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Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vychází 11x 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, Ale‰ Hégr, mûsto Turnov.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz

Tiskové konference se kromě ředitele liberecké
nemocnice zúčastnil také hejtman Libereckého
kraje Martin Půta, jeho náměstkyně Zuzana
Kocumová a starosta Turnova Tomáš Hocke.
Přítomni byli také vedoucí pracovníci turnovské
nemocnice – náměstek pro lékařskou péči Martin
Hrubý, který v minulých dnech uspěl ve výběro-
vém řízení na tuto funkci, a hlavní sestra Eva
Krejčí, která svou pozici obhájila. 

Cílem společného setkání bylo především infor-
movat o sloučení lůžkového fondu na gynekolo-
gickém a chirurgickém oddělení. Znamená to, že
pacientkám, které se podrobí gynekologické ope-

raci, poslouží lůžka na chirurgii. Dosavadních čtr-
náct lůžek na gynekologii bude obsazováno inter-
ně nemocnými. „Přijatá opatření v žádném přípa-
dě neznamenají zrušení gynekologie v Panochově
nemocnici v Turnově, nebude také nijak omezena
ambulantní péče,“ zdůraznil generální ředitel
krajské nemocnice Luděk Nečesaný a vysvětlil, že
důvodem je snaha o zefektivnění provozu. Počet
operačních zákroků totiž není velký, vloni bylo na
gynekologii hospitalizováno 387 pacientek a prů-
měrná ošetřovací doba činila dva a půl dne. Zato
ambulancemi prošlo více než 12 tisíc žen. „Spo-
jení lůžkového fondu není nic, co by spadlo z nebe.

Jedná se o moderní celosvětový trend související
s takzvanou jednodenní chirurgií. V Turnově jsme
o sloučení lůžek přemýšleli již více než dva roky,
dávno před uskutečněním fúze s libereckou
nemocnicí,“ sdělil Martin Hrubý a doplnil, že pro
pacientky po operačním výkonu bude připraven
samostatný pokoj. Samotné úpravy v lůžkovém
fondu vyjdou na 200 až 300 tisíc korun. „Při-
mlouvám se za to, aby celá záležitost byla dobře
diskutována s lékaři a zdravotníky a stavební
úpravy vedly k dostatečné intimitě hospitalizova-
ných žen,“ uvedl starosta města Hocke. 

Další změny bude představovat otevření lůžek
následné intenzivní péče, o čemž se intenzivně
jedná. Plánuje se přemístění bufetu do důstojných
prostor či otevření prodejny zdravotnických po-
třeb. Samotná realizace všech záměrů a projektů
však bude záviset na výsledcích hospodaření celé
Krajské nemocnice Liberec v průběhu roku 2014.
Panochova nemocnice Turnov skončila za rok
2013 ve ztrátě ve výši 26,9 miliónů korun včetně
přibližně 10 miliónů korun odpisů, v lednu letoš-
ního roku ale vykázala vyrovnané hospodaření se
ziskem 8 tisíc korun. 

Turnovské zdravotnické zařízení má 176 lůžek,
zaměstnává 300 lidí a spojení s libereckou nemoc-
nicí se jeví jako šťastné řešení. „Pro Liberecký kraj
fúze neskončila schválením záměru. Chápu, že té-
ma nemocnice je pro obyvatele Turnova a okolí
citlivou záležitostí, proto všechny kroky konzultu-
jeme jak s vedením nemocnice, tak i s vedením
města. Zajímají nás nejen hospodářské výsledky,
ale především úroveň péče,“ vyjádřil se k prezen-
tovaným změnám a ekonomickým výsledkům
hejtman Martin Půta.

Zmûny v turnovské nemocnici 
Generální ředitel Krajské nemocnice Liberec Luděk Nečesaný představil na tiskové konferenci 28. února
v turnovské nemocnici konkrétní změny, které se týkají tohoto zdravotnického zařízení.
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Členství Turnova ve Vodohospodářském sdružení
Turnov, problémy s ním spojené a související vzrů-
stající cena vodného a stočného byly v poslední do-
bě projednávány hned několikrát.

Spoustu informací se mohla dozvědět veřejnost
na setkání starosty města s občany. Do kina Sféra
jich v pondělí 24. února dorazilo téměř sedmde-
sát. V úvodu je Tomáš Hocke seznámil s historií
a důvodem vzniku a složením Vodohospodářské-
ho sdružení Turnov. „Je dobrovolným svazkem
6 měst a 16 obcí a bylo v roce 1995 založeno pro-
to, aby členské obce a města vytvořila majetek po-
třebný k získávání dotací na opravy vodovodního
potrubí a kanalizačních sítí,“ vysvětlil Hocke. 

Podrobně pak popsal fungování VHS a pozici
samotného Turnova, ozřejmil i záležitosti konces-
ní smlouvy se společností Severočeské vodovody
a kanalizace, která dodává vodu a o vodohospo-
dářská zařízení se stará. Vysvětlil, že k navyšování
ceny vodného a stočného dochází především z dů-
vodu investic do nutné obnovy zanedbaných sítí.
Původně bylo naplánováno navýšení ceny o 9 pro-
cent. „Vzhledem k požadavku Turnova nezdražo-
vat, rozhodla se většina členů sdružení pro zvýše-
ní ceny jen o 5,65 procenta,“ uvedl Hocke. 

Hovořil pak o možné úpravě stanov VHS
a o tom, co by pro Turnov znamenalo vystoupit ze
sdružení. Veškeré informace průběžně doplňoval
či upřesňoval předseda Rady VHS Milan Hejduk,
který také lidem sdělil, jaké položky tvoří cena vo-
dy a proč je v některých městech v republice voda
dražší a jinde levnější. Před diskuzí oba naznačili
cesty, které mohou vést k zafixování ceny vodného
a stočného. Jednou z nich je změna financování
VHS a investičních akcí, kdy budou města a obce
přidávat peníze ze svých rozpočtů, druhou oddlu-
žení VHS. S takovými opatřeními však musí sou-
hlasit zastupitelstva a také zástupci obcí a měst
v Radě VHS.

V bohaté diskuzi se například občané věnovali
problému, proč nehlasovali všichni zástupci
Turnova v Radě VHS proti zvýšení ceny vody nebo
proč se odsouhlasila stavba sportovně rekreační-

ho areálu v Maškově zahradě, když by mohly být
prostředky použity na řešení problematiky zvyšo-
vání ceny vody. Zazněly návrhy, aby vodohospo-
dářskou infrastrukturu spravovaly turnovské tech-
nické služby nebo aby se více kontrolovala činnost
společnosti SčVAK. Mnozí si posteskli, že zvyšo-
vání ceny vody snižuje životní úroveň seniorům
i rodinám s dětmi. Jiní rozporovali předloženou ana-
lýzu problémů. Na všechny dotazy a připomínky
Tomáš Hocke i Milan Hejduk trpělivě reagovali.

Uvedenou problematikou se zaobírali také za-
stupitelé města na svém pracovním jednání v lednu
tohoto roku a především pak na veřejném zasedá-
ní ve čtvrtek 27. února. Na něm byla projednána
žádost 113 obyvatel, aby byli z Rady VHS odvo-
láni zástupci Turnova, kteří nehlasovali proti zvý-
šení ceny vody. Zastupitelé ale v tomto smyslu ob-
čanům nevyhověli. Přijali však usnesení, kterým
zavázali své zástupce ve VHS prosazovat zájmy
Turnova určené usneseními zastupitelstva.
V opačném případě by mohlo dojít k jejich odvolání.
„Také mi bylo uloženo, abych informoval ostatní
zástupce Turnova ve VHS o všech usneseních tý-
kajících se probíraných problémů,“ sdělil starosta
Hocke. Zastupitelé vzali též na vědomí podrobné
informace, co by pro město znamenalo opuštění
struktury VHS. Proto s ním nesouhlasili. Měla by
však být projednána změna stanov VHS, aby roz-
hodovací právo korespondovalo s objemem ma-
jetku vloženého Turnovem do VHS. Projednána
byla také opatření, který by měla vést k udržení
stávající ceny vodného a stočného. Podle nich by

členské obce a města měla přispívat VHS na opra-
vy ze svých rozpočtů. U akcí do 10 miliónů korun
deseti procenty z vysoutěžené ceny, u akcí nad
10 miliónů korun procenty dvaceti. Cenu by po-
mohlo zafixovat také oddlužení VHS částkou
v rozmezí 6 až 10 miliónů korun za rok. Uvedené
návrhy jsou však zatím jen přáním turnovských
zastupitelů, musí s nimi totiž souhlasit zastupitel-
stva všech 22 měst a obcí a projít přes nadpolovič-
ní většinu členů Rady Vodohospodářského sdru-
žení Turnov. Aby se tak stalo, uskuteční se v dal-
ším období dlouhá a náročná jednání.

Samostatný komentář starosty města Tomáše
Hockeho k uvedené problematice je zveřejněn na
internetových stránkách města na stránce staros-
ty: http://www.turnov.cz/cs/mesto/starosta-mesta
/stranka-starosty/starosta-komentuje-problema-
tiku-navysovani-ceny-vody.html

Několik dalších informací k vodnému a stočnému 
Základní informace:
• průměrná spotřeba na jednoho obyvatele ČR se

počítá 30 m3 na osobu a rok
• cena 1 litru vody včetně čištění je 0,096 Kč v ro-

ce 2014
Fakturace za vodné a stočné:

Jednosložková cena vody: výpočet pouze
z množství odebrané vody

Dvousložková cena vody: vedle odebraného
množství vody je účtován paušál za vodoměr (ten
se dle informací na internetu pohybuje mezi 1 036
Kč na Karlovarsku až po 4 067 Kč na Soko-
lovsku). Dvousložková cena významně ovlivňuje
cenu vody u máločlenných rodin. Např. na
Sokolovsku uhradí průměrná čtyřčlenná rodina
za vodné a stočné 14 404 Kč tj. 116 Kč za m3,
dvoučlenná rodina však uhradí 9 235,80 Kč, což
představuje 153,93 Kč za m3. Přitom samotné
vodné a stočné je pouze 84 Kč za m3, zbytek tvoří
paušální platba.

Závěr: 
Cena vodného a stočného VHS není zdaleka

nejdražší v ČR – bližší informace na internetu (viz
příklad Sokolovsko, Táborsko atd.). 

Problematika ceny vody byla projednána nûkolikrát
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Turnov se prezentoval na mezinárodním 
veletrhu HolidayWorld 2014 v Praze
Ve dnech 20.–23. února 2014 se konal v areálu
pražského holešovického výstaviště 23. ročník vele-
trhu cestovního ruchu HolidayWorld a Turnov se
na něm také prezentoval. 

Veletrh je nejvýznamnější akcí svého druhu nejen
v České republice, ale i v regionu střední Evropy.
Navštívilo ho přes 30 tisíc lidí. Turnov se prezen-
toval na stánku Libereckého kraje v rámci regionu
Českého ráje. Expozice Libereckého kraje s téma-
tem „Po stopách letokruhů“ získala v rámci soutě-
že o nejpůsobivější stánek krásné 3. místo v kate-
gorii stánků nad 60 m2. 

Nejčastější dotazy návštěvníků se týkaly cyklo-
turistiky, ubytování a připravené nabídky pro děti.
Mezi materiály, které byly od návštěvníků nejvíce

požadovány, patřily tradičně letáky Skalní města,
Hrady a zámky a katalog Dovolená. Zájem byl
i o pořádané akce na letošní rok. K bohaté nabíd-

ce materiálů patřila i nabídka jednotlivých měst
a obcí i turistických cílů a poskytovatelů služeb
v Českém ráji. V průběhu veletrhu se uskutečnila
i veřejná tisková konference Pohádkových regionů
ČR, na které se prezentoval i úspěšný turistický
produkt Za pověstmi Českého ráje. Účastníci tisko-
vé konference byli pozváni na netradiční putování
do Českého ráje a představeny byly i dvě stěžejní
akce pro děti: Český ráj dětem, kterou bude v le-
tošním roce již po jedenácté zahájena turistická
sezóna v tomto regionu, a Jičín – město pohádky. 

„Na veletrhu se konalo i množství osobních
schůzek a jednání,“ dodala k veletrhu vedoucí od-
boru cestovního ruchu turnovské radnice Eliška
Gruberová a vyjádřila přesvědčení, že veletrh spl-
nil očekávání vystavovatelů i návštěvníků. 

Kluzi‰tû zaznamenalo
rekordní náv‰tûvnost
Turnovské venkovní kluziště v lokalitě u nádra-
ží, které provozuje Městská sportovní Turnov
s. r. o., zaznamenalo v letošní sezóně rekordní
návštěvnost.

Letošní sezóna kluziště trvala od 30. listopadu
2013 do 25. února 2014, což představuje 87 dnů
provozu. Kupodivu je to o 10 dnů více než v sezó-
ně minulé. Celkově zavítalo na ledovou plochu
8 162 návštěvníků, v minulé sezóně to bylo 4 922 li-
dí. 109 hodin využily místní školy a 91 hodin sku-

piny (v sezóně předcházející 105 hodin školy
a 84 hodin skupiny). 

I přes nepříznivé klimatické podmínky byla tedy
návštěvnost turnovského kluziště rekordní. „Jistě
to bylo tím, že bruslení se stalo pro řadu lidí v le-
tošní nepovedené zimě jedinou zimní radován-
kou,“ konstatoval jednatel městské sportovní
Turnov Jindřich Kořínek a všem návštěvníkům
poděkoval za přízeň.

Noví obãánci Turnova byli
pfiivítáni do Ïivota
Letošní první vítání občánků do života se kona-
lo v sobotu 1. března.

Uvítání nově narozených občanů Turnova do ži-
vota připravili pracovníci odboru správního z tur-
novské radnice a uskutečnilo se již tradičně v gale-
rii turnovského muzea Českého ráje. O program
se postarali žáci místní základní umělecké školy,
které doprovodila a i samostatně na piano zahrála
Hana Pernicová. Průvodního slova se ujala radní
Eva Kordová. Děti obdržely drobné dárky, ma-

minky růži. Na závěr se rodiče podepsali do pa-
mětní knihy a odnesli si domů pamětní list.

„Chtěli jsme uvítat všech osmadvacet nově na-
rozených dětí, nakonec účast potvrdilo a přišlo
24 rodičů. Abychom zachovali důstojnost celého ob-
řadu, rozdělili jsme je do dvou skupin,“ informo-
vala pracovnice správního odboru Monika Cilerová. 
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Odbor životního prostředí informuje veřejnost
o svozu nádob na bioodpad a provozu komunitní
kompostárny Turnov v roce 2014.

Svozy nádob bioodpadu se v roce 2014 budou ko-
nat ve čtvrtek. Začínají 10. dubnem a budou po-
kračovat v dubnu a listopadu jednou za 14 dnů
a v období květen – říjen každý týden. 

Svoz zajišťují technické služby Turnov, s. r. o.
(tel.: 481 321 030) v následujících termínech:

březen 20.
duben 10., 24.
květen 1., 8., 15., 22., 29.
červen 5., 12., 19., 26.
červenec 3., 10., 17., 24., 31.
srpen 7., 14., 21., 28.
září 4., 11., 18., 25.
říjen 2., 9., 16., 23., 30.
listopad 13., 27.

Provoz komunitní kompostárny na Malém Ro-
hozci (tel.: 731 677 507) bude zahájen v pátek 11.
dubna a pokračovat bude do října s provozní do-
bou v pátek od 13 do 18 hodin a v sobotu od 9 do
15 hodin. V listopadu bude kompostárna v provo-

zu vždy v pátek od 13 do 16 hodin a v sobotu od 9
do 12 hodin. Provoz zajišťují Technické služby
Turnov, s. r. o.

Komunitní kompostárna může sloužit výhrad-
ně pro potřeby města a jeho občanů, ne však pro
potřeby občanů sousedních obcí a ne pro potřeby
firem.

Odkládání rostlinných zbytků z údržby zeleně
a zahrad (dále jen „rostlinné zbytky“) na komu-
nitní kompostárnu je pro občany s trvalým poby-
tem v Turnově a pro osoby vlastnící stavbu urče-
nou nebo sloužící k individuální rekreaci na území
města Turnova zdarma, kromě pařezů. Pařezy
jsou zpoplatněny cenou 1 600 Kč za tunu. Jejich li-
kvidace kompostováním není možná a lze ji řešit
pouze odvozem na skládku. 

Podmínky pro bezplatné ukládání rostlinných
zbytků z údržby zeleně a zahrad na komunitní
kompostárnu: 

• Prokázání trvalého pobytu předložením platné-
ho občanského průkazu s vyznačením trvalého
bydliště v Turnově. Občan ukládající rostlinné
zbytky musí být osobně přítomen. 

• Předložení dokladu o zaplacení poplatku za od-
pady v daném kalendářním roce a platného ob-

čanského průkazu v případě osob vlastnících
stavbu určenou nebo sloužící k individuální re-
kreaci. 

• Rostlinné zbytky budou přijímány pouze separo-
vané, tzn. tráva, listí apod. Materiál musí být
navážen odděleně od větví stromů a keřů. Rost-
linné zbytky nesmějí obsahovat žádné další od-
pady (např. PET lahve, sklenice, igelitové obaly,
květináče, dráty, kameny apod.). V případě, že
nebude tato podmínka dodržena, nebudou rost-
linné zbytky na komunitní kompostárnu přijaty.

• Doprava rostlinných zbytků občany na komunit-
ní kompostárnu je povolena pouze motorovými
vozidly o hmotnosti do 3,5 t (s přívěsnými vozíky). 

• Občané přivážející rostlinné zbytky jsou povinni
řídit se pokyny obsluhy zejména z hlediska dodr-
žování zásad bezpečnosti práce a organizace
ukládání rostlinných zbytků.

Další aktuální informace týkající se bioodpadů
naleznete na webových stránkách města Turnov
(www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/)
nebo je poskytnou pracovnice odboru životního
prostředí Ing. Zuzana Sedláková a Romana Koš-
ková na telefonním čísle 481 366 160.

Odbor Ïivotního prostfiedí informuje

Město Turnov také v letošním roce finančně pod-
poří kulturní aktivity a přispěje majitelům na
opravu domů v městské památkové zóně. 

Na devět akcí s tzv. přímou podporou vynaloží
město Turnov 396 tisíc korun. Mezi nimi jsou na-
příklad divadelní a loutkoherecká přehlídka
Modrý kocour a Turnovský drahokam, Turnovské
hudební večery, hudební festival Dvořákův Tur-
nov a Sychrov, Staročeské řemeslnické trhy,
Poetika 2014, 23. Mezinárodní šperkařské sym-
pozium nebo adventní koncerty. Sedmačtyřicet
kulturních akcí získá finanční příspěvek v celkové

výši 405 tisíc korun. Vydání publikací Ze lnu a ko-
nopí – lidový oděv na Turnovsku, Z Velkého
Turnova – podoba města v časech „nedávno“ mi-
nulých a vlastivědného sborníku Od Ještěda
k Troskám bude podpořeno 25 tisíci korunami.
Sedm spolků obdrží na činnost po třech tisících. 

„S rezervou ve výši 2,9 tisíce korun bude z kul-
turního fondu poskytnuto celkem 850 tisíc ko-
run,“ informoval vedoucí odboru školství, kultury
a sportu René Brož a doplnil, že na opravy dvou
domů nacházejících se v památkové zóně města
obdrží dva žadatelé celkovou částku 100 tisíc
korun. 

Mûsto podpofií kulturní aktivity a opravu domÛ
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Zápis dětí do turnovských mateřských škol se
uskuteční 21. května 2014. Před tímto datem bu-
de možnost školky si přijít prohlédnout.

Odbor školství, kultury a sportu informuje, že zá-
pis dětí do mateřských škol v Turnově pro školní
rok 2014/2015 se bude konat ve středu 21. května
2014 v čase od 10 do 17 hodin v jednotlivých ma-
teřských školách. Město Turnov jich zřizuje cel-
kem osm.

„Před termínem zápisu umožní rodičům jedno-
tlivé mateřské školy prohlídku svých prostor, při
níž bude možnost vyzvednout si přihlášku k umís-
tění dítěte do školky,“ informuje vedoucí odboru
René Brož a doplňuje: „V případě zájmu o kon-
krétní zařízení musí rodiče přihlášku doručit
osobně či poštou nejpozději v den zápisu na da-
nou mateřskou školu.“

Den otevřených dveří se bude konat v následu-
jících termínech:

23. 4. 2014 
MŠ Mašov, U Školy 85, Turnov
15.00–17.00 hodin

3. 4. 2014 
MŠ Zborovská 914, Turnov
9.30–10.30 hodin prohlídka MŠ
10.30–11.15 hodin výtvarná dílnička

16. 4. 2014
MŠ Jana Palacha 1931, Turnov
10.00–11.00, 15.00–16.00 hodin

14. 4. 2014
MŠ Sluníčko, Kosmonautů 1641, Turnov
10.00–11.00, 15.00–16.00 hodin

24. 4. 2014
Waldorfská MŠ, přechodně Zborovská 519 
(budova Hotelové školy)
10.00–12.00, 13.00–15.00 hodin

23. 4. 2014
MŠ Bezručova 590, Turnov
8.00–11.30, 14.00–16.00 hodin

8. 4. 2014
MŠ Alešova 1140, Turnov
15.00–16.30 hodin

Bc. Renata Brychová, 
odbor školství, kultury a sportu

Pfied zápisem se otevfiou dvefie matefisk˘ch ‰kol 

Víte Ïe…
… Mûstská policie Turnov
v roce 2013
– zajišťovala provoz kamerového systému s 11 ka-

merami po celém městě?
– evidovala 1 023 e-mailů se žádostí o pomoc ne-

bo radu a průměrně 398 telefonátů za měsíc?
– uskutečnila 46 preventivních přednášek pro žá-

ky základních a středních škol, seniory, členy
sdružení a spolků a veřejnost?

– uspořádala spolu s ostatními složkami integro-
vaného záchranného systému preventivní akci
pro děti z mateřských škol?

– provedla celkem 5 568 všech úkonů a zákroků?
– odchytila 68 zvířat?
– uskutečnila 1 404 měření mobilním radarem?
– zjistila 3 883 dopravních přestupků a 583 pře-

stupků proti veřejnému pořádku?
– umístila tzv. botičku na 593 vozidel?

Mûstská policie zavítala do
Fokusu

Mezi klienty turnovského sdružení Fokus se
v úterý 18. února 2014 vypravil strážník měst-
ské policie, aby si s nimi povídal o nejrůznějších
bezpečnostních rizikách.

Setkání se konalo jako součást programu pri-
mární prevence městské policie. Strážník Vladi-
mír Hladík se při přednášce zaměřil na problema-
tiku společensky nebezpečných jevů, nevyhnul se
ani otázkám bezpečnosti v silničním provozu,
zmínil se také o rizikách internetové komunikace
nebo ochraně zdraví. 

„Velký prostor byl dán dotazům, které byly čas-
to velmi specifické,“ uvedl Hladík a doplnil, že je-
jich zodpovězení nebylo vždy zcela snadné. „Velký
zájem měli účastníci preventivní akce například
o ukázku použití pout,“ dodala ředitelka Sdružení
pro péči o duševně nemocné a mentálně postižené

Luďka Kanclířová. Ta přednášku, která byla při-
pravena ve spolupráci s odborem sociálních věcí
turnovské radnice, označila za přínosnou pro kaž-
dodenní běžný život klientů Fokusu.

Pojìte se projít po
turnovsk˘ch památkách
Odbor školství, kultury a sportu turnovské rad-
nice zve veřejnost na vlastivědnou procházku
po místních památkách.

Uskuteční se jako připomenutí Mezinárodního
dne památek a sídel ve čtvrtek 10. dubna. Cílem
bude historická budova Střední uměleckoprůmy-
slové školy, židovská synagoga a židovský hřbitov.
Zasvěcený výklad podají pracovníci šperkařské
školy a archivář Státního okresního archivu
v Semilech Pavel Jakubec. Sraz všech zájemců bu-
de ve 14 hodin před budovou SUPŠ ve Skálově
ulici. 
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Televize Turnov
Televize Turnov na internetových stránkách
www.bonustv.cz a www.turnov.cz přináší zají-
mavé reportáže o dění ve městě. Relace z 15. úno-
ra 2014 informuje o následujících tématech:

1. Tlampače krizového systému poslouží na celém
území Turnova též jako městský rozhlas.
2. Úsekové radary výrazně motivovaly řidiče k do-
držování rychlosti.
3. Občany Mašova, volající po vylepšení návsi,
uspokojí Město Turnov z rozpočtu na rok 2014.
4. V malíři a spisovateli Janu Solovjevovi ztrácí
Turnov jednu z nejvýraznějších tvůrčích osobností.
5. Pokud v únoru postrádáte obvyklou sněhovou
nadílku, nabídne vám ji alespoň hudební klip
z Českorajského videoarchivu Milana Brunclíka.

Relace z 1. března 2014 přináší tato témata:
1. Občané Turnova chtějí zastavit růst cen vody
a stočného.
2. Liberecký kraj a Český ráj chtějí být i pro nad-
cházející letní sezonu přívětivým hostitelem turis-
tů z domova i ciziny.
3. Velká inventura problémů v rámci celostátního
projektu Zdravé město ukázala, že Turnov je ne-
mocný v mnoha ohledech, ale panuje v něm velmi
zdravá občanská diskuse.
4. Turnov vyhlásil sportovce roku 2013.

Ma‰ovská kapliãka je
témûfi opravena
V polovině února 2014 byla dokončena částeč-
ná oprava kapličky na mašovské návsi.

Zatím byla opravena střecha a věžička, zbývá
ještě opravit a natřít vnější plášť. „Výměnu prken-
ného záklopu střechy, výměnu krytiny a oplecho-
vání provedla firma Josefa Kose za 95 100 korun,“
informovala vedoucí odboru správy majetku tur-
novské radnice Ludmila Těhníková. 

Lomnická stavební s. r. o. opravila na věžičce za
více než 81 tisíc korun římsy a fasádu, nové tři

okenní žaluzie zdarma vyrobil a osadil Radek Ši-
můnek. „Je úžasné, že na opravu přispěli i samotní
obyvatelé Mašova. Ve sbírce shromáždili 140 tisíc
korun, za což jim patří velké poděkování,“ vyjádřil
se starosta města Tomáš Hocke. 

Turistická sezóna bude
zahájena tradiãní akcí
Město Turnov ve spolupráci se Sdružením Čes-
ký ráj pořádá v sobotu 26. dubna 2014 již
11. ročník akce Český ráj dětem.
Tradiční akce otevře letošní turistickou sezónu
v českorajském regionu. Účastníci budou putovat
po nové cyklostezce Greenway Jizera z turnovské-
ho autobusového nádraží do areálu Žluté plovár-
ny na Malé Skále. Start je mezi 9 až 10 a program
zahrnuje plnění soutěžních úkolů po cestě, pří-
chod krále Granátu s královnou a družinou, diva-
delní představení a losování o zajímavé ceny.
Partnerem je agentura Czech Tourism. 

Na konci měsíce nás čeká Filipojakubská nebo ta-
ké Valpružina noc, což je velmi starý a dodnes živý
lidový svátek, který se slaví v noci z 30. dubna na
1. května a je tradičně spojen s „pálením čaroděj-
nic“. 

V Turnově se lidé k pálení čarodějnic sejdou také
za autobusovým nádražím Na Lukách, kde bude
akci organizovat opět Sbor dobrovolných hasičů
Turnov. Lidé mohou od 24. března odkládat na ur-
čeném místě větve nebo čistou dřevní hmotu, od-
ložení pařezů není možné. Musí však být splněny
následující podmínky:

• Nejprve je nutné kontaktovat p. Richtra (tel. 731
612 219) nebo p. Hejnu (tel. 603 519 534) ze
SDH Turnov.

• Na základě dohody s nimi a vystavení písemné-
ho potvrzení je možné větve nebo dřevo ke spále-
ní na místo dovézt.

• Před uložením materiálu ke spálení na místě je
nutné kontaktovat Městskou polici Turnov (tel.
481 366 600, 723 389 122, e-mail: mp.turnov
@seznam.cz) a nahlásit registrační značku vo-
zidla, kterou bude materiál přivezen. MP Turnov
totiž prostor monitoruje, aby se zabránilo přivá-
žení odpadů, které nelze likvidovat spálením.

V případě, že na vyhrazeném místě někdo odloží
jiný materiál než větve a čistou dřevní hmotu, lze
proti němu postupovat v souladu s přestupkovým
zákonem a dle § 47, písm. i) uložit pokutu do výše
50 000 Kč. Pokud máte doma materiál a předmě-
ty, kterých se potřebujete zbavit, je vám k dispozi-
ci sběrný dvůr na Vesecku (tel. 481 312 183) s pro-
vozem od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin
a v sobotu od 9 do 12 hodin. Pro uložení biologic-
kého odpadu slouží od pátku 11. dubna komunit-
ní kompostárna na Malém Rohozci (tel. 731 677
507) s provozní dobou v pátek od 13 do 18 hodin
a v sobotu od 9 do 15 hodin.
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ãtvrtek 24. dubna 2014 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice

on line pfienos na www.turnov.cz

Pokyny k pálení ãarodûjnic


