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Milí čtenáři Hlasů a ohlasů Turnovska,
tento úvodník Radničních listů píšu ve sváteční
večer 17. listopadu. Nyní si v tento den připomínáme Den boje za svobodu a demokracii, donedávna jsme ho však slavili jako Mezinárodní den
studentstva, jediný celosvětově připomínaný
den, který má svůj základ v České republice. Byl
vyhlášen již v roce 1941 v Londýně na památku
tragických událostí v roce 1939 v Praze, které
vyvrcholily demonstracemi po pohřbu Jana
Opletala a následným uzavřením českých vysokých škol a popravou 9 studentských vůdců.
Já a moji vrstevníci si v tento den spíše připomínáme 17. listopad 1989 s událostmi v Praze
na Národní třídě. Obě výročí mají společné to,
že iniciátory protestu proti totalitnímu režimu byla vyrůstající duchovní elita národa - vysokoškolští studenti. Zásadní rozdíl je naštěstí

v tom, co následovalo. Přes všechny obtíže
a problémy, chyby a selhání je zřejmé, že tak
dobře jako nyní, 24 let po sametové revoluci, se
v Česku nikdy nežilo.
Starosta Tomáš Hocke zmínil v minulém
čísle úvahy a diskuse, které provázely některá
významná rozhodnutí zastupitelstva města
v uplynulých měsících. Dovolím si ho doplnit
o ty oblasti, kterým se na městě věnuji já.
To, že se investovalo mnoho peněz do veřejné zeleně v Turnově, je zřejmé především pro
přespolního návštěvníka. Bez dotací jsme pořídili ozelenění na Mariánském náměstí a alej
v ul. 28. října. Je však třeba dodat, že většina dosavadních akcí byla realizována s dotací z operačního programu Životní prostředí. Není to až
zas tak jednoduché – daří se to díky kvalitním
projektům a dobře odvedené práci úředníků.
My místní však vidíme především to, co ještě
v pořádku není. Proto jsou zpracovány další
projekty a podávají se další žádosti, tentokrát
na zeleň v ulici Nádražní (od viaduktu k Ohrazenicím), ozelenění prostoru dopravního terminálu s tržnicí a na dokončení zahrady MŠ v ul.
28. října. Mě však trápí, jak neohleduplní dokážou být mnozí především k trávníkům, které
poničí bezohledným zaparkováním svého auta.
Největší problémy máme na sídlišti na Výšince
a Studentské ul. u nádraží.
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Další žádost o dotaci budeme podávat
v prosinci na kompostárnu na Malém Rohozci. Ta současná vlastně ani kompostárnou
podle zákona není a technické služby tam
zpracují 1000 tun biomateriálu za rok v provizorních podmínkách. V projektu se počítá
s cílovou kapacitou až 2500 tun, technologií
aktivního provzdušňování a možností využití
i pro podnikatele a okolní obce. Stavět se má
začít příští podzim a zahájení provozu se plánuje v dubnu 2015.
A do třetice životní prostředí – odpadové
hospodářství v Turnově. Oblast, která se dotýká každého z nás a také něco stojí. Za likvidaci
toho, co v Turnově vyprodukujeme, zaplatíme
letos přes 12,5 mil. korun. Od ledna 2013, kdy
jsme zvýšili poplatek za odpady na 660 korun
je vedení města vystaveno spravedlivému tlaku
občanů, aby ti, kteří poctivě třídí, platili poplatek nižší, než ti, kteří na to nedbají. Teoreticky
existuje několik variant, jak to zařídit. Bohužel
se nacházíme v situaci, kdy již 2 roky je diskutován (a lobbován, vždyť jde o velké peníze
za skládkování nebo spalování!) nový zákon
o odpadech. Riziko, že něco složitě a s velkými náklady zavedeme a zákon nám to zruší, se
ukazuje vysoké. Proto saháme pouze k úpravě
stávajícího systému využitím pytlového sběru
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 Turnova 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. * Fotografie: Radek Drašnar, Pavel Charousek, Eva Dědková. Liberecký kraj * Uzávěrka je vždy 15. dne v měsíci.

Z ODBORŮ A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ
1 – RADNICE – ul. Antonína Dvořáka čp. 335

3

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

4

5

2 – REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

odbývat jen na jedné polovině náměstí Českého ráje, jejich hlavní část se
přesouvá do Skálovy ulice a k muzeu. Méně tak bude narušována doprava
a doprava bude méně rušit kulturní vystoupení. A ještě jedno pozvání.
Nezapomeňte na Novoroční ohňostroj od 17 hodin Na Lukách.
Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta Turnova

– 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

2
1

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

K A L E N DÁ R I U M
Čtvrtek 19. prosince
Veřejné zasedání zastupitelstva města, Velký sál KC Střelnice
od 17 hodin

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

u tříděných odpadů (papír, směsné plasty, tetrapaky a nově směsné kovy)
a tím nabízíme možnost snížení poplatku. Nebudou to žádné vysoké částky, ale jistá míra motivace zde bude. On totiž i sběr a následné využití tříděného odpadu něco stojí, i když ne tolik jako směsný odpad z popelnic.
Letos asi 2,5 mil. korun. Vše bude definitivně rozhodnuto na listopadovém zastupitelstvu a následovat bude informační kampaň.
Nemohu se také nezmínit o Hlasech a ohlasech Turnovska. Toto prosincové číslo je poslední, které vychází v této podobě. Od ledna to bude
časopis zcela nový, v několikanásobném nákladu, do všech domácností
zdarma, ale také daleko tenčí a zaměřený jako informační kulturní magazín bez publicistiky, rozhovorů apod. Radniční listy budou zachovány.
Malý, ale nebývale pestrý mediální trh Turnovska tak zřejmě zaznamená
podstatnou změnu. Doufám, že pro občany a jejich informovanost k lepšímu.
Protože se blíží Vánoce, dovolím si na závěr čtenáře pozvat na tradiční
již XV. Turnovské vánoční trhy. I ty doznají změn. Tentokrát se budou
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Vánoční trhy letos nově
Letošní XV. Turnovské vánoční trhy pořádá město Turnov společně s Kulturním centrem Turnov a Muzeem Českého ráje ve dnech 13. – 15. prosince. Tentokrát se nově uskuteční pouze na části náměstí Českého ráje
a především ve Skálově ulici. Na návštěvníky čeká bohatá nabídka vánočního sortimentu ve stáncích výrobců, škol a neziskových organizací, prodej vánočních stromků, cukroví a tradičního občerstvení. V pestrém kulturním programu od 10:00 do 16:00 hodin vystoupí v prostorách Muzea
Českého ráje a ve Skálově ulici děti z turnovských základních škol, žáci
základní umělecké školy, folklórní soubory, dechovka, divadelní soubory, mažoretky, tanečníci, kouzelníci, zazní koledy. V Kamenářském domě
jsou připraveny pro děti i dospělé tvůrčí dílny. Program uzavře v neděli
15. prosince 3. adventní koncert v kostele sv. Mikuláše od 15:00 hodin.
Podrobné informace najdete na internetových stránkách města Turnova
www.turnov.cz a na plakátech.

Z ODBORŮ A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ
Ježíškova vánoční pošta se otvírá
Pobočka č. 225 Ježíškovy vánoční pošty
v Regionálním turistickém informačním
centru na náměstí Českého ráje v Turnově se otevře v pondělí 2. prosince. Dopisy
pro Ježíška bude přijímat od pondělí do
pátku od 8:00 do 17:00 hodin, v sobotu
od 9:00 do 12:00 hodin, a to až do soboty 21. 12. Za každý odeslaný dopis obdrží
pisatel malou pozornost a zároveň získá
potvrzení o předání dopisu.
kolektiv RTIC

Novoroční ohňostroj opět bude
Již dnes můžeme pozvat obyvatele Turnova a okolí a čtenáře Hlasů a ohlasů Turnovska na tradiční novoroční ohňostroj, který se uskuteční ve středu 1. ledna 2014 Na Lukách v Turnově. Připraven je kulturní program od
17:00 hodin, samotný ohňostroj bude odpálen v 18:00 hodin. Akci podpořila řada místních i okolních firem. Jejich výčet a naše poděkování jim
přineseme v dalším vydání Radničních listů.

Do Turnova zavítal 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. Poprvé ve svém funkčním období zavítal
do Turnova v pátek 22. listopadu. V průběhu Dne s hejtmanem navštívil
Půta v doprovodu své náměstkyně Hany Maierové a představitelů Turnova
významné místní firmy Kamax, Crytur a DUV Granát. Prohlédl si budovu
Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy ve Zborovské
ulici, kde také poobědval se zástupci mikroregionů, jichž je Turnov členem.
Starosta města Tomáš Hocke pak seznámil nejvyššího představitele kraje
přímo na místě se stavem horní části Nádražní ulice, která je krajskou komunikací a vyžaduje rekonstrukci. Odpolední část programu patřila setkání s místními zastupiteli. Na závěr svého pobytu v Turnově diskutoval
hejtman s obyvateli. Do nové budovy Spirála v ulici Antonína Dvořáka jich
přišlo několik desítek a zajímali se o dění v celém kraji.
Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Turnov má nového čestného občana
V průběhu slavnostního večera u příležitosti
95. výročí vzniku samostatného
Československa, který se uskutečnil
v turnovském divadle
28. října 2013, bylo uděleno čestné občanství
Josefu Kunetkovi za jeho
občanskou angažovanost
a aktivitu především
v novodobé historii města. Dnes dvaaosmdesátiletý Josef Kunetka se
hned po sametové revoluci pustil do odsunu posádky Sovětské armády
z města a Turnov se tak stal jedním z prvních míst v republice, odkud
okupanti odešli. Do roku 1993 vykonával funkci místostarosty a člena
rady města, v letech 1998 – 2010 byl zastupitelem.
Proslavil se hlavně díky své aktivitě v dosud nedořešené restituční
kauze šlechtického rodu Walderode. Angažoval se však i v záležitosti trasování R35 přes Český ráj, vedení odlehčovací komunikace Turnovem. Organizoval petice, v poslední době za zachování turnovské nemocnice jako
městského zdravotnického zařízení.
Podílel se na zakládání osadních výborů. Je znám jako neúnavný diskutér a organizátor Hyde Parků a kulatých stolů k nejrůznějším tématům, zejména dopravní problematice města i okolí.
Po celou dobu jeho aktivního politického života se na něj mohl kdokoliv obrátit se svým problémem a měl jistotu, že bude vyslechnut a jeho
problém se začne řešit. „S panem Kunetkou nelze vždy ve všem souhlasit,
přesto je nutné konstatovat, že byl vždy schopen své argumenty obhájit
a za svým názorem si vždy stál,“ uvedla zastupitelka Martina Pokorná,
která jej na čestného občana navrhla spolu s dalšími lidmi z Turnovské
koalice. Zastupitelé tento návrh schválili na svém zářijovém zasedání.
Josef Kunetka se tak připojil k dalším čestným občanům Turnova.
Mezi nimi najdeme filantropa a mecenáše Bohuslava Jana Horáčka, prvního polistopadového starostu města Václava Šolce, profesora Jaromíra
Horáčka, výtvarné umělce manžele Solovjevovi, filozofa Jana Patočku,
politického vězně Sergěje Solovjeva, kulturního aktivistu Jiřího Zajíce
a vědce Miroslava Škalouda a Ivana Šolce.
Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu
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Říjnový Den vzniku samostatného Československa
připomněla řada akcí
Oslavy 95. výročí vzniku samostatného Československa v Turnově zahrnovaly
celou řadu akcí. Před samotným státním svátkem vyhlásil starosta města Tomáš Hocke kampaň Vlajka pro Masaryka, kterou vyzval obyvatele k výzdobě
svých domů státní vlajkou. A vlajky jim také nabídl. „Vztyčení státní vlajky
v tak slavnostním dnu není otázkou exhibicionismu, naivního snílkovství, ale
vyjádřením úcty a obdivu odvaze a statečnosti lidí, kteří se zasloužili o vznik
samostatné republiky v roce 1918,“ vysvětlil svoji iniciativu Hocke. Nakonec
si na turnovské radnici lidé vyzvedli 33 vlajek.
Odbor školství, kultury a sportu uspořádal ve spolupráci s muzeem pro žáky
5. tříd turnovských základních škol přednášku o významu 28. října 1918
pro současnost. V úterý 22. října poslouchalo historika Davida Marka na 180
dětí. Na Střelnici se pro 250 žáků a studentů 7. tříd základních škol a primy
a sekundy gymnázia konalo v pátek 25. října představení filmu Nebeští jezdci. Předcházel mu zasvěcený komentář historika Marka. „Připomínat historii
mladé generaci je naší povinností,“ uvedl před promítáním starosta Hocke.
Hlavní oslavy začaly v den státního svátku odpoledne slavnostním otevřením ulice 28. října po rekonstrukci. „Myslím, že rekonstrukce ulice je
povedená. Tvořili jsme zde veřejný prostor a snažili se o určitou rovnováhu mezi motoristy a chodci, mezi zelení a parkováním,“ sdělil před přestřižením pásky starosta města. Následující program byl věnován dětem
i dospělým, především ale obyvatelům ulice jako poděkování za trpělivost se
stavebními pracemi. Na street party vystoupily mažoretky Perličky, zahrál
žesťový soubor základní umělecké školy, při exhibici se představili místní
skateboardisté. Děti malovaly na asfalt a zúčastnily se zábavných her připravených občanským sdružením The Bouda. Líbila se i pohádka Líná Máňa
v podání divadla KUBRT z Prahy. Pro všechny připravila společnost Milana Knoblocha občerstvení, turnovští hasiči rozdávali balónky. Příjemné podzimní počasí přilákalo na slavnost více než 500 lidí. Pietního aktu
ve Skálově ulici se zúčastnilo asi 30 lidí. Byla mezi nimi i delegace z partnerského polského Jawora, která, stejně jako představitelé Turnova, položila k pomníku věnec. Ve svém projevu věnovaném 95. výročí vzniku Československa připomněl místostarosta Otakar Špetlík dějinné souvislosti
a k hrdinství T. G. Masaryka a lidí okolo něj uvedl: „Kvalitní a velké osobnosti, to je to, co právě v této době, této zemi, podle mého názoru, nejvíce
chybí.“ Program oslav 28. října se uzavřel slavnostním večerem v divadle.
V projevu, ve kterém se starosta města také zmínil o zásluhách prvního československého prezidenta a jeho odkazu naší době, zaznělo: „Demokracii
můžeme po dlouhých krůčcích léta budovat, ale zničit ji můžeme během několika okamžiků.“ Své zdravice pak přednesli zástupce starosty okresu Jawor
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Michal Lenkiewicz a zástupce předsedy rady města Jawora Janina Lemaňska.
Suita pro flétnu a jazzové piano v podání muzikantů okolo Bohuslava Lédla
byla příjemným zpestřením setkání. Součástí večera bylo udělení čestného
občanství Josefu Kunetkovi za angažovanost a občanské postoje. Po přestávce vyplněné občerstvením ve formě koktejlu sehrálo divadlo KUBRT z Prahy
politickou frašku s názvem Welcome Lenin.
Následujícího dne po oslavách položili představitelé města květiny
u pomníčků obětí obou světových válek, aby tak vzpomněli činů, na které
by se nemělo v souvislosti s vlastenectvím a národní hrdostí zapomenout.
Součástí oslav měla být také fotografická soutěž Turnovské ulice ze země
i ze vzduchu. Byla vyhlášena již v srpnu, ale nesetkala se s přílišným zájmem.

Turnov je pátým nejlepším městem pro byznys
Podle srovnávacího výzkumu, který provádí každoročně týdeník Ekonom,
je Turnov pátým nejlepším městem pro byznys pro rok 2013 v Libereckém kraji. Tématem letošního ročníku byla spolupráce radnic a podnikatelů. Vítězem pro letošní rok se stal Železný Brod, druhý skončil Jablonec
nad Nisou a třetí Tanvald. Další místa obsadily Semily (4. místo), Turnov
(5. místo), Frýdlant (6. místo), Liberec (7. místo), Česká Lípa a Nový Bor
(8. - 9. místo) a Jilemnice (10. místo). Do srovnávacího výzkumu se jednotlivá města nepřihlašují, jsou do něj zařazena automaticky. Vždy jde o obce
s rozšířenou působností a v Libereckém kraji bylo hodnoceno celkem deset
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měst podle 42 kritérií rozdělených do dvou oblastí: podnikatelské prostředí
a přístup veřejné správy. Kritéria zahrnují například počty firem ve městě,
cenu vodného a stočného, kupní sílu spotřebitelů, znečištění ovzduší, počet lékařů nebo vstřícnost a ochotu úředníků, rychlost vyřizování agendy,
rozšířenost korupčního prostředí. V letošním roce byla součástí projektu
Město pro byznys také Cena týdeníku Ekonom, která vyzdvihuje firmy, jež
pro své město dělají víc, než je náplň jejich práce. Nominují je samotní starostové. V našem kraji tuto cenu získala společnost CHARVÁT, AXL ze Semil.
Zdroj: TZ KÚLK

vozu nové parkoviště u kotelny. Vzniklo zde deset až patnáct parkovacích
míst a řidiči mohou odstavit své automobily podél plotu a uprostřed plochy. Výjezd vozidel z přilehlé haly však musí být zachován. „Obyvatelé se
na parkoviště dostanou Perlovou ulicí a po zdolání několika schodů se
ocitnou v blízkosti bytových domů,“ popsal místostarosta Jaromír Pekař.
„O bezpečnost svých aut se majitelé obávat nemusí. Na místě jsou instalovány dvě kamery s nepřetržitým čtyřiadvacetihodinovým on-line sledováním,“ doplnil velitel městské police Luboš Trucka.
Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Turnovští podnikatelé se sešli nad půllitrem
pěnivého moku

V lednu příštího roku začnou zápisy do 1. tříd

Již druhé letošní setkání vedení Turnova s místními podnikateli se uskutečnilo na konci října v restauraci rohozeckého pivovaru. Na úvod poděkoval
všem majitelům a vedoucím pracovníkům firem starosta Tomáš Hocke za
partnerství a podporu aktivit města. Pak je seznámil s některými zásadními usneseními zastupitelů, která v dalších letech ovlivní život v Turnově.
Jde především o fúzi turnovské a liberecké nemocnice a výstavbu kompletního sportovně-rekreačního areálu v Maškově zahradě. Informoval je také
o výstavbě waldorfské mateřské školy. „Rád bych vás pozval na oslavy Dne
vzniku samostatného Československa. V souvislosti s nimi jsem také vyhlásil kampaň Vlajka pro Masaryka a doufám, že všechny vaše firmy budou 28.
října vyzdobeny státní vlajkou,“ sdělil Hocke. Upozornil také na další akce,
které se v následujících dnech v Turnově uskuteční.
O činnosti semilské okresní hospodářské komory hovořil Vilém Zahrádka. Představil jednotlivé aktivity komory a uvedl výhody členství. Ředitel
Pivovaru Malý Rohozec František Jungmann pak prezentoval úspěchy své
firmy, přiblížil průběh rekonstrukce a předložil nabídku: „Blíží se konec
roku a vy budete přemýšlet o dárcích pro své obchodní partnery. Můžete si
od nás pořídit retro láhve s etiketami s logem vaší firmy.“ Pak se již dvacítka účastníků setkání odebrala na prohlídku pivovaru. V jejím průběhu popsal Jungmann nejen výrobu, ale také historii a současný stav společnosti.
Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku celé setkání uzavřela.
Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Odbor školství, kultury a sportu informuje veřejnost, že zápisy dětí do
1. tříd základních škol pro školní rok 2014/2015 se uskuteční od 15. ledna
do 15. února příštího roku.
Slavnostní zápis se uskuteční ve středu 15. ledna 2014 v době od 10:00 do
17:00 hodin na těchto turnovských školách:
• Základní škole Turnov, Skálova 600, odloučeném pracovišti Alešova 1059
• Základní škole Turnov, 28. října 18
• Základní škole Turnov, Žižkova 518
• Základní škole Turnov-Mašov, U Školy
PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Poplatek za odpad je možné zaplatit stále bez sankcí
Finanční odbor sděluje občanům, že druhá část poplatku za odpady na
rok 2013 byla již splatná do konce září. Přesto je možné uhradit poplatek
do konce roku bez sankcí. Platbu ve výši 660,-Kč na osobu a rok přijímá
v hotovosti finanční odbor městského úřadu v budově v ulici Antonína
Dvořáka 335, I. poschodí, kanceláři č. 202 v pondělí a ve středu od 8:00
do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Zároveň si dovolujeme upozornit, že
v případě neuhrazení poplatku v daném roce jej může správce dle vyhlášky č. 6/2012, čl. 8 odst. 2 zvýšit až na trojnásobek.
Drahomíra Frendlovská, finanční odbor

Obyvatelům Výšinky přibyla parkovací místa

Češi vařili v Polsku

Městu Turnov se alespoň částečně podařilo vyřešit problém s nedostatkem parkovacích míst na sídlišti Výšinka. Od začátku listopadu je v pro-

Město Jelení Hora realizuje ve spolupráci s městem Turnov projekt pod
názvem Společným vařením k lepšímu poznání. Ve dnech 6. – 8. 11. 2013
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se uskutečnily v budově Střední školy přírodních věd a služeb v Jelení
Hoře polsko-české kulinářské dílny. Mladí kuchaři z českých a polských
škol tak měli možnost se pod vedením profesionálů zdokonalit v kulinářském umění.

zhodnocení posledního dne proběhlo slavnostní zakončení dílen spojené
s předáváním cen za soutěž o moučník. Zakončení se účastnili zástupci
města Jelení Hory, polský regionální tisk a televize. Domů si žáci mimo cen
odváželi i kontakty na nové kamarády a mnoho příjemných zážitků.
Bc. Eva Dědková, učitelka OA, HŠ a SOŠ
Mgr. Veronika Mireková, odbor cestovního ruchu
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa.
„PŘEKRAČUJEME HRANICE“

Rezervační portál Ticketportal nově v infocentru
K informaci, že v Regionálním turistickém informačním centru na náměstí Českého ráje je možné koupit v předprodeji vstupenky na některé
pořady Kulturního centra Turnov na Střelnici a v městském divadle, přidáváme nyní další. Od listopadu byla rozšířena předprodejní síť terminálů. Ke stávajícím portálům Ticketpro, Ticketstream a E-Vstupenka přibyl
od listopadu Ticketportal.
Za českou stranu se dílen zúčastnili žáci 2. a 3. ročníku studijního oboru hotelnictví (Simona Křivánková, Pavla Mikešová, Tomáš Bígl, Ivan Dřevikovský) a 2. ročníku učebního oboru kuchař-číšník (Emil Helfer a Marek
Ladomirjak) z Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy
v Turnově, pod vedením učitelky gastronomických předmětů Bc. Evy Dědkové. Polsko reprezentovalo 14 žáků pod vedením dvou odborných učitelek.
Tématem prvního dne dílen byly moučníky. Žáci ve dvoučlenných týmech pracovali podle zadání na přípravě tradičních polských moučníků
z polokřehkého těsta. Odpoledne proběhla soutěž o „Nejlepší přeshraniční moučník“ – úkolem každého týmu byla příprava moučníku ze surovin
ze spotřebního koše. Pod pečlivým dozorem odborné komise se všem zúčastněným dílo zdařilo a čeští žáci obsadili 1. a 2. místo. Druhý den dílen
byl zaměřen na carving – vyřezávání ozdob z ovoce a zeleniny. Odpoledne,
po hodnocení vzniklých prací všichni účastníci absolvovali poznávací výlet do Parku miniatur historických památek v Kowarech. Závěrečný den
pracovních dílen byl věnován polévkám světa. Každé dvojici byla přidělena
jiná receptura ze světových kuchyní (např. polský „žurek“, česká česnečka, francouzská cibulačka, maďarská gulášová, italská minestrone atd.). Po
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Provozní doba infocentra:
září-červen
Po-Pá 8:00 – 17:00, So 9:00 – 12:00;
červenec-srpen Po-Pá 8:00 – 18:00, So 9:00 – 16:00, Ne 9:30 – 15:00
Ing. Eliška Gruberová, vedoucí odboru cestovního ruchu

Infocentrum nabízí i vánoční dárky
Regionální turistické informační centrum Turnov na náměstí Českého
ráje nabízí zajímavé suvenýry, které mohou zároveň posloužit i jako vánoční dárky. Obdarujte své blízké krásnou českou bižuterií! Od začátku
listopadu až do konce roku jsme pro vás připravili velké slevy na veškeré
šperky a skleněné výrobky. Zajímavým dárkem může být také hrneček
(120,-) nebo svíčka (69,-) s motivem Turnova a Českého ráje, kniha o Vyskři
Kapitoly z dějin obce (360,-) nebo nástěnné kalendáře. Horolezecký (189,-)
nebo kalendář Český ráj (135,-). Milovníci dobrého vína jistě ocení naši
pestrou nabídku košer vín. Nezapomněli jsme ani na posluchače známé
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turnovské klezmerové kapely –
Mackie Messer Klezmer Band
a jejich debutové album s názvem Sha Shtil! Jako dárek za
100,- Kč potěší! Nejen děti, ale
i dospělí snad ocení drobnosti
ke hře „Za pověstmi Českého
ráje“: cestoknížku, Dvanáct pověstí Českého ráje, pexeso nebo
hrací karty s postavičkami z pověstí. Pokud se příští rok chystáte poznávat krásy naší vlasti,
k načerpání inspirace vám pomohou publikace s názvem Kam
za zážitkem a České kuriozity I.,
II. a III. K mání jsou za 49,- Kč.
Hezké Vánoce a šťastný nový rok vám přejí pracovnice RTIC Turnov.

Soutěž Rozkvetlý Turnov zná vítěze
Jubilejní 10. ročník soutěže o nejlepší květinovou výzdobu ve městě Rozkvetlý Turnov byl uzavřen a byly vyhlášeny jeho výsledky. Stalo se tak
v průběhu Večera Na Sboře v úterý 12. listopadu 2013, kdy v pořadu Stromy a lidé vystoupila autorka knih o stromech Marie Hrušková a dramaturg, scénárista a režisér Bedřich Ludvík.
Vyhodnocení soutěže provedla odborná komise v čele se zahradním architektem Josefem Součkem. Shodla se na tom, že nejlépe vyzdobila okna
a balkón rodinného domu a upravila předzahrádku Irena Jursíková z ulice
Karolíny Světlé. Do kategorie A se přihlásilo celkem 7 účastníků a na druhém místě skončila Iva Pohlová z Hruborohozecké ulice. Třetí místo patří
manželům Haškovým z téže ulice. Do kategorie B týkající se výzdoby oken,
balkónů a okolí bytových a panelových domů se přihlásily dvě účastnice.
Lepší výzdobu než Ivana Mizerová ze Zahradní ulice měla Lenka Nováková
z ulice Diamantová. Poslední kategorie, hodnoticí úpravu a výzdobu vstupních prostor firem, organizací a institucí, zůstala neobsazena. Nikdo se nepřihlásil, přesto se organizátoři rozhodli pozvat a ocenit dvě provozovny,
které dlouhodobě dbají o svůj vzhled. Hotel Karel IV. Milana Kováře v Žižkově ulici a papírnictví Petra Zamla na Havlíčkově náměstí.
„Velmi si vážím toho, že lidé zkrášlují své domy a jejich okolí květinami.
Přispívají tak k pěknému vzhledu našeho města,“ ocenil snahu účastníků
soutěže přítomný starosta města Tomáš Hocke. Ocenění účastníci soutě-

že obdrželi od pracovníků odboru životního prostředí, který soutěž vyhlásil na konci dubna, zahradní náčiní, knižní publikace, kalendáře a další
drobné ceny. „Děkuji všem za účast a věřím, že se přihlásí také v příštím
roce. V soutěži Rozkvetlý Turnov chceme i nadále pokračovat,“ uvedla na
závěr vedoucí odboru Miloslava Šípošová.
Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Mariánské náměstí zdobí nová zeleň
Firma Petra Vykruta z Ostravy-Hrabůvky, která uspěla ve výběrovém řízení, dokončila v posledním říjnovém týdnu roku 2013 rekonstrukci zelených ploch v okolí chrámu Narození Panny Marie na Mariánském náměstí. Byly založeny trvalkové záhony podél kostela, v rabátkách pod javory
a trvalkové záhony ve štěrku před finančním úřadem. Sortiment
a způsob založení záhonů byl zvolen tak, aby v celém vegetačním období harmonicky doplňoval řešený prostor. V plně osluněných partiích byly do štěrkového mulče vysazeny suchomilné rostliny, které
zvýší atraktivitu tohoto místa zejména v letních a podzimních měsících. V částečně zastíněných partiích byly použity druhy trvalek,
které budou nejvíce efektní v jarních a letních měsících. Jako mulč
byla v těchto partiích použita jemně drcená kůra. Do rabátek pod
stromy byly použity odolné druhy trvalek, rabátka jsou mulčována mulčovacím štěrkem. Barevně jsou všechny typy záhonů sladěny
a rytmizovány tak, aby vytvářely kompaktní celek. Aby se mohly rostliny na stanovištích zdárně vyvíjet, nedocházelo k jejich sešlapávání
a byl omezen vstup psů, byly záhony zabezpečeny zábranami v podobě
nízkého dřevěného plůtku. „Věřím, že díky instalaci kamery na Mariánském náměstí se daří a dařit bude vysazené rostliny chránit před
krádežemi,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí turnovské radnice Miloslava Šípošová. V současné době nelze dostatečně ocenit práci
a úsilí lidí, kteří květinové záhony navrhli a vysázeli, protože rostliny
jsou již ve vegetačním klidu. „Až ve vegetační sezóně roku 2014 záhony
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rozkvetou všemi barvami, zvýší se atraktivita tohoto prostoru,“ doplnila Šípošová. Město Turnov přišla úprava zeleně na téměř 280 tisíc
korun. Autorem návrhu byl zahradní architekt Josef Souček.
Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Ve městě se objevil nový kontejner na textil
V Turnově máme nový kontejner na textil. Je oranžový a od listopadu
je umístěn v ulici 28. října vedle ostatních kontejnerů na tříděný odpad.
Zdarma jej sem umístila Diakonie Broumov.
Do tohoto kontejneru je možné vkládat:
• letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/;
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony;
• peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky;
• obuv.
Do kontejneru nepatří:
• ledničky, televize, počítače a jiná elektronika, matrace, koberce – z ekologických důvodů;
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí;
• znečištěný a vlhký textil - musíme jej nechat na vlastní náklady zlikvidovat.
Věci dávejte do kontejneru zabalené do igelitových tašek. Boty svázené
tkaničkou nebo spojené gumičkou, aby se páry neztratily. Otvor pro vkládání předmětů je menší než u ostatních kontejnerů na textil, proto nepoužívejte velké tašky nebo pytle. Takto získaný textil bude použit jako
pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Ing. Zuzana Sedláková, odbor životního prostředí

Stížnosti občanů ve světle pravomocí kontrolního výboru zastupitelstva
Stále častěji se na kontrolní výbor zastupitelstva města obracejí občané
s různými stížnostmi. Před objasněním této věci je však nutné nejdříve
vysvětlit otázku procesního režimu vyřizování stížností ve vztahu k obsahu stížnosti. Směřuje-li obsah stížnosti do oblasti výkonu přenesené
působnosti (státní správy), přičemž se dotčené osoby obracejí na orgány
obce jako správní orgány se stížnostmi proti postupu správního orgánu
nebo nevhodnému chování úředních osob, tedy mimo řádné a mimořádné opravné prostředky, je její vyřízení třeba podřadit pod režim stanove58 / HOT

ný § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. K vyřízení stížnosti je v první „instanci“ vždy příslušný správní orgán, vůči němuž stížnost směřuje.
Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního
orgánu, nebyla řádně vyřízena, může v souladu s § 175 odst. 1 správního
řádu požádat nadřízený správní orgán, v našem případě Krajský úřad Libereckého kraje, aby prošetřil způsob vyřízení stížnosti. Prošetření způsobu vyřízení stížnosti pak náleží krajskému úřadu, který je dle § 178
odst. 2 správního řádu nadřízeným orgánem. Závěr: V této oblasti nejsou
kompetence kontrolního výboru zastupitelstva absolutně žádné.
V případě, že obsah stížnosti směřuje do oblasti výkonu samostatné
působnosti (samosprávy) obce, postupují orgány obce podle pravidel pro
přijímání a vyřizování stížností, k jejichž vydání je příslušná rada obce.
Ani v tomto případě však kontrolní výbor zastupitelstva nemůže do tohoto procesu vstupovat. Za jedinou relevantní variantu, kdy může kontrolní výbor do tohoto procesu vstoupit, lze považovat, když se bude jednat
o stížnost směřující do oblasti samosprávy a zastupitelstvo obce prošetřením této stížnosti kontrolní výbor pověří. Kontrolní výbor však nemůže stížnost přímo „vyřídit“ s konečnou platností, neboť kontrolní výbor
je odpovědný zastupitelstvu obce a pouze zastupitelstvo proto může posuzovat, zda jsou závěry kontrolního výboru správné a akceptovatelné. Je
tomu tak proto, že kontrolní výbor je obecně „pouze“ poradním, iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva obce, nikoli samostatným
orgánem, z čehož vyplývá, že v podstatě plní funkci „sběru“ příslušných
informací a jejich analyzování pro zastupitelstvo obce. Jakékoli výstupy
z činnosti výboru, pokud mají směřovat vně obce, musí být proto předloženy zastupitelstvu, které samo rozhodne, jak s předloženými dokumenty a závěry naloží. Z postavení výboru proto plyne, že není bez pověření
zastupitelstva obce oprávněn jednat navenek jménem obce, tedy ani sdělovat výsledky své činnosti třetí straně, tedy např. stěžovatelům.
Závěr: Vyřizováním stížností může být zastupitelstvem obce pověřen
i kontrolní výbor – je však třeba, aby bylo zastupitelstvo obce seznámeno s vyřízením stížnosti a mělo tak možnost závěry kontrolního výboru
změnit. (Zpracováno s využitím materiálů MV ČR).
Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního

Občanské sdružení „D“ poradí i v Turnově
Občané Turnova a okolních obcí budou mít možnost bezplatně využít
poradenských služeb občanského sdružení „D“ Liberec. Jeho poradna se
otevře v lednu 2014 ve Skálově ulici č. 466, kde také sídlí městská policie. Poradenství bude zaměřeno mimo jiného na bydlení, pracovní právo,
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rodinu, manželství a mezilidské vztahy, sociální dávky, ochranu spotřebitele, majetkoprávní vztahy, dluhové poradenství (mj. exekuce, insolvence) apod. Poradna by se měla stát místem nezávislé a nestranné pomoci
lidem, kteří se dostanou do obtížné životní situace.
O přesných termínech poradenských dnů budou informovat internetové stránky města Turnova www.turnov.cz.
Mgr. Hana Kocourová, vedoucí odboru sociálních věcí

Sběrný dvůr nebude na konci roku v provozu
Upozorňujeme veřejnost, že na přelomu roku 2013 a 2014 nebude v provozu sběrný dvůr na Vesecku. V době od 23. prosince 2013 do 5. ledna
2014 bude uzavřen. V letošním roce bude naposledy otevřen v sobotu 21.
12. 2013 s provozní dobou od 9:00 do 12:00 hodin, v roce 2014 se sběrný
dvůr opět otevře v pondělí 6. 1. Děkujeme za pochopení.
Ing. Zuzana Sedláková, odbor životního prostředí

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. listopadu 2013 přináší reportáže o těchto tématech:
1. Roční oprava ulice 28. října udělala tečku za pětiletkou překopávání
Turnova v rámci vodárenského díla Čistá Jizera.
2. Ke svátku české státnosti ocenilo město Turnov svého dlouholetého
politika Josefa Kunetku.
3. Z archivu, který nemá na Turnovsku obdoby, připomíná naše televize
nebezpečné chvíle roku 1990, v němž Josef Kunetka koordinoval odsun
sovětských okupantů z Turnova.
4. K důvodům a následkům několika protichůdných rozhodnutí o sportovním areálu v Maškově zahradě se vyjadřují místostarostové Turnova.
5. Na Hruštici se běžel už čtyřicátý ročník silničního crossu na Malou Skálu a zpět.
Relace z 15. listopadu 2013 informuje v reportážích o tématech:
1. Turnov se snaží zabránit zvýšení cen vody a stočného pro rok 2014.
2. Poplatek za odpady se pro turnovské domácnosti v roce 2014 nezvýší
a ještě mohou občané ušetřit díky novému způsobu sběru.
3. Velká burza středních škol ukázala v Turnově velké příležitosti pro perspektivní vzdělání. Ale také značné problémy s osobnostní výbavou dětí.

4. Turnovští skauti mají za sebou další rok úspěšných letních táborů, ve
kterých se zúročuje jejich celoroční činnost.

Město Turnov

Odbor sociálních věcí
pořádá

pro seniory a osoby se zdravotním postižením

v pátek 6. prosince 2013 od 18 hodin
v Městském divadle v Turnově

ADVENTNÍ KONCERT
Účinkuje:

Musica
Fortuna
Vstupné zdarma

Na společné setkání Vás srdečně zvou představitelé Města Turnov.
Po předchozí domluvě bude doprava individuálně zajištěna.
Informace paní Cinková – Terénní pečovatelská služba, tel.: 481 322 814.
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