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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – fiíjen 2014

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:
Jednotlivé volební strany.

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

Blíží se komunální volby, proto jsme oslovili jednotlivé volební strany s otázkou „Čím přispěje vaše volební strana k rozvoji města Turnova
v nadcházejícím volebním období?“ (Odpovědi, které jsme obdrželi, jsou seřazeny podle přidělených volebních čísel.)

„âím pfiispûje va‰e volební strana k rozvoji 
mûsta Turnova v nadcházejícím volebním období?“

TOP 09
V nadcházejícím voleb-
ním období se TOP 09
Turnov bude snažit pře-
devším o zastavení ná-
růstu ceny již dnes drahé
vody v Turnově. Cílová
cena 120 Kč za m3 vy-
hlášená pro rok 2020
předsedou VHS Turnov
p. Ing. Hejdukem je pro
nás, stejně jako pro
ostatní občany Turnova, zcela nepřijatelná.

Dále budeme prosazovat změnu v systému place-
ní parkovného – zavedení první půlhodiny parko-
vání zdarma, např. pomocí parkovacích hodin.
Snížíme provozní náklady městského úřadu a za-
sadíme se o efektivní fungování jeho organizací.
Registr smluv, všechny smlouvy na webu a rozkli-
kávací rozpočet bereme jako samozřejmost.

Daň z nemovitosti a místní poplatky vynaloží-
me přímo pro občany – oprava chodníků, sporto-
vání mládeže i široké veřejnosti atd. Stejně tak

použijeme i prostředky, které Turnov získal z no-
vého rozpočtového určení daní, které prosadila
především právě TOP 09 s podporou Starostů.
Nedopustíme neúčelné vynakládání městských
i evropských prostředků, tedy daní nás všech.
Budeme usilovat o zavedení systému vedení měs-
ta ve formátu starosta + pouze 1 místostarosta.
Prosadíme také snížení počtu zastupitelů na 21,
protože tím dojde ke zrychlení jednání. 

Zasadíme se o vnitřní rekonstrukci ZŠ v Ale-
šově ulici u nádraží tak, aby objekt vyhovoval po-
třebám školy a byl více využitelný pro volnočasové
aktivity. Sportovně-rekreační areál Maškovka
chápeme jako příležitost pro další rozvoj cestovní-
ho ruchu i pro místní podnikatele. Zasadíme se
proto o jeho maximální využitelnost, efektivnost
a propagaci. Dolánky pak vnímáme jako sportov-
ně oddechovou zónu pro pejskaře, seniory, cyklis-
ty, běžce a kolečkové bruslaře. Budeme iniciovat
smysluplné propojení Maškovky a Dolánek. Pro
milovníky koupání v přírodě vytvoříme přírodní
koupaliště se zázemím. Myslíme si, že právě k to-
muto účelu by měla být celá jedinečně krásná zó-
na v údolí Jizery dotvořena. Podporujeme i další
výstavbu moderní evropské cyklostezky Green-
way Jizera.

Radikálně zlepšíme péči o čistotu komunikací
a údržbu zeleně, a to i ve spolupráci s ostatními
institucemi působícími na území města (krajské
komunikace, železnice, podniky). Naším cílem je
čisté a upravené město.

Podpoříme aktivity, které hledají nové možnos-
ti a prostory pro kulturu, protože to je cesta, jak
přispět k oživení centra Turnova. Právě nevšední
kulturní zážitky mohou zaujmout potenciální ná-
vštěvníky města.

âSSD
Čím přispěje ČSSD k roz-
voji našeho města v nad-
cházejícím volebním
období, bude bezesporu
nejvíce záležet na vý-
sledku říjnových komu-
nálních voleb. 

Po čtyřech letech, které
jsme v zastupitelstvu
města strávili jako opo-

VOLEBNÍ

âÍSLO
1

VOLEBNÍ

âÍSLO
2Ing. Petr Soudsk˘

·árka âervinková



22 | | fiíjen 2014

Turnovské radniãní listy
ziční strana, víme, že v této pozici je často velmi
obtížné cokoli prosadit. Nechceme proto obča-
nům slibovat nemožné. Naší prioritou je zastavit
navyšování cen vody, plateb za likvidaci odpadů
a daně z nemovitostí, neomezovat zdravotní péči
v ,,naší“ nemocnici. Rozvoj města by měl vycházet
z volebního programu ČSSD, se kterým se budete
moci podrobněji seznámit na předvolebních mí-
tincích a v tištěných letácích. 

Největší investiční akcí pro nadcházející období
je výstavba rekreačně-sportovního areálu v Maš-
kově zahradě. Přestože jsme nebyli zastánci této
lokality (preferovali jsme lokalitu Dolánek), víme,
že v Turnově koupaliště chybí, a budeme se snažit,
aby výstavba proběhla efektivně a provoz tohoto
zařízení co nejméně zatížil rozpočet města.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kterým
není lhostejné, co se v Turnově děje, a to nejen na-
šim příznivcům, ale i kritikům, protože kritika je
důležitá pro zamyšlení i pro další a kvalitnější práci.

Motto ČSSD: V TURNOVĚ JSME DOMA
Šárka Červinková 

ANO
Zajistíme větší otevře-
nost a vstřícnost měst-
ského úřadu vůči obča-
nům.

Rozšíříme úřední hodi-
ny důležitých pracovišť
městského úřadu na
pracovní sobotu jed-
nou za dva měsíce. Za-
bezpečíme maximální
elektronický přístup ke
všem správním úkonům. Chceme udržet důležité
úřady v Turnově, zejména obnovit činnost pracov-
níka Okresní správy sociálního zabezpečení pro
oblast odchodu do důchodu.

Srovnáme mzdy na úroveň ostatních obcí s roz-
šířenou působností Libereckého kraje.

Udržíme zdravotní péči minimálně ve stávají-
cím rozsahu.

Posílíme veřejnou dopravu k nemocnici a k prak-
tickým lékařům s ohledem na jejich ordinační
hodiny a pracovní dobu ve velkých firmách (Sklo-
stroj, Šroubárna).

Vytvoříme odpočinkové zóny pro seniory, a to
jak pasivní (lavičky, posezení), tak aktivní (hřiště,
cvičební prvky).

Udržíme ve městě tradiční učňovské obory
a střední školy, nedovolíme jejich rušení a přesu-
ny. Budeme podporovat rozvoj mateřských škol
a dětských center, aby byla zajištěna jejich dostup-
nost pro všechny občany žijící v Turnově.

Upřednostníme opravy a údržbu stávajících
sportovních zařízení a areálů a budeme usilovat
o dotační programy k jejich rozvoji. Zvýšíme pod-
poru pro sportování mládeže v rámci prevence
kriminality, zajistíme více prostředků na podporu
aktivní činnosti mladých sportovců, reprezentan-
tů města. Zahájíme spolupráci s úspěšnými firma-
mi Turnova na podporu masového i vrcholového
sportu, který je vzorem pro místní mládež.

Chceme vytvořit multifunkční kulturní centrum
– řešení současného stavu knihovny a následné
vytvoření městské kulturní zóny. Pro činnost spol-
ků působících v kultuře, zlepšíme komunikaci
s nimi a zapojíme je šířeji do dění města.

Zajistíme dostupnost nákupních center i pro
občany bez aut vybudováním a udržováním chod-
níků. Budeme řešit centrální parkování, např. vý-
stavbou parkovacího domu s využitím dotace.
Zvětšíme parkovací plochy zejména na sídliš-
tích.

Udržíme zadluženost města na zdravé úrovni
bez ohrožení jeho funkce, budeme se chovat zod-
povědně s ohledem na povinnost splácet stávající
úvěry. Finančně budeme podporovat moderní vý-
stavbu a výstavbu bytových zón mladých rodin.

ODS
Občanská demokratická strana a její kandidáti
z řad svých členů či nezávislých osobností budou
i v nadcházejícím volebním období aktivně praco-
vat pro město Turnov. 

Naše práce se odehrává
nejen ve vedení města
či na půdě turnovského
zastupitelstva, ale i v ko-
misích či pracovních
skupinách a také v za-
stupitelstvu Liberecké-
ho kraje. V naší započaté
práci chceme i nadále
pokračovat. Pro nad-
cházející komunální
volby a následující volební období máme vypraco-
vaný program, který je dostupný na webových
stránkách www.ods-turnov.cz. Z programu Vám
rád představím několik zásadních bodů, které
jsme nazvali „Osmero odhodlání ODS“.

1) Chceme využít fúze PNT do Krajské nemoc-
nice Liberec. Díky tomuto spojení se Turnovu ote-
vírají nové možnosti na zkvalitnění zdravotnické
péče (vznik nových specializovaných pracovišť,
např. pro léčbu poruch zažívacího ústrojí nebo vý-
pomoc libereckých lékařů specialistů). Prosadíme
také rozšíření rozsahu poskytované péče v turnov-
ské nemocnici díky našim zástupcům v předsta-
venstvu či dozorčí radě.

2) Předpokládáme, že bude za naší aktivní
účasti úspěšně dokončeno výběrové řízení na
stavbu Sportovně-rekreačního areálu Maškovy
zahrady. Podporujeme vybudování tohoto areálu,
který zásadně zkvalitní rekreační možnosti nejen
pro místní občany, ale i pro návštěvníky našeho
města a Českého ráje.

3) V oblasti dopravy připravíme nová řešení pro
zklidnění centra města. Toho chceme docílit pře-
ložkou trasy silnice II/283 na Semily a Lomnici
nad Popelkou.

4) Chceme prosadit návrat farmářských trhů do
centra města. Jejich odsunutí z náměstí vidíme
jako velkou prohru současné koalice. Chceme,
aby farmářské trhy podléhaly kontrole tak, aby
zde byly nabízeny především produkty zeměděl-
ských prvovýrobců. 

5) Realizaci velkých investičních akcí podpoří-
me pouze za podmínky spolufinancování z exter-
ních zdrojů.

6) Budeme podporovat další rekonstrukce
a modernizace objektů mateřských a základních
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škol. Naši krajští zastupitelé pak prosadí udržení
stávajícího pestrého spektra oborů turnovských
středních škol.

7) Prosadíme nejen udržení klíčových orgánů
státní správy v Turnově (zvl. finanční úřad), ale
budeme usilovat o další přibližování výkonu státní
správy našim občanům. 

8) Budeme prosazovat jedině vyrovnané rozpo-
čty města s postupným snižováním jeho zadluže-
nosti. 

„Město, kde žiji, město, na které jsem hrdý a pro
které budu pracovat.“

Ing. Tomáš Špinka, předseda MS ODS Turnov,
732 810 981, spinka.tomas@gmail.com 

âeská 
pirátská strana
Prosazujeme vyrovna-
ný obecní rozpočet a pé-
či řádného hospodáře
o městský majetek. 

Město by si mělo tvořit
rezervu pro nenadálé
situace. Městský maje-
tek není spravován tak,
jak by měl, a chátrá.
Proto se nabízí k prode-
ji, ale z prodejů je kvůli
jeho špatnému stavu méně peněz, než je počítáno
v rozpočtu. Chceme přestat s rozprodáváním
městského majetku a zastavováním volných
ploch, a to zejména ve městě samém. Je přece mož-
né kreativně využívat stávající majetek, případně
směňovat či vykupovat, pokud je to v zájmu roz-
voje města. 

Plánování větších investic důležitých pro další
rozvoj obce vždy s předstihem a nejlépe v referen-
du řešit společně s občany. 

Pokud je investice pro rozvoj celého spádového
území, pak rozhodně vést jednání i s okolními ob-
cemi o tom, jakým způsobem se k akci přidají.
Pokud nebude pozdě, chceme zastavit stavbu kou-

paliště a krytého ledu v Maškově zahradě. V sou-
ladu se zákonem a ÚP chceme přesvědčit stávající
i nové investory, aby zvažovali vedle svých zájmů
též zájem města.

Strana 
svobodn˘ch
obãanÛ
Naše město je často
nazýváno srdcem Čes-
kého ráje. Snahou poli-
tické Strany svobod-
ných občanů je, aby se
Turnov tímto označe-
ním mohl nadále pyš-
nit. 

Naše město by mělo být
pro turisty lákavým
centrem, do kterého se
bude návštěvník rád vracet. Chceme podporovat
projekty, jejichž cílem je krásnější Turnov. V na-
šem zájmu nejsou megalomanské projekty, které
vyprazdňují kapsy našich daňových poplatníků.
Místo nich upřednostňujeme pravidelnou obnovu
obecních prostranství, a hlavně kvalitní údržbu.
Městské i periferní kruhové objezdy by se po vzo-
ru jiných měst mohly stát květinovou ozdobou
města hlavně v turistické sezóně. Přistoupíme
k obnově a nové výsadbě uliční zeleně. V centu
města vytvoříme odpočinková zákoutí s pravidel-
ně udržovanou zelení a odpočívadly.

Podpoříme a zprůhledníme kvalitní projekty na
údržbu okolních historických památek a prostor
našeho letního kina. 

Pro občana města a stejně tak i pro turistu je ve-
lice důležitá otázka bezproblémového parkování.
Stěžejním tématem našeho programu je proble-
matika infrastruktury a městské dopravy. Máme
několik řešení ohledně parkování v centru města
i komplikované dopravní situace. Obyvatelům na-
šeho města i přilehlých obcí komplikuje život ne-

promyšlená MHD. Chybějí spoje mezi okrajovými
částmi města, přeplněné spoje je třeba nahradit
přímou linkou a minimalizovat zbytečné zastávky. 

Chceme Turnovu navrátit pravidelné trhy s je-
jich neopakovatelnou atmosférou v centru města.
Proto musíme trhovcům a drobným živnostníkům
vycházet vstříc, místo abychom jim v jejich podni-
kání kladli legislativní překážky formou nesmysl-
ných vyhlášek, zákazů a poplatků. 

Městská policie má pouze dohlížet na majetek
města a občanů a chránit jejich zdraví. Městští
strážníci musí být vidět v ulicích, kdy bude každý
z nich zodpovídat za konkrétní oblast města, po-
máhat občanům a turistům. Zamezíme zbytečné
represivní činnosti, jako je měření rychlosti
v okolních obcích a „botičkování“ u Billy. 

Uvádíme jen několik hlavních tezí našeho pro-
gramu, jehož hlavní filozofií je svoboda člověka
před diktátem státní moci.

Nezávisl˘
blok
Vážení voliči, jmenuji
se Tomáš Hocke a ní-
že představuji výtah
z volebního programu
Nezávislého bloku,
sdružení nezávislých
kandidátů – bez pod-
pory oficiální politic-
ké strany. Hlásíme se
k tomu, že jsme byli
u mnohých přeměn
našeho města. Chce-
me na dosavadní činnost navázat a s pomocí no-
vých lidí ji obohatit.

Turnov – příjemné město v každém detailu 
– pokračování v postupné regeneraci všech sídlišť
– stavba areálu Maškovy zahrady a jejího postup-

ného oživování na volnočasovou zónu 
– podpora udržitelného rozvoje (separace odpadů

a stavba nové kompostárny)
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Turnov – přátelský rodině
– zvyšování kvality mateř. a zákl. škol (dokončení

rekonstrukce ZŠ Alešova, MŠ Zborovská)
– zlepšování zdravotní péče v nemocnici a sítě so-

ciálních služeb
– postupná obnova parků včetně dětských hřišť

(centrální park, Metelkovy sady, sídliště)

Turnov – podporující tradiční spolky a kvalitu
trávení volného času občanů
– městská sportoviště, hřiště škol dostupná pro

všechny
– podpora kulturních spolků, volnočasových akti-

vit věnujících se rodině a předškolním dětem –
podpora sportovních organizací především
v oblasti provozu a údržby sportovních zařízení 

Turnov – finančně soběstačný 
– úměrná zadluženost města, která neohrozí jeho

základní funkce i společenské nadstavby
– webovou aplikaci rozklikávacího rozpočtu

města
– nákup pozemků a areálů zajímavých pro rozvoj

města

Turnov – hledající kompromisní řešení proti
stále rostoucí dopravě 
– iniciování přeložky silnice na Semily s cílem od-

vedení tranzitní dopravy
– obnova a postupná oprava komunikací, např.

obnova Markovy ulice, obnova Nádražní ulice

Turnov – centrum cestovního ruchu Českého
ráje 
– podpora tradičních městských slavností (Staro-

české trhy, Kámen a šperk, Vánoční trhy) 
– zahájit práce na rekreačním využití údolí Jizery

a Stebénky (in-line stezka, fitness stezka, kou-
pací biotop)

Turnov – řešící problémy občanů
– hledání reálných cest vedoucích k zachování či

snížení výše vodného a stočného
– podpora farmářských trhů v centru města

Podrobnější info naleznete na www.nezavislyblok.cz
nebo www.facebook.com/nezavislyblok.

Turnov 
potfiebuje
zmûnu
Chceme město otevřené
a vstřícné k občanům,
zavedeme transparent-
ní hospodaření města
na webu, spravedlivé
zastoupení stran v ko-
misích a organizacích,
říkáme ne hernám v Tur-
nově, chceme rozum-
nou cenu vody, budeme
věnovat trvalou pozor-
nost okrajovým částem
Turnova, podpoříme chráněné dílny a neziskovky.

Chceme kvalitní životní prostředí, nové parky
a stromy na vhodných místech, protihlukové barié-
ry v exponovaných částech města, zlepšení systému
třídění odpadů, pravidelné monitorování čistoty
ovzduší, obnovu českých farmářských trhů, ob-
novu Dolánek jako komplexního přírodního areálu.

Vnímáme nutnost obchvatu na Semily (přelož-
ka II/283), nechceme odlehčovací komunikaci
údolím Jizery, nebudeme lidem lhát, že jsou jed-
noduchá a bezbolestná řešení, rozvoj průmyslo-
vých zón nesmí být na úkor kvality životního pro-
středí, a tím i života lidí.

Podpoříme údržbu a rekonstrukci stávajícího
městského majetku, pokusíme se rekonstruovat
Střelnici, připravíme rekonstrukci městského di-
vadla, dotace chceme využívat tam, kde je oprav-
du potřebujeme.

Zásadní otázky týkající se sportu chceme řešit
ve spolupráci se sportovní komisí, podporujeme
pravidelné sportování mládeže, sestavíme dlou-
hodobý plán investičních priorit, budeme spolu-
pracovat s podnikateli při financování, podpoříme
místní a sousedské komunity, otevřeme městská
sportoviště dětem.

Korupce a klientelismus nesmí mít v Turnově
místo, jsme připraveni podat majetková přiznání

na začátku a konci svého mandátu, budeme dů-
slední ve snaze prosazovat náš program i po vol-
bách ve spolupráci s dalšími demokratickými stra-
nami v Turnově.

KDU-âSL
KDU-ČSL se bude sna-
žit hájit v nadcházející
volebním období zejmé-
na oprávněné zájmy
obyvatel Turnova.

Bude to snaha o efek-
tivní čerpání dotací
z Evropských fondů,
zejména na řešení do-
pravy v centru města
s jeho výjezdem na
Semily a Lomnici nad Popelkou. Pokusíme se vy-
hledat nové parkovací možnosti případným vybu-
dováním patrových parkovacích stání. 

Budeme prosazovat zvelebování dalších měst-
ských částí, a to opravami chodníků, výsadbou
nové zeleně a opravami místních komunikací.
Budeme akcentovat permanentní čistotu města,
zejména osvětou mezi občany a mládeži na ško-
lách, neboť stále ještě nepatříme mezi nejčistší
města. 

Budeme se snažit o ještě větší propagaci
Turnova jako srdce Českého ráje včetně jeho nád-
herného okolí. V tom chceme spolupracovat
s okolními obcemi a městy. 

Budeme prosazovat výstavbu nových bytů, ze-
jména startovacích pro mladé rodiny a rodiny so-
ciálně slabší. Naší snahou bude efektivní vynaklá-
dání městských prostředků, úspěšné dokončení
rozpracovaných investic a další nezadlužování
města. 

Námětů na řešení příjemného žití v Turnově bu-
de v budoucích čtyřech letech jistě daleko více, ne-
boť naše kandidátka je značně omlazena a mladí
lidé mají velké množství nápadů, jak spolu se zku-
šenějšími staršími spoluobčany uvést své nápady
v život. 

VOLEBNÍ

âÍSLO
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Mgr. Martina Pokorná

JUDr. Vilém Zahrádka



Proto se budeme snažit spolupracovat se všemi
ostatními stranami a volebními uskupeními na
zvelebování životních podmínek pro občany
Turnova a blízkého okolí.

Turnovská 
koalice 
Turnovská koalice vstu-
puje do blížících se
komunálních voleb se
stejnými programový-
mi prioritami, které ji
charakterizují již od její-
ho vzniku v roce 2006. 

Chceme, aby městský
majetek byl optimálně
využíván a řádně udr-
žován a opravován. Pre-
ferujeme konzervativní finanční strategii, chceme

postupně snižovat zadluženost města. Jsme obez-
řetní vůči novým rozsáhlým investičním projek-
tům. Jsme přesvědčeni, že je lépe ponechat peníze
občanům, než jim je „tahat z kapes“ prostřednic-
tvím vysokých komunálních daní (daň z nemovi-
tostí) či poplatků (poplatek za odpady) a poté
„pro ně“ budovat problematické objekty typu KC
Střelnice. 

Chceme, aby město Turnov získalo ve Vodo-
hospodářském sdružení postavení odpovídající
hodnotě vloženého majetku, a mohlo tak zabránit
prudkému zvyšování ceny vody v našem regionu.
Samotný městský úřad v našem pojetí by měl být
funkční, úsporný a vstřícný vůči občanům. Ve
vztahu k městským úředníkům budeme nároční
a přísní. Chceme změnit náplň práce Městské
policie. Jejím úkolem není naplňovat městskou
pokladnu pokutováním řidičů za marginální do-
pravní přestupky. Úkolem Městské policie je zajiš-
ťování pořádku a ochrana majetku veřejného
i soukromého. Jejím cílem by měla být eliminace
vandalismu a drobnější majetkové trestné činnos-
ti na území našeho města. Z městem řízených or-
ganizací budou v centru naší pozornosti přede-

vším Technické služby Turnov s. r. o. Prioritním
posláním této organizace je zajištění čistoty měs-
ta. Dosavadní vedení města rezignovalo na řízení
městské nemocnice, určitý vliv zde však zůstává.
Budeme se jej snažit využít k zachování stávající-
ho spektra medicínských oborů v tomto zařízení.
Chceme využít po mnoho let promarňovaný re-
kreační potenciál oblasti Dolánek. Vybudování
přírodního koupaliště v této lokalitě je naším mi-
nimálním cílem.

Je toho ještě mnoho, co bychom chtěli provést
či změnit. Naší výhodou je skutečnost, že víme,
jak na to. Neslibujeme nesplnitelné, neboť máme
s komunální politikou bohaté zkušenosti, známe
legislativu, chod městského úřadu i práci městem
řízených organizací. 

Na naší kandidátce je pět současných či býva-
lých zastupitelů. Naši kandidáti byli členy Rady
města a jejích odborných komisí (často je i řídili),
zasedali v dozorčích radách městských s. r. o. Byli
jsme většinou vůči vedení města v opozici.
Nechybí nám proto vůle ke změnám. Máme však
dostatek zkušeností k tomu, abychom je provádě-
li se znalostí věci.
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Státní svátek, připadající na úterý 28. října, bude
i v letošním roce důstojně oslaven. 

Od 10 hodin se uskuteční street party v Mašově
k dokončení rekonstrukce návsi v Mašově. Na
místní návsi bude připraven program pro děti,
rozdávat se budou i balónky. Na závěr celé akce
zazní hudební vystoupení kapely Retro Five. 

Poté se bude konat ve Skálově ulici pietní vzpo-
mínka spojená s kladením věnců. Vzpomínka se
uskuteční od 17.15 do 17.45 hodin před pomní-
kem ve Skálově ulici. Slavnostní zakončení oslav
proběhne od 18 hodin v Městském divadle. Zazní

státní hymna i slavnostní projevy. Budou také
uděleny ceny města a poté se těšte na divadelní vy-
stoupení – zazní básnický velezpěv K. H. Máchy
Máj v podání Báry Hrzánové. Připraveno bude ta-
ké malé občerstvení. 

I v letošním roce starosta města vyhlašuje kam-
paň „Vlajka pro Masaryka“. Na sekretariátu bude
pro občany připraveno 50 státních vlajek. 

Více informací bude upřesněno na webových
stránkách města na www.turnov.cz a na face-
booku. 

Srdečně zveme veřejnost na všechny části toho-
to významného dne. 

Oslavte s námi v˘roãí dne vzniku 
samostatného ãeskoslovenského státu 
28. fiíjna 2014

VOLEBNÍ
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RNDr. Otto Jarolímek, CSc.
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Jak správnû hlasovat 
aneb zpÛsoby hlasování pfii volbách do Zastupitelstva mûsta Turnov v roce 2014

Oproti např. volbám do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR (kdy každé zaregistrované politické
straně, politickému hnutí nebo koalici je tištěn samo-
statný hlasovací lístek), jsou při volbách do zastupi-
telstev obcí všechny zaregistrované volební strany
a jejich kandidáti pro volby do příslušného zastupi-
telstva uvedeni na jednom hlasovacím lístku.

Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na
společném hlasovacím lístku v pořadí určeném
volební stranou, a to v samostatných zarámova-
ných sloupcích. Sloupce jsou umístěny vedle sebe;
není-li to pro počet volebních stran možné, pokraču-
jí sloupce v následující řadě. Pořadí volebních stran
stanoví registrační úřad losem po uplynutí lhůt pro
registraci kandidátních listin. Každý sloupec je nade-
psán názvem a vylosovaným číslem volební strany.
V záhlaví sloupce je dále umístěn čtvereček v přípa-
dě, že jsou v tomto sloupci alespoň 2 kandidáti. 

Hlasovací lístky jsou opatřeny úředním razítkem
registračního úřadu téže barvy, které musí být na
všech hlasovacích lístcích umístěno na stejném mís-
tě. Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva
Města Turnov jsou tištěny OBOUSTRANNĚ.

Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasova-
cích lístků (zástěna).

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno, tedy v Turnově 27.

Na hlasovacím lístku může volič označit:
• v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze
sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých
volebních stran, nejvýše počet volených zastupitelů, 
• v rámečku před názvem volební strany křížkem tu
volební stranu, pro kterou hlasuje, nejvýše jednu vo-
lební stranu,
• v rámečku před názvem volební strany křížkem tu
volební stranu, pro kterou hlasuje, nejvýše jednu vo-
lební stranu, a zároveň může označit v rámečku
před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro
které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloup-
cích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
Takto volí přednostně jednotlivě označené kandidáty
a dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik

činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být
zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to
v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební
strany uvedeni v jejím sloupci. 

V rámci voleb do Zastupitelstva města Turnov tedy
volič může na hlasovacím lístku, na kterém bude
uvedeno jedenáct volebních stran současně, buď:
• označit křížkem pouze jednu z kandidátek bez
preferenčních hlasů, a tím dát hlas všem kandidátům
na této kandidátce v pořadí, v jakém jsou kandidáti
na volebním lístku uvedeni, nebo
• označit křížkem jednotlivé kandidáty z libovolné
kandidátky v počtu volených zastupitelů, tedy až 27;
volič tedy může označit např. 4 kandidáty z jedné
a 2 kandidáty z druhé kandidátky, 1 kandidáta ze tře-
tí kandidátky, atd., nebo
• označit křížkem jednotlivé kandidáty z libovolné
kandidátky v počtu nižším, než je počet volených za-
stupitelů, tedy méně než 27, a zároveň označit jed-
nu z kandidátek, ze které budou doplněni zastupite-
lé do počtu 27 v pořadí, v jakém jsou na kandidátce;
volič tedy může označit např. 4 kandidáty z jedné
kandidátky a poté označit celou kandidátku druhou,
čímž bude prvních 23 kanjedidátů z této kandidátky
doplněno do požadovaného počtu 27 volených za-
stupitelů.
• POZOR!!! 

Budou-li křížkem označeny dvě nebo tři celé
kandidátky, hlasovací lístek je neplatný! 

Bude-li označeno více kandidátů, než je počet vole-
ných zastupitelů, tedy 27, hlasovací lístek je neplatný! 

Při označení jednotlivých kandidátů v celkovém
počtu 27 již neoznačujte žádnou z kandidátek ja-
ko celek, protože již není koho z této kandidátky
doplňovat.

Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do
úřední obálky opatřené úředním razítkem, kterou
obdržel od okrskové volební komise. 

Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků poté vloží úřední obálku před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise
hlasování neumožní. 

V˘zva obãanÛm 
ke kontrole stálého 
seznamu voliãÛ
Vážení spoluobčané,
základními podmínkami uplatnění volebního práva
při volbách do Zastupitelstva města Turnov kona-
ných ve dnech 10. 10. a 11. 10. 2014 jsou:

– dosažení věku nejméně 18 let alespoň druhý den
voleb

– přihlášení k trvalému pobytu v územním obvodu
města

Voliče s trvalým pobytem na území města pro volby
do zastupitelstva města vede Městský úřad Turnov ve
stálém seznam voličů podle § 28 zákona č. 491/2001
Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro účely stálého seznamu je proto rozhodné při-
hlášení se k trvalému pobytu ve městě. 

Vzhledem k tomu, že v Turnově se volí ve 13 voleb-
ních okrscích a okrskové volební komise se mohou
„pohybovat“ pouze v územním obvodu svého okr-
sku, tj. nemohou přecházet z jednoho volebního
okrsku do druhého, je nutné co nejvíce eliminovat
případné nedostatky a možné chyby ve stálém sezna-
mu voličů.

Jednou z možností je proto kontrola správnosti
údajů přímo ze strany voličů.

Podle § 28 odst. 2 zákona o volbách do zastupitel-
stev obcí má každý volič právo v úředních hodi-
nách na obecním úřadě ověřit si, zda je zapsán ve
stálém seznamu a může požadovat doplnění úda-
jů nebo provedení oprav, a to nejpozději do jeho
uzavření, tj. do středy 8. 10. 2014. 

Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyho-
vět, nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody,
proč žádosti vyhovět nelze.

Zdeněk Hovorka
vedoucí odboru správního


