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Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník Mûsta Turnova.
Vychází jedenáctkrát roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvefiejnûné texty pfiíspûvky Mûsta Turnova a mûstského úfiadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû
upravovány s pfiedchozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Dotazy a dal‰í informace k nim podá tajemník mûstského úfiadu Ing. Miroslav ·miraus, tel.: 481 366 405, 737 204 257, e-mail: m.smiraus@mu.turnov.cz.
Fotografie: Radek Dra‰nar, Katefiina Doubravová a odbor cestovního ruchu.

Veřejná diskuze se uskuteční v pondělí 17. úno-
ra 2014 od 16 hodin ve velkém sále Kulturního
centra Střelnice v Turnově. 

V průběhu odpoledne budou vytypovány nej-
větší problémy v jednotlivých oblastech života
města. Pro účastníky je připraven krátký kulturní
program, drobné občerstvení a losování cen.

Celou akci moderuje ředitel Národní sítě zdra-
vých měst České republiky Petr Švec.

Přijďte říci svůj názor a pomozte tak předsta-
vitelům města odhalit problémy, které je potřeba
řešit!

Bc. Radek Drašnar, 
koordinátor projektu Turnov – zdravé město

Fórum zdravého mûsta
Turnova se uskuteãní v únoru
Diskutovat o turnovských problémech, které je trápí, a hledat možnosti jejich řešení
budou moci obyvatelé města na Fóru zdravého města Turnova.

Víte, Ïe…
…město Turnov finančně podpořilo v loň-
ském roce kulturu, sport a volnočasové ak-
tivity dětí a mládeže?

Dvaceti organizacím, spolkům a institucím, které
uspořádaly dvaatřicet kulturních akcí a pořadů
a o příspěvek požádaly, bylo z kulturního fondu
města vyplaceno 420 tisíc korun. Činnost třinácti
spolků byla podpořena částkou 39 tisíc korun. Na
přímých dotacích obdrželo 9 žadatelů 369 500 ko-
run na významné přehlídky, festivaly a koncerty.
S vydáním sborníku, publikace a hudebního CD
pomohlo město třem žadatelům 23 tisíci koruna-
mi. Celková suma na podporu turnovské kultury
činí 851 500 korun.

Šestnáct sportovních subjektů obdrželo v roce
2013 dotace v celkové výši 5,65 milionu korun.
Do této částky je zahrnuto také 70 tisíc korun na
odměny pro oceněné na akci Sportovec města
Turnova roku 2012. Ze sportovního fondu města
bylo patnácti žadatelům vyplaceno 120 tisíc ko-
run na přípravu a zorganizování dvaceti sportov-
ních akcí.

O příspěvek na volnočasové aktivity dětí a mlá-
deže požádalo v minulém roce 14 žadatelů. Na letní
příměstské tábory, dětské dny, karnevaly, loučení
s prázdninami, mikulášské nadílky a další akce
jim město přispělo 100 tisíci korunami.

Sečteme-li všechny částky, dostaneme se na
6 721 500 korun, kterými město Turnov podpoři-
lo sport, kulturu a volnočasové aktivity dětí a mlá-
deže v roce 2013. 

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz
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Několik nových obecně závazných vyhlášek platí
pro občany Turnova od 1. ledna 2014. Všechny by-
ly přijaty usneseními městského zastupitelstva.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 se týká pod-
mínek pro pořádání veřejné produkce hudby.
Díky této vyhlášce by se mohli obyvatelé Turnova
i jeho okrajových částí především v letní sezóně lépe
vyspat. Hudbu je totiž možné produkovat o hodi-
nu kratší dobu, než tomu bylo dříve. V pátek, so-
botu a ve dnech, po nichž následuje den pracovní-
ho klidu, může hudba z pódií, letních zahrádek
a dalších míst znít od 8 do 24 hodin. V ostatních
dnech od 8 do 22 hodin a na Silvestra do 3 hodin.
Organizátoři festivalů se o osud těchto akcí nemu-
sí bát, starosta města může udělit výjimku.

Vyhláška č. 3/2013 řeší poplatky za užívání ve-
řejného prostranství. Díky ní již nebudou muset
obchodníci platit za umístění přenosného reklam-
ního zařízení typu A před svým obchodem roční

paušální částku tisíc korun, jak tomu bylo dříve.
Obecně závazná vyhláška o poplatku za odpady
č. 4/2013 určuje pro rok 2014 poplatek v nezmě-
něné výši 660 korun za občana. Kromě osvoboze-
ní od poplatku a úlev pro seniory, děti a studenty

stanovuje nově úlevy lidem, kteří se zapojí do sbě-
ru tříděných odpadů v pytlích označených čárový-
mi kódy. Maximální výše takové úlevy však může
být 50 procent polatku.

Od 1. ledna také platí vyhláška č. 5/2013, která
zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na
všech veřejně přístupných dětských hřištích ve
městě. Podobný cíl, chránit veřejný pořádek
a zdraví, zachovat dobré mravy s ohledem na děti
a mladistvé a omezit negativní příklad, má i vy-
hláška č. 6/2013. Ta na všech veřejně přístupných
dětských hřištích ve městě zakazuje kouření.

Označení 7/2013 má obecně závazná vyhláška
o likvidaci komunálního odpadu. Nově řeší orga-
nizaci pytlového sběru tříděného odpadu v návaz-
nosti na vyhlášku č. 4/2013 o poplatku za odpady
a zavádí nově například sběr směsných kovů v še-
dých pytlech.

Veškeré obecně závazné vyhlášky najdete na
internetových stránkách města www.turnov.cz.

Od ledna platí nové obecnû závazné vyhlá‰ky

Životní náklady obyvatel Turnova by se neměly
v letošním roce výrazně zvýšit. Alespoň co se týká
nejrůznějších úhrad městu. Více však bude stát voda.

Finanční odbor městského úřadu informuje, že
pro rok 2014 nedošlo ke zvýšení místních poplat-
ků. Za odpady obyvatelé Turnova zaplatí stejně ja-
ko v minulém roce 660 korun na osobu a rok.
Nejrůznější úlevy z tohoto poplatku jsou možné,
novinkou je odpočet částek za množství odpadu
tříděného podle druhů do plastových pytlů ozna-
čených čárovým kódem. 

Stejně tak zůstává na úrovni roku 2013 popla-
tek za psa. Za jednoho psa zaplatí majitel z pane-
láku či bytového domu 800 korun, majitele žijící-
ho v rodinném domku stojí pes 400 korun. Ten,
kdo pobírá jakýkoliv druh důchodu, zaplatí 200
korun. Za druhého a každého dalšího psa se po-
platek zvyšuje o 50 procent. 

Poplatek za odpady lze rozdělit do dvou stej-
ných částek se splatností do 31. března a 30. září.
Za psa je nutné zaplatit celou částku do 31. břez-
na. Pro obyvatele bytů v majetku města může být
příznivou zprávou, že pro letošní rok nedošlo ke
zvýšení nájemného. To dosahuje měsíčně podle
kvality bytu maximální částky 49,74 korun za

metr čtvereční. Městská Teplárenská Turnov, kte-
rá dodává v šesti městských lokalitách teplo a tep-
lou vodu do 2 100 domácností a objektů škol,
zdravotnických služeb a obchodních společností,
snížila pro období od září 2013 do srpna 2014
cenu tepla z původních 559 korun na současných
555 korun. Cena je uvedena za 1 GJ a je bez daně
z přidané hodnoty. Podařilo se to díky instalaci ko-
generačních jednotek a dobrým hospodařením
celé organizace. 

Dražší však bude v Turnově voda. Zástupcům
města v radě Vodohospodářského sdružení Tur-
nov se nepodařilo zabránit navýšení cen vodného
a stočného pro rok 2014, a cena tak oproti loňsku
narostla o 4,46 koruny (bez daně). Proto obyvatelé
města budou platit 95,98 korun za kubík (s daní).
Vodné vychází bez patnáctiprocentní daně z při-
dané hodnoty na 44,50 korun za m3, stočné na
38,96 za m3. 

V roce 2014 si Turnované pfiiplatí jen za vodu
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Za v˘znamné poãiny lze udûlit medaili starosty
Starosta města Tomáš Hocke se rozhodl za vý-
znamné počiny a přínosné aktivity od letošního ro-
ku udělovat medaile starosty. 

Fyzické či právnické osobě může být od roku 2014
udělena medaile starosty za mimořádnou aktivitu
v oblasti kultury, sportu, sociálních věcí, za práci
s dětmi a mládeží či za mimořádný projev lidskos-
ti a hrdinský čin. 

Písemný návrh s odůvodněním mohou předklá-
dat zastupitelé města, představitelé občanských
sdružení, spolků, organizací a dalších institucí.
Medaili však může starosta udělit i z vlastního
rozhodnutí. K předání dojde v průběhu slavnost-
ního večera u příležitosti státního svátku 28. října,

ale v kompetenci starosty je předat ocenění i kdy-
koliv jindy. 

Například při zasedání rady města, zastupitel-
stva, kulturní nebo sportovní akci. „Hledal jsem
možnost, jak ocenit činnost lidí, kteří něco pod-
statného pro Turnov dělají, ale jsou třeba méně
známí a nedosáhnou díky poměrně přísným pra-
vidlům na cenu obce nebo čestné občanství,“ uve-
dl k motivaci pro udílení medailí starosta Turnova
Tomáš Hocke. Pravidla pro udělování medaile sta-
rosty byla schválena usnesením zastupitelstva
v září loňského roku. 

Bc. Radek Drašnar, 
mluvčí městského úřadu

Odbor cestovního ruchu realizoval v letech
2007–2013 řadu česko-polských projektů. S kon-
cem minulého roku skončilo sedmileté plánovací
období, v jehož průběhu na ně bylo možné čerpat
finanční prostředky z Evropské unie. Je tedy čas
pro krátké bilancování.

Odbor cestovního ruchu realizoval v uvedeném
plánovacím období v rámci česko-polské spolu-
práce celkem 15 projektů v hodnotě cca 4 milióny
korun. Kromě již existující spolupráce s polským
městem Jawor se odboru cestovního ruchu poda-
řilo rozšířit spolupráci s dalšími polskými městy
a institucemi, především s městy Jelenia Góra
a Lwówek Śląski. 

„Významné je, že za projekt Společná paměť,
společná budoucnost – židovské památky česko-
polského příhraničí obdržel Turnov v roce 2010
cenu Euroregionu Nisa: 1. místo v kategorii ce-
stovní ruch a sport,“ uvedla pracovnice odboru
Veronika Mireková. Díky projektům se tak mohly
uskutečnit workshopy pro děti a mládež a další
akce pro tuto věkovou skupinu, konaly se i work-
shopy a vzdělávací a poznávací akce pro odborní-

ky. Byly vydány nejrůznější polygrafické výrobky
a propagační materiály, například letáky, noviny,
brožury a další. Rozšířeny byly internetové stránky
Regionálního informačního turistického centra

Turnov (www.infocentrum-turnov.cz) a turnov-
ské synagogy (www.synagoga-turnov.cz). Tur-
novský informační systém byl doplněn o nové in-
formační tabule a QR kódy. Turnov a Český ráj byl
propagován doma i v zahraničí. Projekty umožni-
ly zpopularizovat téma židovství. Dopomohly
k navázání spolupráce mezi základními a střední-
mi školami, muzei, spolky, kulturními, sportovní-
mi a dalšími organizacemi a institucemi.

S projekty byla průběžně seznamována česká
i polská strana. Naposledy o nich byli informová-
ni polští partneři a další účastníci workshopu, kte-
rý se uskutečnil dne 12. prosince 2013 v Turnově
na závěr projektu Informujme a vzájemně se po-
znávejme – QR CODE. „S realizovanými česko-
polskými projekty se však může seznámit každý.
Jejich přehled je umístěn na šesti panelech před
obřadní síní v budově turnovské radnice,“ infor-
movala Mireková.

Pracovnice odboru cestovního ruchu

Odbor cestovního ruchu realizoval ãesko-polské projekty
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Je moÏné poÏádat 
o pfiíspûvek na zahraniãní
spolupráci
Město Turnov vyzývá k podání žádosti o příspě-
vek na zahraniční spolupráci v roce 2014 a vy-
pisuje 1. kolo výběrového řízení. 

Žádosti o příspěvek se přijímají do 28. února 2014
a musí být zpracovány podle pravidel pro poskyto-
vání příspěvků komise pro zahraniční vztahy
Rady města Turnova. Formuláře žádostí a násled-
ného vyúčtování jsou povinné a jsou ke stažení na
internetových stránkách města Turnova. Žádosti
je možné zaslat na adresu Městského úřadu Turnov
(MěÚ, sekretariát, Antonína Dvořáka 335, 511 22
Turnov) nebo osobně doručit na podatelnu v bu-
dově turnovské radnice. Více informací poskytne
Ing. Klára Preislerová na telefonním čísle 481 366
222 nebo e-mailem k.preislerova @mu.turnov.cz.

Mgr. Otakar Špetlík, 
místostarosta

V˘zva k podání Ïádosti
o poskytnutí finanãního
pfiíspûvku ze sportovního
fondu 
Město Turnov vypisuje 1. kolo výzvy k podání žá-
dosti o poskytnutí finančního příspěvku ze
Sportovního fondu města Turnova pro rok 2014. 

Žádost o poskytnutí příspěvku je třeba podat do
28. 2. 2014 na odbor školství kultury a sportu síd-
lící v budově ve Skálově ulici nebo přes podatelnu

městského úřadu v budově radnice. Formuláře žá-
dostí jsou povinné a získáte je v písemné formě na
odboru školství, kultury a sportu (viz výše) nebo
v elektronické podobě na stránkách městského
úřadu www.turnov.cz/sport/sportovní fond.
• Správní rada se rozhodla, že bude v roce 2014
preferovat sportovní akce místního a regionální-
ho významu zahrnující pořádání sportovních akcí
soutěžního charakteru.
• Správní rada se usnesla, že nedoporučí zastupi-
telstvu města přispět na sportovní vybavení (ho-
kejky, míče, dresy apod.) a sportovní soustředění. 
• Správní rada Sportovního fondu je oprávněna
vyžádat si dodatečné podklady.

Bc. Renata Brychová,
odbor školství, kultury a sportu

Kulturní památky 
je moÏné podpofiit 
Pokud hodláte podpořit nějakou kulturní pa-
mátku v Turnově, můžete požádat o příspěvek. 

Město Turnov vypsalo výběrové řízení na přís-
pěvky z programu Podpora kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Žá-
dosti musí být na předepsaném formuláři, který
získáte v písemné podobě na odboru školství, kul-
tury a sportu nebo v elektronické podobě na inter-
netových stránkách města Turnova. Žádosti se
přijímají do 28. února 2014 přes podatelnu v bu-
dově radnice. Bližší informace získáte u Marie Rou-
balové na telefonním čísle 481 366 758 nebo přes
e-mailovou adresu m.roubalova@mu.turnov.cz.

Marie Roubalová, 
odbor školství, kultury a sportu

Mûsto pfiijímá i v roce 2014
Ïádosti na ãinnost spolkÛ 
Město Turnov vyzývá organizace a spolky zlep-
šující společenský život obyvatel Turnova k po-
dání žádosti o příspěvek na činnost a aktivity
v roce 2014.

Žádosti se přijímají do 31. března 2014 na for-
muláři „Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost
spolku“, který je ke stažení na internetových

stránkách nebo je k dispozici na podatelně měst-
ského úřadu. Žádosti je možné zaslat na adresu
Městského úřadu Turnov (MěÚ, sekretariát, An-
tonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov) nebo osobně
doručit na podatelnu v budově turnovské radnice.
Více informací poskytne Ing. Klára Preislerová na
telefonním čísle 481 366 222 nebo e-mailem
k.preislerova@mu.turnov.cz. Výzva se netýká
kulturních a sportovních organizací, sdružení
a spolků, které mohou žádat o dotace z kulturního
nebo sportovního fondu. Ing. Jaromír Pekař, 

místostarosta

Volnoãasové aktivity dûtí
a mládeÏe budou i nadále
finanãnû podporovány 
Odbor školství, kultury a sportu vyzývá všech-
ny, kteří organizují volnočasové aktivity dětí
a mládeže, aby si podali žádost o poskytnutí do-
tace na akce konané v roce 2014. 

Město Turnov vypisuje 1. kolo výzvy k podání
žádosti o poskytnutí finanční dotace z příspěvku
na volnočasové aktivity dětí a mládeže pro rok
2014. Žádost o poskytnutí dotace je třeba podat
nejpozději do 28. února 2014 na předepsaném
formuláři na odbor školství, kultury a sportu, který
sídlí v budově ve Skálově ulici č. p. 72. Formuláře
získáte v písemné podobě u Bc. Renaty Brychové
(tel.: 481 366 755, e-mail: r.brychova@mu.tur-
nov.cz) na odboru školství, kultury a sportu nebo
v elektronické podobě z internetových stránek
www.turnov.cz. Bc. Renata Brychová, 

odbor školství, kultury a sportu
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Od ledna 2014 byl pro obyvatele Turnova zahájen
motivační systém pytlového sběru tříděných od-
padů. S jeho pomocí si mohou snížit poplatek za
odpady pro příští rok. Do systému je možné se stá-
le přihlašovat, proto uvádíme důležité informace.

Jak se zapojit? 
Zaregistrovat se na odboru životního prostředí na
Městském úřadu Turnov a tam vyzvednout barev-
né pytle a samolepky s čárovými kódy na sbírané
komodity: papír, plast, nápojový karton a směsné
kovy.

Co je tfieba udûlat? 
Třídit odpady do jednotlivých pytlů – modrý je na
papír, žlutý na plasty, oranžový na nápojové karto-
ny a šedý na směsné kovy. Pytle po naplnění da-
ným druhem odpadu zavázat, aby při manipulaci
s nimi nedocházelo k vysypání odpadu. Pytel
označit svým čárovým kódem pro daný druh od-
padu. Pytle odevzdat v provozní době na sběrném
dvoře na Vesecku nebo připravit k odvozu na mís-
ta určená odborem životního prostředí podle har-
monogramu.

Odpady se do pytlů třídí podle druhu stejně
jako do kontejnerů rozmístěných po městě:

Îlutá barva – smûsn˘ plast – fólie, sáčky, pla-
stové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pra-
cích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky
od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spo-
třebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky
z plastů.

Modrá barva – papír – časopisy, noviny, sešity,
krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, knihy,
obálky s fóliovými okénky i papír s kancelářskými
sponkami. Bublinkové obálky pouze bez plastové-
ho vnitřku!

OranÏová barva – nápojové kartony – krabice
od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které
je potřeba před vhozením do kontejneru řádně se-
šlápnout.

·edá barva – nové jsou pytle na směsné kovy –
kovové odpady vznikající při běžném chodu
domácnosti (železo a hliník) – plechovky od po-
travin, plechovky od nápojů, kovové obaly od kos-
metiky, ostatní kovové obaly, například hliníková
víčka od jogurtů a další drobné hliníkové obaly. 
Do šedých pytlů rozhodně nepatří: kovové obaly
od barev a jiných nebezpečných látek, kovové od-
pady vznikající při stavebních úpravách nebo
opravách domů a bytů, například kovové lišty, ka-
bely apod. 

Dal‰í dÛleÏité informace: 
• U sběru papíru je třeba dodržovat max. množství
v jednom plastovém pytli, tedy cca 10 kg.

• Pokud budete papír odvážet na sběrný dvůr
Vesecko, může být v pytli nebo také jen svázán
a rovněž viditelně označen čárovým kódem.

• Svoz pytlů probíhá první středu v měsíci od 6.00
hodin. Pytle připravte na svozové místo ne dříve
než od úterý odpoledne před první středou v měsí-
ci až do první středy v měsíci do 6.00 hodin ráno.

• Pokud by byl pytel připraven k odvozu mimo sta-
novený termín, nebude započten do úlevy. 

• Pokud bude v pytli zjištěn nepatřičný odpad, ne-
bude se takto naplněný pytel evidovat a počítat do
úlevy.

• Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají
žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve stano-
veném termínu – poplatek je splatný ve dvou stej-
ných splátkách, vždy nejpozději do 31. března
a do 30. září příslušného kalendářního roku, nebo
může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března
příslušného kalendářního roku.

• Sleva za vytříděné odpady se poskytuje pouze do
výše 50 % sazby poplatkové povinnosti stanovené
poplatníkovi

• Zapojení občané mohou sledovat výši úlevy na
webových stránkách města www.turnov.cz nebo
se informovat na odboru životního prostředí

• Ze zkušeností z ostatních měst žádáme všechny,
kteří se zapojí do tohoto systému, aby z důvodu
povětrnostních podmínek přelepovali čárový kód
průhlednou lepicí páskou, aby nedošlo k odlepení
čárového kódu nebo zničení při svozu. 

Harmonogram svozÛ pytlÛ pro rok 2014:
2. ledna 2. července 
5. února 6. srpna 
5. března 3. září
2. dubna 1. října
7. května 5. listopadu
4. června 3. prosince

V případě dotazů je možné kontaktovat odbor
životního prostředí. 

Při prvním letošním sběru separovaného odpadu
ve čtvrtek 2. ledna bylo odvezeno a zváženo
87 pytlů s plasty, 29 pytlů s nápojovými kartony,
79 pytlů s papírem a 9 pytlů se směsnými kovy.
Celkem bylo svezeno 1 297,24 kilogramů separo-
vaného odpadu. Svozu pytlového odpadu se
zúčastnili 104 účastníci.

Ing. Zuzana Sedláková, 
odbor životního prostředí

Motivaãní systém pytlového sbûru tfiídûného odpadu



âOI poradí
Pracovníci České obchodní inspekce také v prů-
běhu roku 2014 bezplatně poradí obyvatelům
Turnova a spádových obcí. Poradna bude fungo-
vat v sídle obecního živnostenského úřadu (budo-
va městského úřadu ve Skálově ulici č. p. 72, prv-
ní poschodí) každou první středu v měsíci vždy od
10.00 do 15.00 hodin v termínech 8. ledna, 5. úno-
ra, 5. března, 2. dubna, 7. května, 4. června, 2. čer-
vence, 6. srpna, 3. září, 1. října, 5. listopadu a 3. pro-
since 2014. Hana Lustigová, 

vedoucí živnostenského úřadu

Televize Turnov
Televize Turnov na internetových stránkách
www.bonustv.cz a www.turnov.cz přináší zají-
mavé reportáže o dění ve městě. Relace z 2. led-
na 2014 informuje o následujících tématech:
1. Rekordní počet diváků se přišel podívat na no-
voroční ohňostroj, který Město Turnov na přivíta-
nou roku 2014 uspořádalo ve spolupráci s podni-
kateli jako jedno z mála v Libereckém kraji.
2. Lidé z Českého ráje berou Turnov jako exkluziv-
ní společenské centrum, jak dokázaly také Vánoč-
ní trhy a Betlémské světlo skautů.
3. Turnov je na tom finančně lépe než český stát.
Zatímco ten má přes 1,6 bilionu dluhu, Turnov vstu-
puje do roku 2014 s přebytkem 17 milionů korun.
4. Na Tři krále před čtrnácti roky vzniklo v Tur-
nově Centrum Náruč, které neustále rozvíjí péči
o děti včetně pěstounské.
5. Pokud vám bude chybět pro měsíc leden typický
sníh a mráz, můžeme vám jej nabídnout alespoň
z bohatého televizního archivu Milana Brunclíka.

V dalimûfiické kapliãce 
bude zase zvonit zvon

Občan města, který si nepřeje být jmenován
a chce zůstat v anonymitě, přinesl na začátku
roku na radnici malý zvon, který býval kdysi za-
věšený v kapličce na Daliměřicích. 
Dárce zvon zdarma pečlivě opravil a zrestauroval
a pak věnoval městu. To se postaralo, že se zvon
vrátil na své původní místo a opět slouží svému
účelu. Dotyčnému obyvateli Turnova patří velké
uznání a poděkování.

Ve čtvrtek 2. ledna 2014 pracovníci turnovských
technických služeb poprvé svezli a vážili pytle s tří-
děným odpadem podle nového motivačního systé-
mu. Při vážení na sběrném dvoře na Vesecku byly
zjištěny následující nedostatky:

• Někteří lidé zaregistrovaní do nového systému
motivace používají současně se štítky s čárovým
kódem také štítky se jménem a adresou, což není
nutné. Používejte pouze štítky s čárovým kódem. 

• Na některých pytlích byl nevhodně umístěn ští-
tek, například na vnitřní straně zavázaného pytle

nebo na spodní části pytle, čímž byla ztížena ma-
nipulace a načítání štítků. Štítky je nutné nalepit
na vnější část horní poloviny pytle tak, aby je bylo
možné co nejsnadněji načíst.

• Objevil se případ, kdy kovová lišta protrhla šedý
pytel a několik dalších pytlů poškodila. Do šedých
pytlů pro směsné kovy vkládejte pouze odpady
vznikající z běžného chodu domácnosti – plechovky
od potravin, plechovky od nápojů, kovové obaly
od kosmetiky, ostatní kovové obaly, např. hliníko-
vá víčka od jogurtů a další drobné hliníkové obaly.
Do těchto šedých pytlů rozhodně nepatří kovové

obaly od barev a jiných nebezpečných látek, kovové
odpady vznikající při stavebních úpravách nebo
opravách domů a bytů, např. kovové lišty, kabely
apod.

• Na některých pytlích byl umístěn nesprávný čá-
rový kód příslušného odpadu. Například na pytli
určeném na plasty byl čárový kód papíru, takový
pytel nemohl být započten. Používejte, prosíme,
správné štítky označující příslušný druh odpadu.

Ing. Zuzana Sedláková
odbor životního prostředí
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ãtvrtek 27. února 2014 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17.00 hodin ve velkém sále KC Stfielnice

První svoz pytlÛ s odpady odhalil drobné nedostatky


