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kutovat, jestli přijatá usnesení jsou dobrá nebo 
špatná, ale sám za sebe se domnívám, že je pře-
devším nutné v určitém okamžiku najít odva-
hu a rozhodnutí učinit. Úkolem vedení města 
je soustředit možné varianty dalšího postupu, 
prověřit základní informace pro rozhodová-
ní zastupitelů. Ten zbytek rozhodnutí vzniká  
v kvasu demokracie. Proces je to dlouhý, někdy 
těžkopádný, přesto zajímavý a z hlediska histo-
rické zkušenosti jediný správný. Domnívám se, 
že po zářijovém zastupitelstvu bylo mnoho těch, 
kteří nemohli usnout a znovu přemýšleli o právě 
skončeném jednání.

Děkuji všem Turnovákům, kteří se připojili 
k výzvě Vlajka pro Masaryka a kteří se zúčastnili 
oslav Dne vzniku samostatného československého 
státu buď v rámci neformální street party v ulici 
28. října, či slavnostního večera v divadle. Kdy jindy 
můžeme sobě i svým dětem připomenout souná-
ležitost s touto zemí a snad vzbudit pocity někdy 
staromódně, ale výstižně nazývané vlastenectví. 

Máme za sebou rovněž veřejné projednávání 
nového územního plánu města. Ten vzniká již od 
roku 2009. Je to práce nesnadná a komplikovaná. 
Snažíme se nalézt velkou společenskou smlouvu, 
ve které bude obsaženo kde a za jakých podmí-
nek je možné stavět. Kde mohou vyrůstat stavby 
rozličných funkcí tak, aby se negativně neovliv-
ňovaly a naopak harmonicky spolu žily. Jak stav-

by, tak lidé. V této chvíli se nacházíme v poslední 
etapě tohoto procesu. V rámci územního plánu 
si zaslouží pozornost dvě zásadní problematiky 
rozdělující turnovskou veřejnost. První je beze-
sporu koridor pro komunikaci S5 (R35). Nově 
se nám podařilo vyjednat jen jeden, procházející 
údolím Libuňky. Z hlediska zastupitelstva, které 
tuto komunikaci zcela odmítá na území města, 
je to asi málo. Z hlediska nadřazené územně plá-
novací dokumentace jde však o jistý kompromis 
umožňující existenci nového územního plánu  
a odblokování velkého území pro další výstavbu. 
Druhou problematikou je územní rezerva pro 
případnou vnitroměstskou komunikaci spoju-
jící oblast Hruštice a Turnova 2. Po petici obča-
nů a velkých diskuzích v zastupitelstvu města 
navrhujeme v novém územním plánu ponechat 
celkem tři územní rezervy. Ty pak fixovat pro 
další generace do doby, než bude rozhodnuto  
o obchvatu směrem na Semily, který bude veden 
v extravilánu města. Tímto řešením se snažíme 
nalézt kompromis mezi krátkozrakou předsta-
vou, že město takovou komunikaci nebude po-
třebovat, a tlakem veřejnosti na příliš konkrétní 
zafixování trasy pouze v jedné lokalitě s velmi 
nekonkrétním časovým plněním.

Z hlediska správy města probíhají nyní také 
jednání nad rozpočtem pro rok 2014 spojená  
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O tíze rozhodnutí a lehkosti bytí
Milí čtenáři, je již listopad, přesto stále často 
vzpomínám na zářijové zastupitelstvo města. 
Patřilo bezesporu k těm, které nasměrovalo 
naše město dál. Snad v tom dobrém slova smys-
lu. Všechny zastupitelky i zastupitelé, kteří svým 
hlasem přispěli k přijetí některého z usnesení, 
jsou přesvědčeni, že právě toto usnesení bude 
ku prospěchu Turnováků a města samotného. 
O čem víc se dá za jedno zastupitelstvo rozhod-
nout než o osudu nemocnice, velkého sportovní-
ho areálu či odpadovém systému?

Úvahy a diskuze, které předcházely těmto 
rozhodnutím, trvaly léta. Hledání argumentů na 
obou stranách názorového pole bylo náročné. 
Zejména v případě Panochovy nemocnice bylo 
ovlivněno mnoha skutečnostmi, které přináší 
zdravotní politika státu. Společně můžeme dis-

Ing. Tomáš Hocke
starosta Turnova

pokračování na straně 52
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s diskuzemi nad záměry samotnými. Diskutujeme o zřizovateli praktické 
a speciální školy, připravuje se soutěž na dodavatele stavby sportovně-re-
kreačního areálu v Maškově zahradě, seznamujeme a připravujeme se na 
nový občanský zákoník, hovoříme o ceně vodného a stočného a zabýváme 
se mnoha drobnými problémy, ale i radostmi, které přináší běžný život.

Z hlediska správy naší země máme těsně po předčasných volbách do 
poslanecké sněmovny. V okamžiku, kdy budete číst tyto řádky, už všich-
ni víme, jak volba dopadla. Věřím, že jste přistoupili k volbám odpovědně  
a s vírou v budoucnost naší demokratické republiky. Snad s obdobnou od-
povědností, jakou jsme jako zastupitelé pociťovali při jednání v září. 

Na závěr mi dovolte jedno pozvání. Přichází dušičkový čas a po něm se 
přiblíží advent. V sobotu 30. listopadu bych vás rád pozval na rozsvícení vá-
nočního stromu. Přijďte společně s dětmi na tuto krátkou, ale významnou 
městskou událost.

Hezké podzimní dny přeje   
Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Advent se kvapem blíží
Doba adventu se nezadržitelně blíží, proto bychom chtěli pozvat obyvate-
le Turnova i okolí na tradiční rozsvícení vánočního stromu. Uskuteční se 
tentokrát v sobotu 30. listopadu od 16:00 hodin na náměstí Českého ráje. 
Na všechny čeká kulturní program, nadílka a nabídka občerstvení.

Turnov navštíví hejtman Libereckého kraje
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta navštěvuje města v celém kraji, 
aby je poznal, seznámil se s jejich problémy i tím, co se jim v poslední 
době podařilo a na co mohou být hrdá. Do Turnova se chystá v pátek  
29. listopadu. V průběhu Dne s hejtmanem zavítá Půta do některé z míst-
ních významných firem, navštíví vybranou krajskou instituci sídlící u nás, 
seznámí se s nejpalčivějšími problémy města.  Pak poobědvá se starostou 
Turnova a okolních obcí a sejde se se zastupiteli. „Závěr pobytu hejtma-
na v Turnově bude od 17:00 hodin patřit setkání s občany,“ informoval 
vedoucí oddělení vnějších vztahů krajského úřadu v Liberci Denis Tomáš. 
Podrobný program  návštěvy hejtmana Libereckého kraje je uveden na 
www.turnov.cz.        

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

         
Zastupitelé učinili důležitá rozhodnutí
Na svém zářijovém zasedání přijali turnovští městští zastupitelé několik 
zásadních, respektive přelomových rozhodnutí. Zastupitelé po prezen-
taci společnosti Mediterra, představení Krajské nemocnice Liberec a po 
bohaté diskuzi odsouhlasili při jmenovitém hlasování spojení Panochovy 
nemocnice Turnov s Krajskou nemocnicí Liberec k 31. 12. letošního roku. 
S tímto krokem vedoucím k vyřešení budoucnosti turnovské nemocni-
ce souhlasilo 15 zastupitelů, jeden byl proti a deset se zdrželo hlasování. 
Bude nutné vyřešit majetkové záležitosti společnosti Nempra a uzavřít 
s Krajskou nemocnicí Liberec rámcovou smlouvu o podmínkách převo-
du stoprocentního podílu turnovské společnosti. Pověřeno k tomu bylo 
vedení města. Zastupitelstvo jmenovalo do valné hromady Krajské ne-
mocnice Liberec za Turnov jeho starostu Tomáše Hockeho. V dozorčí radě 
usedne starosta Hocke a minulý jednatel Panochovy nemocnice Turnov 
Tomáš Sláma. Starosta navrhne za člena představenstva Krajské nemocni-
ce Liberec současného jednatele turnovské nemocnice Martina Hrubého.  
Na programu se opět objevila výstavba sportovně – rekreačního areálu  
v Maškově zahradě. Snad již s definitivní platností zastupitelé rozhodli, 
že se bude stavět celý areál najednou. Za částku 150 miliónů korun bez 
daně vznikne venkovní koupaliště, insfrastruktura a nově i krytý zimní 

K A L E N DÁ R I U M
Čtvrtek 28. listopadu

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

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY PRŮBĚŽNĚ BĚHEM  
CELÉHO MĚSÍCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA WWW.TURNOV.CZ
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stadion. Rada města bude muset projednat a schválit potřebné podklady 
pro výběrové řízení na stavební firmu, která by měla do podzimu roku 
2015 celý komplex vybudovat. V souvislosti s výstavbou areálu odsouhla-
sili zastupitelé navýšení základního kapitálu Městské sportovní Turnov. 
Jedná se o vložení nemovitého majetku a finančních prostředků od zakla-
datele – města Turnova.                                                                            

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu         

Konec výměny řidičských průkazů se blíží
Držitelé řidičských průkazů vydaných do 30. 4. 2004 si je musí vyměnit 
za nové nejpozději do konce letošního roku. Výměnu řidičských průkazů 
provádí odbor dopravní na svém pracovišti ve Skálově ulici č. 72 v pondělí 
a ve středu v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin, v úterý, 
ve čtvrtek a v pátek v době od 8:00 do 12:00 hodin. S sebou je nutné při-
nést doklad totožnosti, stávající řidičský průkaz a jednu průkazovou foto-
grafii. Výměna bude provedena zcela zdarma. „Protože má úřad vyměnit 
ještě 1729 řidičských průkazů, lze očekávat dlouhé čekací doby ke konci 
roku. Doporučuji proto s výměnou neotálet a přijít co nejdříve,“ vyzval 
vedoucí odboru dopravního Pavel Vaňátko.          

 Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Noví občánci Turnova byli přivítáni do života
Druhé letošní slavnostní uvítání nových občánků Turnova do života při-
pravily pracovnice správního odboru turnovské radnice na sobotní do-

poledne 21. září. Téměř třicet rodičů se svými batolaty se sešlo v galerii  
Muzea Českého ráje. Šťastný a spokojený život naplněný láskou popřá-
la  novým obyvatelům členka městské rady a zastupitelka Eva Kordová.   
V krátkém kulturním programu nejmenších žáků základní umělecké ško-
ly pak zazněly housle s doprovodem klavíru. Každý z rodičů se zapsal do 
pamětní knihy a domů si odnášel drobné dárky, pamětní minci a pamětní 
list od města Turnova, Spolku rodáků a přátel Turnova a Centra pro ro-
dinu Náruč. Knížku věnovala místní knihovna. Maminky obdržely růži. 
„Tuto slavnost organizujeme dvakrát do roka a budeme v tom i nadále 
pokračovat,“ uvedla pracovnice správního odboru Monika Cilerová.

Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního         

Městská policie si zaslouží pochvalu
Dvě poděkování na práci turnovské městské policie přišla v minulých 
dnech k rukám starosty Tomáše Hockeho. Ukazuje se, že strážníci mají 
v každodenním životě města své pevné místo. V prvním dopise děkuje 
vedení základní školy v Žižkově ulici strážníkovi Vladimíru Hladíkovi. Ten 
zastává u Městské policie Turnov funkci manažera prevence a v minulém 
školním roce připravil a uskutečnil mezi žáky školy několik zajímavých 
přednášek. Témata společensky nebezpečných jevů, bezpečnosti v provo-
zu na pozemních komunikacích, na kole na silnici a rizika internetové ko-
munikace pokaždé žáky zaujala. „Především díky přístupu pana Hladíka 
k dětem a jeho komunikativnosti,“ zhodnotil ředitel školy Ivo Filip. Elek-
tronickou poštou pochválil práci městské policie Jiří Vymětal.  Strážníci 
mu pomohli s hledáním ztracené manželky. „Setkal jsem se s nebývalou 
ochotou a vstřícností službu konajícího strážníka i ostatních,“ sdělil Vy-
mětal poté, co byla žena vysokého věku pohybující se o francouzské holi 
v pořádku nalezena. K události došlo v Turnově ve čtvrtek 19. září. „Jsem 
velmi potěšen, že lidé hodnotí práci městské policie i pozitivně. Patří jí 
můj velký dík,“ vyjádřil se starosta Hocke.                                                             

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Česko-saský projekt podporující zájem 
o přírodní vědy byl zahájen 
Turnov spolu s německou Ottendorf-Okrillou získaly v srpnu 2013 pří-
slib dotace na projekt „Společná cesta k přírodním vědám“ z fondů EU 
prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi 
Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Původní záměr spojený 
s rekonstrukcí hvězdárny v Turnově byl z důvodu limitujících finančních 
zdrojů operačního programu přepracován na drobné investiční úpravy  

Z ODBORŮ A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ
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a nákupy do budovy Střediska pro volný čas dětí a mládeže „Žlutá ponor-
ka“. Cílem projektu je rozvíjet přeshraniční spolupráci mezi naším měs-
tem  a obcí Ottendorf-Okrilla v oblasti práce s mládeží a dětmi a podnítit 
zájem mladé generace o přírodní a technické vědy a německý jazyk. 

Realizace projektu již začala. Dne 3. září jsme uvítali v Turnově saskou 
delegaci s členy projektového týmu a předběžně jsme jednali o termínech 
aktivit. Zajímavějším byl pro nás workshop učitelů 2. října v Německu. Ten 
nás seznámil s velmi inspirativními aktivitami na německých školách.  Při 
příchodu k jedné z nich jsme minuli obrovský přístřešek s přibližně 120 
jízdními koly. Na nich přijíždějí žáci z okolních vesnic, aby stihli začátek 
vyučování v 7:30 hodin. Každý cyklista musí projít dopravním školením 
a obdržet osvědčení. Překvapila nás i výzdoba školních učeben a pracov-
ních dílen, na které se ve většině případů podíleli rodiče dětí. Nádherné 
malby zdobily dveře i zdi a vytvářely zcela jedinečné interiéry. Zajímavým 
doplňkem výbavy některých učeben byly masážní sedačky na židličkách. 
Předpokládané celkové způsobilé výdaje na projekt činí za město Turnov 
119.853 € (cca 3 mil. Kč) a z 90 % by měly být náklady kryty dotací. Pro-
jekt je realizován ve spolupráci se Střediskem pro volný čas dětí a mládeže 
a koordinátorem aktivit byl určen Ing. Tomáš Špinka. Je naplánován na 
dvanáct měsíců a zhruba kopíruje letošní školní rok. Účastníci se mohou 
těšit na dvoudenní společné přírodovědecké dílny v obou partnerských 
městech nebo na pětidenní přírodní kempy na české a saské straně. Další 
informace najdete na webových stránkách města Turnova v sekci Dotace 
a projekty.

Ing. Eva Krsková, odbor rozvoje města

NADPISZ ODBORŮ A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

Děti ze školek prožily den mezi strážníky a hasiči

Odbor sociálních věcí připravil na středu 2. října 2013 den se strážníky  
a hasiči pro děti z místních mateřských škol. Cílem bylo seznámit je v rámci 
prevence kriminality s činností jednotlivých záchranných složek. Na heli-
portu u Panochovy nemocnice se dopoledne vystřídalo téměř sto padesát 
dětí. Seznámily se s vybavením hasičů i strážníků, prohlédly si nejen jejich 
vozidla, ale sanitku. Vyzkoušely si neprůstřelnou vestu, dýchací přístroj, 
komunikaci přes vysílačku, odchyt zatoulaného psa a spoustu dalších čin-
ností. Bavilo je to, což bylo vidět na jejich tvářích. „Musím moc poděkovat 
všem, kteří se na akci podíleli. Za ochotu se dětem věnovat a zábavnou for-
mou představit práci záchranářů,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí 
Hana Kocourová. „Akce se podle mého názoru povedla a budeme ji v bu-
doucnu rádi opakovat,“ zhodnotila Kocourová. Akce byla součástí projektu 
Turnov – zdravé město a místní Agenda 21.                         
 Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Aktivity v sociální oblasti budou finančně podpořeny
Po druhé výzvě k předkládání žádostí o příspěvek na aktivity v sociální 
oblasti bylo rozděleno z fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 
celkem 300 tisíc korun. Rozhodli o tom zastupitelé na svém zářijovém 
zasedání. Celkem bylo přijato 13 žádostí o příspěvky, deseti z nich navrhla 
správní rada fondu vyhovět. Proto obdrží následující subjekty dotace na 
konkrétní akce a aktivity.
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• Mateřská a základní škola Sluníčko Turnov na zajištění služby osobní 
asistence pro 21 dětí 50.000,- Kč
• občanské sdružení Most k naději na náklady spojené s protidrogovou 
prevencí a terénním programem 80.000,- Kč
• Hospicová péče svaté Zdislavy na úhradu nákladů spojených s posky-
továním paliativní péče v turnovské nemocnici a na činnost sociálního 
pracovníka 20.000,- Kč
• FOKUS Turnov na opravy a údržbu svého sídla 20.000,- Kč
• turnovská pobočka Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR na 
výlet seniorů se sníženou mobilitou spojený s návštěvou divadla 8.000,- Kč
• liberecké občanské sdružení Zdravý zoubek na prevenci zubního kazu  
u dětí z mateřských a základních škol v Turnově 5.000,- Kč
• občanskému sdružení „D“ z Liberce na zřízení kontaktního pracoviště 
v Turnově 12.000,- Kč
• Centru pro rodinu Náruč Turnov na činnost 40.000,- Kč
• občanskému sdružení Slunce všem na provoz centra denních služeb pro 
dospělé s poruchou autistického spektra v Turnově 60.000,- Kč 
• Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje na zajištění služby 
osobní asistence a pečovatelské služby v Turnově a okolí 5.000,- Kč

Mgr. Hana Kocourová, vedoucí odboru sociálních služeb

Kontaktní místo pro vyřizování důchodů bude zrušeno
Odbor sociálních věcí oznamuje občanům, že kontaktní místo Okresní 
správy sociálního zabezpečení v Semilech, oddělení důchodového pojiště-
ní, bude v Turnově od 1. 1. 2014 bez náhrady zrušeno. Veškeré záležitosti 
týkající se důchodů bude nadále možné vyřizovat pouze v sídle Okresní 
správy sociálního zabezpečení v Semilech – na oddělení důchodového po-
jištění, ulici Bořkovské, č. p. 571.

Mgr. Hana Kocourová, vedoucí odboru sociálních služeb

Pátá sezóna v Synagoze Turnov byla úspěšná

Návštěvnost této významné turistické atraktivity v letošním roce vzrostla. 
Celkem ji navštívilo 2125 lidí, vloni zavítalo do synagogy jen 1905 návštěv-
níků. Novinkou letošní sezóny bylo otevření synagogy během prázdnino-
vých měsíců i v pondělí. Synagoga byla zapojena i do letní prázdninové 
nabídky - v úterý do Prohlídky bývalé židovské čtvrti a židovského hřbi-
tova a ve středu do podvečerní exkurze Magický Turnov. Obou těchto 
akcí se zúčastnili celkem 102 návštěvníci. V synagoze byly uspořádány 
4 koncerty, jedna přednáška, jedna vzpomínková akce a ve spolupráci  

s knihovnou Písmenková dílna. Uskutečnilo se zde dalších 16 vzdělávacích 
akcí. Na ženské galerii byly instalovány dvě zajímavé výstavy. Pro zahra-
niční návštěvníky byly připraveny cizojazyčné průvodcovské texty, v le-
tošním roce byl k dispozici i text v hebrejštině. Některé aktivity vztahující 
se k židovské kultuře se podařilo zapojit do projektů financovaných EU. 
Jednalo  se například o projekt Židovská kultura v česko-polském příhra-
ničí a Informujme a vzájemně se poznávejme – QR CODE. O spokojenosti 
návštěvníků svědčí i zápisy v návštěvnické knize.
Synagoga je sice od října uzavřena, ale po předchozí telefonické dohodě 
je možné prohlídku objednat. Více informací na www.synagoga-turnov.cz 
Vývoj návštěvnosti:
V roce 2009 – 2198 návštěvníků
V roce 2010 – 1722 návštěvníků
V roce 2011 – 2262 návštěvníků
V roce 2012 – 1905 návštěvníků

Ing. Eliška Gruberová, vedoucí odboru cestovního ruchu  

Vstupenky na kulturní pořady koupíte i v infocentru
Odbor cestovního ruchu informuje veřejnost, že Regionální turistické in-
formační centrum rozšířilo od října poskytované služby. Nově je možné  
v infocentru na náměstí Českého ráje v Turnově koupit v předprodeji vstu-
penky na všechny akce pořádané Kulturním centrem Turnov na Střelnici 
a v městském divadle. Předprodej vstupenek do kina zůstává i nadále na 
recepci KC Střelnice

Ing. Eliška Gruberová, vedoucí odboru cestovního ruchu  

Výtvarná soutěž zná vítěze
Součástí letošní Svatohubertské slavnosti, která se uskutečnila v sobotu 
21. září na hradě Valdštejně, bylo také vyhlášení výsledků výtvarné sou-
těže s názvem Les a lesní zvěř. Připravil ji odbor životního prostředí pro 
děti z místních i okolních mateřských škol a zapojilo se do ní devět ma-
teřských škol se 108 výtvarnými pracemi. Posoudila je komise složená  
z odborníků. Vedoucí výtvarných kroužků Žluté ponorky Lada Capouš-
ková, lektorka tvůrčích dílen Muzea Českého ráje Jana Válková Střílková 
a akademický malíř Václav Žatečka vybrali z každé školky jednu nejlepší 
výtvarnou práci. Zároveň vyhodnotili mateřskou školu z Mírové pod Ko-
zákovem, která do soutěže dodala nejlepší práce, jako neúspěšnější líheň 
mladých výtvarníků. Z jednotlivých školek nejlépe uspěli a byli za své vý-
kresy při slavnosti odměněni:
z MŠ Sluníčko, Turnov Lucinka Tvrdá;
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z MŠ a ZŠ Sluníčko, Turnov kolektiv dětí 2. třídy
z MŠ Zborovská, Turnov Jana Bevilaqua;
z MŠ Malá Skála Lucie Zikudová;
z MŠ Tatobity Kateřina Cimbálová;
z MŠ Mírová pod Kozákovem Tomáš Kosař;
z MŠ Jana Palacha, Turnov Jáchym Šťastný;
z Waldorfské MŠ Turnov Anička Troskovcová;
z MŠ Mašov Štěpánka Báčová.

Ing. Jan Čihák, odbor životního prostředí

Uskuteční se filmová premiéra
Slavnostní premiéra 
filmu Židovské památ-
ky Českého ráje a okolí 
se uskuteční ve středu  
20. listopadu od 19:30 
hodin v turnovském 
kině Sféra. Tento doku-
mentárně-naučný film 
seznámí s historií a kul-
turou židovských obyva-
tel, kteří v Českém ráji   
a jeho okolí po staletí žili. 
Mnozí z nich se prosadi-
li jako významné osob-
nosti místních komunit.  
O jejich přítomnosti svěd-
čí množství dochovaných 
artefaktů, synagog, ži-
dovských hřbitovů, čtvrtí 
a domů. Poznáte židov-
ské památky v Turnově, 
Jičíně, Mladé Boleslavi, 
Liberci, Hořicích. „Židov-
ské památky Českého 

ráje však nejsou pouhou připomínkou zapomenutých dějin tohoto roz-
ptýleného národa. Jsou pozváním na pouť Českým rájem za židovským 
příběhem, který se započal před dávnými lety a stále pokračuje,“ uvedla 
vedoucí odboru cestovního ruchu Eliška Gruberová a doplnila, že na úvod 
premiéry zahraje kapela Mackie Messer Klezmer Band.

Na základní kámen poklepali dospělí i děti

Učitelky turnovské Waldorfské mateřské školy uspořádaly malou slav-
nost na místě svého bývalého sídla v Hruborohozecké ulici v Turnově 
– Daliměřících. Čestní hosté, rodiče s dětmi i pracovnice školky položili 
ve středu 18. září v podvečer základní kámen nové budovy. Na staveni-
ště, kde vznikají základy nové školky, dorazilo několik desítek lidí. Ne-
chyběli mezi nimi vedoucí představitelé města, náměstkyně libereckého 
hejtmana, místostarostka Semil ani architekt. Formou pohádky popsala 
ředitelka Waldorfské mateřské školy Hana Lamačová cestu, která vedla 
od myšlenky až k zahájení stavby v minulých dnech. Také připomněla 
peripetie, kterými v zastaralém a nevyhovujícím objektu museli v po-
slední době procházet děti i zaměstnanci. „Přesto jsme tu prožili spous-
tu pěkného, krásných dnů, školkou prošlo několik generací dětí i mno-
ho učitelek,“ zhodnotila Lamačová. Po krátkém kulturním programu 
došlo na poklepání základního kamene. Hosté při něm popřáli stavbě 
zdárný růst. Kladívko směle použili i rodiče a jejich ratolesti. Kámen, 
který věnoval ze svého kozákovského lomu pan Votrubec, bude umístěn 
ve zdi přístupové haly v nové školce. Ta nahradí nevzhlednou monto-
vanou stavbu, která byla na Daliměřících postavena před 40 lety jako 
ubytovna pro stavbaře. Její špatný technický stav se stal již neúnosným, 
proto se město Turnov rozhodlo pro výstavbu nového areálu. Postaví jej 
liberecká firma Brex za téměř 21 miliónů korun a děti by se v něm měly 
učit od září příštího roku.

PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
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MĚSTO TURNOV  
uvádí slavnostní premiéru filmu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na úvod zahraje kapela Mackie Messer Klezmer Band 

Středa 20. listopadu v 19.30 hodin  
v KINĚ SFÉRA Turnov 

 
Vstupné dobrovolné! 
Jste srdečně zváni! 
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Další krůček k ochraně životního prostředí byl učiněn
Zase o trochu více mohou turnovští obyvatelé i podnikatelé přispět  
k ochraně životního prostředí. Na začátku října se ve městě začal prová-
dět sběr náplní do kopírek a tiskáren. Použité tonery a cartridge je mož-
né odevzdat k recyklaci vložením do dvou sběrných boxů společnosti 
Cart4Future. „Občané či živnostníci jeden najdou v přízemí budovy rad-
nice v ulici Antonína Dvořáka, v prostoru mezi podatelnou a výtahy. 
Druhý je umístěn v informačním středisku na náměstí Českého ráje,“ 
informuje pracovnice odboru životního prostředí Zuzana Sedláková. 

Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí odboru životního prostředí

Sdružení českých spotřebitelů pomáhá občanům
Sdružení českých spotřebitelů se ve svých aktivitách mimo jiného zamě-
řuje na ty skupiny spotřebitelů, které jsou obzvlášť zranitelné v někte-
rých situacích na trhu. Jsou to především děti, osoby se zdravotním po-
stižením a senioři. V centru zájmu sdružení jsou dlouhodobě agresivní 
obchodní praktiky při nabídkových akcích a prodejích organizovaných 
mimo provozovny, kdy často dochází nevybíravým způsobem k nátlaku, 
který mnozí senioři neustojí a nakupují zboží, které nechtějí. Odstou-
pení od smlouvy je pro ně vzhledem k podmínkám smluv velmi kom-
plikované, anebo i nemožné. I přes veškeré informování seniorů pro-
střednictvím kampaní a přednášek v předešlých letech se však situace 
příliš nelepší. Sdružení českých spotřebitelů se proto také aktivně anga-
žuje v rámci projetu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky 
„Spotřebitelský ombudsman“. Je uvedeno na internetových stránkách 
ministerstva jako jedno ze spotřebitelských sdružení, na která se mo-
hou obracet přímo spotřebitelé nebo živnostenské úřady s převzatými 
podáními spotřebitelů. 

Sdělujeme aktuální kontaktní údaje, na které je možné se obracet: 
Petr Krejcar, Miluše Horáková, telefon: 495 215 266, 
e-mail: spotrebitel@regio.cz

Hana Lustigová, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Při prodeji lihu a lihovin nastaly změny
Nový zákon týkající se prodeje lihu a lihovin začal platit od 17. října to-
hoto roku. Novela reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a li-
hovin a jejím smyslem je získat přehled o prodejcích uvedené komodity.
Původní koncesovaná živnost týkající se výroby a úpravy kvasného 
a konzumního lihu a lihovin se rozšířila o prodej.  Podnikatel, který 

do 17. října 2013 prodával uvedenou komoditu, může v této činnosti 
pokračovat ještě šest měsíců. Požádá-li v této době živnostenský úřad  
o koncesi, může v prodeji pokračovat do doby pravomocného rozhodnu-
tí o udělení koncese nebo o zamítnutí žádosti nebo o zastavení řízení. 
Nepodá-li podnikatel žádost o koncesi pro prodej kvasného a konzumní-
ho lihu a lihovin, právo prodávat tuto komoditu zanikne.

V případě nejasností či dotazů je možné se obrátit na turnovský živno-
stenský úřad. 

Hana Lustigová, vedoucí živnostenského úřadu

Zdravotně sociální služby Turnov otevřely dveře
V týdnu od 7. do 13. října se uskutečnil již 5. ročník  Týdne sociálních 
služeb v České republice. Naše organizace se jej každoročně účastní.  
V letošním roce jsme se zařadili k dalším 469 zařízením z celé republi-
ky, která se k projektu přihlásila.  Týden sociálních služeb v ČR provází 
spousta doprovodných akcí, mezi něž patří i Celostátní den otevřených 
dveří. Jeho cílem je ukázat široké veřejnosti, že sociální služby v České 
republice jsou kvalitní, pomáhají statisícům lidí a zachovávají lidskou 
důstojnost a soběstačnost.  

Den otevřených dveří v naší organizaci byl  9. 10. 2013 od 9:00 do 15:00 
hod. Jeho účastníci měli možnost navštívit všechna  zařízení, ve kterých 
poskytujeme celkem pět druhů sociálních služeb. Pokud si účastník akce 
vybral k návštěvě Domov pro seniory Pohoda, byl proveden po celém za-
řízení. Navštívil jednolůžkové i dvojlůžkové pokoje, ve kterých zde naši 
uživatelé bydlí, a mohl přímo vyslechnout i jejich obyvatele. Ke zhlédnutí 
byly také aktuálně probíhající aktivity, při kterých naši senioři tráví své 
volné chvilky. Vybírat mohou ze širokého spektra. Jde například o pečení, 
rukodělné dílny, cestovatelský klub, čajovnu, hudební kavárnu, posezení 
pro pány, čtení na pokračování, zábavné procvičování paměti, společen-
ské hry a mnoho dalšího. Návštěvníkům byly dále předvedeny kvalitní re-
habilitační pomůcky, které nám velmi pomáhají udržovat naše uživatele  
v dobré tělesné i duševní kondici (např. pasivně aktivní trenažer, auto-
trakční lehátko na uvolnění svalstva celého těla, relaxační křesla atd). 
Mezi naše vybavení, kterým se můžeme pyšnit, patří laterální lůžka a an-
tidekubitní matrace. Ty nám zaručují kvalitní péči o imobilní uživatele. 
Ve velké míře podporují předcházení dekubitům (proleženinám) a jiným 
příznakům, které provází dlouhodobé upoutání na lůžko. V Domově pro 
seniory Pohoda bylo možné také navštívit kantýnu. Jedenkrát týdně do 
zařízení dochází praktická lékařka, uživatelé mohou využít služeb pedi-
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kérky, kadeřnice a maséra. Návštěvníci dostali vyčerpávající informace 
ohledně přijetí do našeho zařízení. Někteří z nich si od nás kromě dobré-
ho pocitu a nadšení z toho, co viděli, odnášeli i tiskopis žádosti. 

Mezi další zařízení, která bylo možné navštívit, patřily Domy s byty 
zvláštního určení v Žižkově a Granátové ulici. Zde  byl k dispozici vedou-
cí pracovník, který zájemce po zařízení provedl a ukázal nejen byty, ve 
kterých naši uživatelé žijí, ale představil i jejich možnosti společenského 
kontaktu s vrstevníky. I v těchto domech mají naši uživatelé příležitost 
využívat svůj čas aktivně. Jsou pro ně přístupné prostory kavárny, Klubu 
důchodců a mohou se účastnit velkého množství akcí, které v průběhu 
roku pořádají různé organizace zaměřující se na potřeby seniorů. 

Pokud se někdo rozhodl k návštěvě všech našich zařízení, pak zbylo  
k prohlídce jen zázemí terénní pečovatelské služby a Centra denních slu-
žeb – domoviny. Jelikož terénní pečovatelská služba se zabývá péčí o uži-
vatele v jejich domácnostech, v tomto zařízení  si mohli příchozí prohléd-
nout především její ambulantní formu v podobě střediska osobní hygieny. 
To může využít kdokoliv, kdo si není sám schopný doma zajistit kvalitní 
péči o své tělo a hygienu nebo při tomto úkonu potřebuje pomoc druhé 
osoby. Je zde k dispozici hydraulická vana a zvedák. Kdo dává přednost 
sprchovému koutu, i ten si zde přijde na své. V neposlední řadě poskytu-
jeme i služby Centra denních služeb – domoviny. Sem dochází nebo jsou 
přiváženi senioři, kteří chtějí svůj volný čas trávit v kolektivu. Celý den 
jsou odborně vedeni pečovatelkou, která jim individuálně pomáhá využít 
volný čas. Uživatelé si mohou vybrat z široké škály aktivit  - trénování pa-
měti, cvičení na trenažérech podporujících udržení fyzických dovedností, 
rukodělné práce, muzikoterapie a mnoho dalších. Při celodenním pobytu 
v tomto zařízení se mohou uživatelé stravovat v místní jídelně a využít 
služeb kadeřnice či pedikérky. 

V letošním roce jsme v průběhu Dne otevřených dveří v našich zaříze-
ních přivítali a provedli poměrně hodně návštěvníků. Získali odborné 
informace o chodu všech zařízení Zdravotně sociálních služeb Turnov,  
o možnostech a podmínkách přijetí. Ten, kdo nestihl nebo neměl mož-
nost do našich zařízení přijít, se kdykoliv může obrátit na naše pracovní-
ky. Ti ochotně zodpoví vaše dotazy a pomohou s řešením problémů. Kon-
takty na ně naleznete na internetových stránkách www.zsst.cz. A pokud 
nemáte přístup k internetu, stačí zavolat na recepci Domova pro senio-
ryPohoda na telefonní číslo 481 320 070 a personál recepce vám ochotně 
sdělí kontakt na odpovědného pracovníka. 

Bc. Renata Poláková, DiS, manažerka kvality sociálních služeb

Víte, že…
…Městský úřad Turnov má od 1. 11. 2013 celkem 119 zaměstnanců?  
V kanceláři tajemníka jsou zařazeni 4 pracovníci, na odboru vnitřních 
věcí pracuje 9 lidí. Stavební úřad tvoří 7 zaměstnanců, odbor správy ma-
jetku má 9 zaměstnanců. Agendu finančního odboru zajišťuje 11, odbo-
ru rozvoje města 9 lidí. Odbor životního prostředí zaměstnává 8, odbor 
cestovního ruchu 5 pracovníků. Na odboru přestupkového řízení najdete  
3 pracovníky, na odboru správním 10 pracovníků, odboru školství, kul-
tury a sportu 4 pracovníky, odboru sociálních věcí 13 pracovníků. Živno-
stenský úřad je tvořen 6 pracovníky. Nejpočetnějším je odbor dopravní  
s 22 zaměstnanci.

Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník městského úřadu

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. října 2013 přináší reportáže o těchto tématech: 
1. Fúze turnovské Panochovy nemocnice s libereckou krajskou je skuteč-
ností. Pacientů z Turnovska se to nemá dotknout.
2. Někteří občané ujištěním o výhodnosti fúze a zachování stávajících 
služeb nevěří, jak ukázalo jejich setkání se starostou Turnova přímo  
v městské nemocnici.
3. Před třemi týdny údajně definitivně ukončený příběh koupaliště s ote-
vřeným kluzištěm v Maškově zahradě nabírá další obrat. Podle zářijového 
usnesení turnovských zastupitelů se k nekrytému koupališti postaví kry-
tý zimní stadion a celý areál zdraží z 99 milionů na limitních 150.
4. Aukce elektřiny a plynu končí uzavřením smluv s jednotlivými domác-
nostmi. Úspora se pohybuje kolem dvanácti tisíc korun za rok na rodinu. 
5. Turnovští dobrovolní hasiči zachraňují stále více obětí dopravních ne-
hod. Profesionální výkony podávají zadarmo.
6. Svatohubertské slavnosti přilákaly na hrad Valdštejn stovky obdivova-
telů myslivosti a speciálně fauny Českého ráje.
7. Restaurační komplex ve Střelnici najíždí s novým provozovatelem po 
čtyřměsíční pauze do plného provozu.
Relace z 15. října 2013 informuje v reportážích o tématech:
1. Nepříznivá odezva části občanů Turnova, překvapených sérií zvratů ko-
lem stavby koupaliště se zimním stadionem v Maškově zahradě, rezonuje 
s odmítavým postojem některých zastupitelů.
2. Předčasné volby do poslanecké sněmovny proběhnou v Turnově ve stej-
ných okrscích jako lednové prezidentské, hlasovací lístky však přijdou do 
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schránek těsně před volebním víkendem.
3. Přehlídkou historických vlaků si Turnov připomněl své významné po-
stavení v síti železnic Rakouska-Uherska a nástupnických samostatných 
republik.
4. Po roce od zvolení vysokými preferencemi do vedení Libereckého kraje 
bilancuje Hana Maierová práci pro region i pro Turnov, v němž řadu let 
působila jako starostka.
5. Evangelický ochranovský sbor v Turnově Na Sboře působí též jako cent-
rum původní turnovské kultury. V roce 2013 tu představují jubilující Bibli 
kralickou.
6. Galerie fotoklubu Safír v Muzeu Českého ráje v Turnově přináší každý 
měsíc novou expozici. Na říjen uvádí mladou ruskou lékařku, která v Čes-
ku postgraduálně studuje a proniká také do kouzla fotografie.

Senioři z domova pro seniory se vydali na výlet
Jako součást firemního dobrovolnictví uspořádal Domov pro seniory Po-
hoda pod patronací Severočeských vodovodů a kanalizací pro své klienty 
tradiční výlet do Českého ráje. V září se vydali do Jičína. Plánovaný červno-
vý termín musel být přeložen vzhledem k abnormálně vysokým teplotám, 
které seniory velmi zatěžují. Počasí nakonec vyšlo a organizace výletu se 
zdařila dokonale, což se odrazilo na dobré náladě dvacítky zúčastněných 
seniorů, převážně vozíčkářů. „Naše cesty vedly na čtyři hodiny do historic-
kého centra Jičína s prohlídkou zámecké zahrady a okolí včetně náměstí, 
kde vykouklo i sluníčko. Jelikož začal foukat chladný vítr, tak naše další 
kroky směřovaly do tepla, konkrétně do hotelu Trosky na závěrečné pose-
zení s kávou a dobrým závinem. Všichni zaměstnanci firmy i doprovodný 
personál z domova pro seniory pozorně naslouchali vzpomínkám jednot-
livých seniorů z dob, kdy oni sami s rodinami cestovali po krásách naší 
země. Přestože zde bylo velice příjemně, tak čas ubíhal a museli jsme se  
vracet do Turnova. Ještě dlouhou dobu si budou někteří účastníci vypra-
vovat zážitky z tohoto krásného výletu. Naší největší odměnou byl pohled 
do rozzářených tváří, kterých bylo velmi mnoho,“ popisuje průběh výletu 
ředitel Zdravotně sociálních služeb Jaroslav Cimbál. Vedení Zdravotně so-
ciálních služeb by chtělo touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli 
na zajištění této vydařené akce a za velice dobrou spolupráci s firmou 
Severočeské vodovody a kanalizace. Dík patří jejímu řediteli ing. Kovalči-
kovi, který celý výlet, zejména historické památky, doprovázel mluveným 
slovem.
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