze Ská-
lovy ulice. Zvláštní ocenění za sběr baterií obdržely školy v Sobotecké  
a v Žižkově ulici. Za výsledky získaly školy finanční prostředky, za které 
mohou nakoupit věcné odměny nebo zorganizovat výlet s ekologickou 
tematikou. Soutěž „Naše odpadky nejsou pro skládky“ organizuje kaž-
doročně odbor životního prostředí turnovské radnice s cílem motivovat 
děti k třídění odpadů. 
 Ing. Zuzana Sedláková, odbor životního prostředí
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Zpětný odběr spotřebičů šetří suroviny a energie
Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci více než 2 900 kilogramů vyslou-
žilého elektrozařízení. Každý den putuje k ekologickému zpracování tisí-
covka ledniček a mrazniček. Tento výsledek řadí Čechy na páté místo mezi 
Evropany. Díky tomu se nám daří nejen chránit životní prostředí, protože 
staré spotřebiče už nekončí na černých skládkách nebo dokonce pohoze-
né na kraji lesa. Dosahujeme i významných úspor materiálů a energií. Jen 
za rok 2012 se například recyklací vyřazených spotřebičů získalo železo 
na výrobu 13 000 osobních automobilů. Ušetřilo se 14 milionů litrů ropy. 
Uspořená elektrická energie by vystačila na rok všem obyvatelům zhruba 
dvacetitisícového města. Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým důvo-
dem, proč byl celý systém zpětného odběru spotřebičů v celoevropském 
měřítku vytvořen. Vycházel ze zkušenosti skandinávských zemí. Postupně 
jej převzaly všechny „staré“ státy Evropské unie, po nich i ty nové včetně 
České republiky. A Češi jsou dnes mezi nováčky na špičce.
Motivační program ELEKTROWINu
K dosažení těchto výsledků významně přispěl i „Motivační program ko-
lektivního systému ELEKTROWIN“. Do něj se mohou města a obce zapojit 
a čerpat z něj finanční odměny již šestým rokem. Od roku 2008, kdy jej 
ELEKTROWIN vyhlásil, z něj bylo vyplaceno už zhruba 13,4 mil. korun. Při 
splnění daných kritérií může obec získat z motivačního programu až 100 
tisíc korun za rok. Získané peníze obce využívají podle vlastního uvážení 
a potřeb, především k lepšímu zabezpečení sběrných dvorů a jiných sběr-
ných míst, zkvalitnění jejich obsluhy, a tím současně ke zvýšení množství 
zpětně odebraných spotřebičů.
Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že se Češi neobejdou bez lednice. Ale-
spoň jednu vlastní všechny domácnosti. Průměrné stáří ledničky se dnes 
odhaduje na 14 let. Starých lednic a mrazáků se za posledních sedm let 
zbavila každá druhá česká domácnost. Přes tuto masivní obměnu čeká 
ale ELEKTROWIN ještě hodně práce. Nezbytnou součástí každodenního 
života jsou i pračky, kterých v českých domácnostech slouží 4,1 milio-
nu. Mezi další nepostradatelné pomocníky patří žehličky a rychlovarné 
konvice (3,9 mil.) nebo vysavače (3,8 mil.). Většinu spotřebičů, lednice 
především, lidé používají, dokud fungují. Bez ohledu na jejich parametry, 
například spotřebu elektrické energie. Vzhledem k cenám elektřiny se 
však může tempo výměny starých za nové významně zrychlit.
Největší žrouti energie
Zejména chladicí zařízení patři k největším domácím „žroutům energie“, 
protože jsou v chodu 24 hodin denně. Prostou kalkulací tak bude nejspíš 
stále více spotřebitelů docházet k závěru, že výměna staré lednice za no-
vou přinese navzdory pořizovací ceně nakonec úsporu. Ve zpětném odběru 

se každopádně budou tyto spotřebiče objevovat ještě dlouho poté, co se 
při prodeji nových přestane odděleně uvádět výše recyklačního příspěvku.  
K tomu dojde už v letošním roce. Až tedy přijdou při likvidaci na řadu sku-
teční veteráni, budou se velmi hodit finanční rezervy, jež ELEKTROWIN vy-
tvářel v uplynulých letech. Jen tak bude moci být i tato likvidace skutečně 
ekologická. V Turnově spolupracujeme se společností Elektrowin při po-
skytování služeb na sběrném dvoře na Vesecku, kde je možné zdarma ode-
vzdat kompletní elektrozařízení. Provozní doba sběrného dvora je v březnu 
až říjnu od pondělí do pátku 9:00 – 17:00 a v sobotu 9:00 – 12:00 hodin.

Ing. Zuzana Sedláková, odbor životního prostředí

Turnov je dostatečně zelený
V majetku města Turnova je celkem pětasedmdesát hektarů veřejné zeleně, na 
které je prováděna údržba specializovanou firmou. Z celkové plochy vyžaduje 
46 hektarů sekání a 27 hektarů mulčování. Na dvou hektarech se vyskytují 
keřové porosty. Veškerá veřejná zeleň je rozdělena do skupin podle výskytu, 
osázení a způsobu údržby. Ve skupině I. intenzitní třídy údržby s rozlohou 4,45 
hektaru se nacházejí městské parky a frekventované plochy zeleně v centru 
města. Sečení trávníků se provádí optimálně osmkrát do roka a najdeme zde 
také záhony letniček a trvalek a živé ploty. Do II. intenzitní třídy je zařazena ze-
leň mezi domy, na sídlištích a u komunikací na ploše 26,16 hektarů. Vyskytují 
se zde i dřeviny. Trávníky se sekají čtyřikrát až šestkrát ročně. Méně frekven-
tované plochy zeleně a plochy určené k výstavbě na 17,39 hektarů jsou zařaze-
ny do III. intenzitní třídy údržby. Jde o místa se zahuštěnou výsadbou dřevin  
a sečení trávníků se provádí optimálně dvakrát do roka. Ve IV. intenzitní tří-
dě údržby se nachází cca 20 hektarů příměstských a rekreačních lesů, v nichž 
údržbu neprovádí firma pečující o ostatní plochy městské zeleně. Do poslední, 
V. intenzitní třídy, patří 27 hektarů ploch na okraji města, jejichž funkce ve 
veřejné zeleni umožňuje jen minimální údržbu.

Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí odboru životního prostředí

Sokolovna bude přístupná všem
Do historické budovy turnovské sokolovny se bude moci podívat širo-
ká veřejnost. TJ Sokol ji po dohodě s odborem školství, kultury a sportu 
turnovské radnice zpřístupní v úterý 17. září. Prohlídky se budou konat 
u příležitosti letošních Dnů evropského dědictví. Dopoledne pro žáky zá-
kladních škol, odpoledne od půl čtvrté pro obyvatele a návštěvníky města. 
„Sokolovna sice není evidovanou kulturní památkou, ale k zápisu splňuje 
všechny podmínky. Je opravdu nádherná a stojí za návštěvu,“ láká pracov-
nice odboru Marie Roubalová. A také zve na další program, společný kon-
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cert turnovského pěveckého 
sboru Antonín Dvořák a sbo-
ru Janáček z  Jablonce nad 
Nisou. Uskuteční se v galerii 
památkově chráněného Mu-
zea Českého ráje ve čtvrtek 
12. září od 19:00 hodin. 

Dny evropského dědictví 
(European Heritage Days) 
jsou společnou aktivitou 

Rady Evropy a Evropské komise od roku 1991. Cílem je posílení historické-
ho povědomí v souvislostech s důrazem na vnímání národního kulturního 
dědictví a ochrana kulturního dědictví v nejširším slova smyslu. U příleži-
tosti těchto dnů je otevřena řada kulturních a stavebních památek, které 
jsou běžně pro veřejnost nepřístupné –  radnice, soudy, církevní stavby, 
školy, historické zahrady, obytné domy, věže, kasematy, zříceniny, parníky, 
národní parky, uhelné doly, vykopávky a podobně. Program města oboha-
cují o další doprovodné kulturní a společenské akce, jako jsou přednášky, 
koncerty, výstavy či slavnosti pod širým nebem.

PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Další volnočasové aktivity získaly finanční podporu
Po druhém kole přijímání žádostí budou letos finančně podpořeny další 
volnočasové aktivity dětí a mládeže. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města 
na svém zasedání ve čtvrtek 27. června 2013. Celkem bude rozděleno 
41.000,- Kč následujícím žadatelům na konkrétní aktivity a akce:
Muzeu Českého ráje 4.000,- Kč na činnost kroužku pro děti ve věku 10 – 
14 let s tématem Stavíme dům a vybavujeme hospodářství;
SDH Pelešany 2.000,- Kč na uspořádání Dětského dne a 2.000,- Kč na Mi-
kulášskou nadílku;
SDH Bukovina 2.000,- Kč na Mikulášskou nadílku a karneval;
o. s. Nová naděje 3.000,- Kč na akci Bouda s lampiónem, 2.000,- Kč na akci 
Bouda za vysvědčení, 6.000,- Kč na příměstský tábor Bouda a 7.000,- Kč 
na akci Bouda na ulici;
o. s. Povyk 7.000,- Kč na prázdninové sportování;
MS Českého červeného kříže Turnov 2.000,- Kč na přípravu příměstského 
tábora se zdravotnickým zaměřením;
Jednotě Orel Turnov 2.000,- na přípravu letního dětského tábora „Volání 
Manitoua“;
Centru pro rodinu Náruč, o. s. 2.000,- Kč na akci Martinská světýlka.
                   PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Sportovní oddíly se opět mohou těšit na příspěvky
Po druhém kole předkládání žádostí odsouhlasilo po doporučení správní 
rady zastupitelstvo na svém zasedání 27. června rozdělení příspěvků ze 
sportovního fondu města. Celkem bylo přijato 14 žádostí. Správní rada 
sportovního fondu navrhla vyhovět deseti žádostem, ostatní svým obsa-
hem nesplňovaly podmínky pro přiznání příspěvku a byly v rozporu se 
statutem sportovního fondu města Turnova. Celková částka 60.000, Kč 
byla rozdělena následujícím sportovním oddílům a klubům:
TJ Turnov na příměstský sportovní tábor 9.000,- Kč
TJ Turnov, oddílu volejbalu na seriál náborových turnajů mládeže 3.000,-
TJ Turnov, oddílu orientačního běhu na závod Pěkné prázdniny v Českém ráji 
10.000,- Kč
TJ Turnov, oddílu házené na Mikulášský turnaj 3.000,-
TJ Turnov, RSD Daliměřice na Daliměřický sportovní den 3.000,- Kč
ŠK Zikuda na šachový turnaj O turnovský granát 14.000,- Kč
ŠK Zikuda na šachový turnaj O rohozecký soudek 3.000,- Kč
AC Syner na běžecký závod Hruštice 2013 10.000,- Kč
AC Syner na soutěže pro rodiče a děti Atletické skotačení 3.000,- Kč
AC Syner na dopoledne s dětskou atletikou v rámci Memoriálu L. Daňka 2.000,- Kč

PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Školáky čekají prázdniny
Na samém začátku školního roku informuje odbor školství, kultury  
a sportu o důležitých termínech prázdnin, ředitelského volna a zápisu do 
1. tříd. 

Vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013  
a v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Druhé po-
loletí skončí v pátek 27. června 2014. 

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 
2013. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013  
a skončí v neděli 5. ledna 2014. Vyučování pak začne v pondělí 6. ledna 
2014. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014. 
Jarní prázdniny pro Liberecký kraj jsou určeny na týden od 10. března do 
16. března 2014. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna  
a pátek 18. dubna 2014. Ředitelské volno bude na turnovských základ-
ních školách vyhlášeno v pátek 2. května 2014 a v pátek 9. května 2014. 
Stejný postup je doporučen i ředitelům středních škol v Turnově a ostat-
ním základním a mateřským školám na Turnovsku.

Zápis do 1. ročníků základních škol se uskuteční ve středu 15. ledna 
2014 od 10 do 17 hodin.

PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
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Město vyzývá amatérské fotografy
Město Turnov ve spolupráci se společností HELI CZECH s.r.o. vyhlašuje 
fotografickou soutěž s názvem „Turnovské ulice ze země i ze vzduchu“.  
Cílem soutěže je vyjádřit vnímání reality města a souvislosti pojmenování 
ulic z  pohledu školní mládeže, studentů, občanů, turistů atd. Důraz je 
kladen zejména na kreativitu, pojetí a originalitu snímků.
Podmínky fotografické soutěže: 
1. Soutěž se uskuteční v termínu do 10. října 2013. Autoři nejlepších fo-
tografií budou vyhlášeni 28. října 2013 v průběhu slavnostního večera ke 
dni vzniku samostatného Československa v městském divadle Turnov. Ná-
sledně bude uspořádána výstava fotografií v prostorách radnice.
2. Vyhlášeny jsou a hodnoceny budou 2 kategorie:
A) Turnovské ulice ze země – fotografie ulic v souvislostech s  jejich po-
jmenováním
          Skupina I. - fotografie soutěžících do 15 let
          Skupina II. - fotografie soutěžících od 15 let do 26 let
          Skupina III. - fotografie soutěžících starších 26 let
B) Turnovské ulice ze vzduchu – fotografie města a jeho ulic pořízené  
z vrtulníku Robinson R44 v neděli 25. srpna 2013 při letech organizova-
ných společností HELI CZECH (bez věkových skupin)
3. Fotografie musí mít minimální rozlišení 4 Mpx. 
4. Podmínkou účasti v soutěži je krátký komentář k fotografii. U katego-
rie A v něm autor vyjádří historickou souvislost s pojmenováním ulice, 
uvede název fotografie a případně sdělí, co fotografie znázorňuje. U kate-
gorie B autor uvede, kterou část města nebo ulici fotografoval.
5. Fotografie musí být ve formátu JPG (JPEG) a zaslána v plném rozlišení, 
označena příjmením autora bez diakritiky, věkem a soutěžní kategorií 
(např. Novacek18_A) 
6. Autor se může prezentovat pouze jedním snímkem.
7. Fotografie zasílejte na e-mailovou adresu r.broz@mu.turnov.cz. Od 12. 
8. 2013 snímky v kategorii A, od 26. 8. kategorie B. Do kolonky věc: v e-
-mailu uvádějte - Fotosoutěž A nebo Fotosoutěž B.
8. Nejlepší fotografie vybere hodnotící komise složená ze zástupců vyhla-
šovatele nejpozději do 23. října. 2013. Autoři úspěšných snímků budou 
kontaktováni.
9. 15 nejlepších fotografií z každé soutěžní kategorie bude vystaveno na 
radnici.
10. Vybrané fotografie budou používány k propagaci města na interneto-
vých stránkách a v dalších materiálech.
Ceny: 
Kategorie A – Turnovské ulice ze země
Autoři 3 nejlepších fotografií v každé věkové skupině obdrží dárkové po-

ukázky do turnovských fotoprodejen.
Kategorie B – Turnovské ulice ze vzduchu
Autor nejlepší fotografie obdrží od společnosti HELI CZECH s.r.o. poukáz-
ku na jeden let pro jednu osobu nad Karlštejnem a 50% slevu na další dvě 
poukázky.
Další ustanovení:
1. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo zveřejnit jména účastníků sou-
těže a použít bezplatně jejich fotografie k propagaci města Turnova a vy-
stavit fotografie na radnici.  
2. Vyhlašovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé třetím oso-
bám způsobené porušením pravidel ze strany účastníku soutěže (napří-
klad zasláním fotografe, na které soutěžící nevlastní autorská práva). 
3. Zasláním fotografie prohlašuje soutěžící, že souhlasí s  podmínkami 
účasti v  soutěži, že je autorem fotografie a že neporušil práva osob na 
fotografii zachycených.
4. Autor fotografie, která bude použita k propagaci města na interneto-
vých stránkách města Turnova a v dalších materiálech, uděluje bezplat-
né oprávnění k užití díla formou zveřejnění na internetových stránkách  
a v dalších materiálech. 

PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Počet živnostníků mírně klesá
Za první pololetí roku 2013 vydal obecní živnostenský úřad celkem 3154 
dokumentů. Nově vydal 165 živnostenských oprávnění a koncesních listin, 
což je o 44 méně než k 30. 6. 2012.

V  prvním pololetí roku 2013 zrušil 67 živnostenských oprávnění na 
vlastní žádost, což je o 16 více než ve stejném období předchozího roku. 
Přerušil 439 živností, tedy o 39 více než v roce minulém. O obnovení živnos-
tí požádalo 204 subjektů, což je o 19 více než v roce 2012.
V 1. pololetí 2013 mírně narostl počet podnikatelů na 7050, což je o 38 
více oproti stejnému období loňského roku. Z celkového počtu bylo k 30. 6. 
2013 evidováno 6163 podnikajících fyzických osob, 674 právnických osob  
a 213 zahraničních fyzických osob.

Zvýšil se i počet živností na celkových 10 119, což je o 194 více oproti 
1. pololetí loňského roku. Řemeslných živností evidoval živnostenský úřad 
3111, vázaných 899, koncesovaných 312 a volných 5797. Nejvyšší nárůst 
zaznamenaly živnosti volné o 86, dále o 70 živnosti vázané, o 32 živnosti 
řemeslné, o 6 koncesované.

Zajímavostí je, že OŽÚ evidoval k  30. 6. 2013 nejvíce živnostenských 
oprávnění v  rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby“ neuvedené 
v přílohách 1-3 živnostenského zákona, tj. 5797. Z přílohovaných živností 
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jsou nejvíce zastoupeny u řemeslných „Hostinská činnost“ (evidence 672 
oprávnění), „Zednictví“ (365 oprávnění), 267 oprávnění bylo na všechny 
druhy silniční motorové dopravy, 247 oprávnění na živnost „Opravy silnič-
ních vozidel“ a 232 oprávnění na „Zámečnictví a nástrojářství“. Pro náš kraj 
byl také zajímavý počet 121 oprávnění u živnosti „Zlatnictví a klenotnictví“ 
Pro vázané živnosti bylo v evidenci 180 oprávnění. U „Činnosti účetních 
poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ v porovnání s minu-
lým rokem došlo k mírnému poklesu počtu živností. Naopak nárůst o 41 
oprávnění zaznamenala nově zavedená vázaná živnost „Poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvěru“ s počtem 133 oprávnění.

Hana Lustigová, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Občane, za odpady zaplať včas!
Povinnost zaplatit druhou část poplatku za odpady připomíná finanční 
odbor turnovské radnice. Zbývající částku za odpady je možné zaplatit 
v  hotovosti na městském úřadě v  kanceláři finančního odboru č. 202  
v 1. poschodí v pondělí a ve středu od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 
hodin. U bezhotovostní platby je nejprve nutné zjistit si na telefonním čísle 
481 366 214 variabilní symbol. Teprve pak je možné poukázat příslušnou 
částku na účet číslo 50032-1263075359/0800. Úhrada musí být provedena 
nejpozději do konce září 2013. „V opačném případě může být poplatek za 
odpady za rok 2013 nebo jeho nezaplacená část zvýšena až na trojnáso-
bek,“ informuje správkyně poplatku Drahomíra Frendlovská a nabádá, aby 
si každý ve vlastním zájmu zkontroloval, zda má vše v pořádku.                                           

Bc. Jana Chodaničová, vedoucí odboru finančního                             

Psí miláčci budou očkováni proti vzteklině 
Město Turnov zabezpečí v druhé polovině září očkování psů proti 
vzteklině. Jako orgán státní správy ve věcech veterinární péče   přene-
sené působnosti totiž musí vyhlásit povinné očkování psů  proti vztek-
lině. Očkování  má preventivní charakter, významně přispívá k tlumení 
vztekliny a udržování beznákazové situace. Očkování  se uskuteční  ve 
dnech 16. září, 18. září a 21. září 2013 podle následujícího rozpisu:                                                                                     
pondělí 16. 9. 2013                                                                                       
Kalužník – křižovatka 14:45 – 15:00                                                            
Mašov – náves 15:05 – 15:20                                                                     
Pelešany – hasičárna 15:25 – 15:45                                                               
sídliště Výšinka – u prodejny 16:00 – 16:10                                                 
Alešova ulice – u mateřské školy  16:30 – 16:45
středa 18. 9. 2013                                                                                              

Malý Rohozec – bývalý hostinec 15:00 – 15:20                                                      
Bukovina – hostinec 15:30 – 15:45                                                                          
Kobylka – rozcestí 15:50 – 16:00                                                                    
Daliměřice – víceúčelová budova 16:10 – 16:30
sobota 21. 9. 2013                                                                                          
Turnov – Na Lukách 09:00 – 09:30

Očkovat budou  veterinární lékaři  Eduard 
Dvořák nebo Miluše Zemánková za  popla-
tek 120,- Kč. Majitelé musí psa na očkování 
přivést s  ochranným náhubkem a  předlo-
žit očkovací průkaz, který byl vystaven při 
předchozím očkování.  Mezi nutnosti patří   
i zabezpečení  doprovodu psa fyzicky zdat-
nou osobou, kterou zná. Povinnost zajistit 
očkování proti vzteklině ve stáří od tří do 
šesti měsíců a poté vždy jednou za rok uklá-
dá chovatelům psů zákon o veterinární péči.

Zdeňka Salačová, odbor finanční

Do  Domova pro seniory Pohoda docházejí dobrovolníci
Dobrovolnictví je obecně chápáno jako ochota člověka věnovat část svého 
volného času, duševní i fyzickou sílu ve prospěch někoho jiného.  Vzájemná 
pomoc lidí existuje od nepaměti. Každý z nás byl anebo je někdy dobro-
volníkem. Vzpomeňte si, kdy jste naposledy nabídli pomoc někomu ze své 
rodiny, sousedům nebo jen tak na ulici starému člověku?

Dobrovolníci působí také v domově pro seniory v Turnově a jejich práce 
má již letitou tradici.  Zejména v poslední době díky nové vedoucí sociální-
ho úseku Martině Kunčíkové zaznamenává tato činnost zvýšenou aktivitu. 
Právě ona umí nejlépe vysvětlit, kdo dobrovolník vlastně je: „Je to aktivní 
jedinec s velkým sociálním cítěním, který za svůj čas a energii neočekává 
oplátku. Uspokojuje ho vědomí, že byl prospěšný, že pomohl nebo pouze 
udělal radost. Přetrhl nit samoty, obveselil, umožnil změnu, kterou člověk 
již není sám schopen uskutečnit.“ Charakteristiku ještě doplňuje: „Dob-
rovolník přichází sám ze své vůle, má svou představu o pomoci, kterou 
nabízí. Naším úkolem je tuto představu podporovat a rozvíjet.“

Skupina dobrovolníků se různě obměňuje. Někdo je tu již delší dobu, 
někdo již přestal do Pohody docházet. Fungují tu dobrovolníci z řad studen-
tů střední zdravotnické školy, pracující, nezaměstnaní, ale i aktivní senioři 
v důchodu. Pro svou činnost jsou proškoleni, získávají smlouvu a jsou koor-
dinováni odpovědným pracovníkem. Po celou dobu je jejich práce ,,monito-
rována“ a pokud v ní již nechtějí pokračovat, také řádně ukončována. 
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A jaký dojem ze své činnosti mají 
dobrovolníci? Co pociťují v  tomto 
prostředí? „Když jsem do Poho-
dy přišel poprvé, neodcházel jsem 
zrovna s  příjemnými pocity. Kon-
takt s  realitou byl pro mne skliču-
jící. Setkání s uživatelkou domova, 
k níž docházím již téměř rok, bylo 
už pak velmi příjemné. Myslím, že 

jsme za tu dobu navázali zvláštní vztah plný důvěry a vzájemného pocho-
pení. Já se snažím přicházet vždy s dobrou náladou a své osobní problé-
my nechávat venku. Mým úkolem, s nímž jsem do dobrovolnické činnosti 
vstupoval, je přeci zpříjemnit klientce pobyt, potěšit ji, rozptýlit a předat 
trochu optimismu. S hlavou plnou starostí by to šlo jen těžko. Ta hodina, 
kterou spolu strávíme každý týden, vždycky velmi rychle uplyne a oba 
nás mrzí, že se musíme rozloučit. Jenže já se déle na četbu knihy nedoká-
žu plně soustředit. Cestou domů mám pocit, jako bych se vznášel. Pobyt  
u klientky v domově pro seniory mne nějak zvláštně nabíjí a dobrovolnická 
činnost zcela naplňuje,“ svěřuje se jeden z dobrovolníků. Další říká: „Práce 
dobrovolníka mi přinesla mnoho zkušeností a zážitků. Dokážu lépe pocho-
pit psychiku druhých lidí a vnímat jejich emoce. Nutno říci, že personál je 
vstřícný nejen k uživatelům, ale i ke mně samotnému.  Líbila se mi akce Mi-
kuláš a čert. Společně jsme se převlékli a navštívili jednotlivé byty. Reakce 
uživatelů byly jedinečné a alespoň na chvilku zapomněli na své trampoty. 
Nejvíce se jim líbili andělé. Dobrovolnictví mi přináší mnoho zkušeností  
i v mém studovaném oboru – zdravotnickém lyceu. Věřím, že je v budouc-
nu uplatním jak v životě, tak i v zaměstnání.“ Jiný popisuje své zkušenos-
ti takto: „Dobrovolnictví splňuje zcela mé očekávání a přináší mi vesměs 
pozitivní zážitky. Někteří uživatelé prohodí pár slov a vyvine se zajímavý 
rozhovor o životě, o minulosti, o radosti, ale i o prožité bolesti. Vážím si 
důvěry uživatelů a jejich zájmu o nás, o studium a naše prožitky. Vyprávím 
hodně o životě v Turnově, co je zde nového, kde se co staví, jaká kulturní 
akce se třeba chystá na náměstí a podobně. Jsem rád, když jim můžu zpes-
třit den a někdy i vyčarovat úsměv na tváři třeba hrou na klavír. Personál je 
ochotný poradit i řešit případné komplikované situace.“ „Do Domova pro 
seniory Pohoda chodím ráda, ale ze začátku se mi moc chodit nechtělo. 
Nebylo jednoduché pro mě ani pro koordinátorku vybrat uživatele, který 
se sice chce se mnou vídat, ale třeba nepromluvil ani slovo. Poprvé v životě 
jsem se seznámila s nemocemi, které postihují zejména staré lidi. Setkání 
s Alzheimerovou chorobou a demencí je někdy až bolestné. Bylo těžké při-
jmout tuto skutečnost.  Ale už vím, že i má pouhá přítomnost je přínosem. 
Nyní už mám jiný názor, jsem ráda za to, co dělám.  Chodím pomáhat i 
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při různých akcích, je to sice jiné než si povídat nebo jít na procházku, 
ale pomoc v jakékoliv formě je důležitá. A to je to hlavní,“ vypráví další 
mladý člověk, který je ochoten věnovat svůj čas klientům domova pro 
seniory.  Vyznání dobrovolníka může mít i takovou podobu:  „Z návštěv u 
klienta mám dobrý pocit. Jsem takový klíč, který odemkne nahromaděné 
myšlenky. Při první návštěvě jsem nevycházela z údivu. Vůbec jsem se ne-
dostala ke slovu, ale to nevadí. Naopak, jsem spíš posluchač, takže pro mě 
to bylo docela příjemné a zábavné. Jen jsem měla trochu problém ukončit 
rozhovor. Byla jsem na odchodu několikrát, ale nešlo odejít, protože uži-
vatel stále povídal. Dnes máme důvěrný vztah, vždy na začátku návštěvy 
se domluvíme, kolik času zde mohu být. Je velice zavazující nezklamat 
získanou důvěru a dodržet dané slovo. Vím, že se klient na mou návštěvu 
moc těší a já mám radost, že díky mé přítomnosti má krásnější den.“  To-
lik z postřehů samotných dobrovolníků.

„Pravidelně na konci roku Domov pro seniory Pohoda organizuje se-
tkání dobrovolníků. Na něm se lidé vzájemně poznají, vymění si zkuše-
nosti. Debatuje se o tom, zda lze něco na stávající spolupráci vylepšit. 
Hodnotíme společné akce a ponecháváme prostor pro nové nápady a pod-
něty do dalšího roku,“ informuje Kunčíková a doplňuje, „určitě nechceme, 
aby dobrovolníci nahrazovali práci personálu, ale skutečnost je taková, že 
si život domova bez nich už neumíme představit.“ Vedení Zdravotně so-
ciálních služeb Turnov děkuje všem dobrovolníkům, kteří svůj volný čas 
tráví v přítomnosti seniorů, a přeje jim i nadále hodně elánu a optimismu. 

Bc. Jaroslav Cimbál, ředitel ZSST, s.r.o.

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.
Speciální relace z 1. července 2013 informuje o aktivitách Regionálního tu-
ristického informačního centra v Turnově, nabídce Kulturního centra Tur-
nov v průběhu Turnovského kulturního léta a v letním kině, prázdninové 
nabídce Muzea Českého ráje a řešení problémů v exponované části města 
– Dolánkách.

Speciální relace z 1. srpna 2013 přináší pohled na dosavadní průběh let-
ní turistické sezóny očima velitele městské policie a vedoucí odboru cestov-
ního ruchu, hodnotí významnou akci Kámen a šperk a zapojení Turnovanů 
do elektronické aukce energií. Informuje o zprovoznění měřičů rychlosti  
a finanční pomoci Rudníku, nabízí řešení problematiky bazénku na sídlišti 
u nádraží, zve na akce v turnovské synagoze a výlet historickým autobusem.


