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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – listopad 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:
Klára Preislerová, TJ Turnov.

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

Nositelem Ceny čestného občanství se stal akade-
mický malíř Václav Žatečka. Pan Žatečka se na-
rodil roku 1941, v 60. a 70. letech minulého stole-
tí učil výtvarnou výchovu na Lidové škole umění
v Turnově a Lomnici nad Popelkou. Byl také dlouho-
letým pedagogem na Střední uměleckoprůmys-
lové škole v Turnově, později (1990–2001) i ředi-
telem této školy. Prosadil zde nový obor – umělecké
odlévání kovů, zasadil se o rekonstrukci historické
budovy školy a také se podílel na organizační a ob-
sahové přípravě Vyšší odborné školy – restau-
rování kovů. Pan Václav Žatečka je také letitým
členem pěveckého sboru Musica Fortuna, dále
předsedou organizace výtvarných umělců Tur-
novské dílo a členem památkové komise Rady
města. 

Cena obce byla udělena hned dvěma význam-
ným lidem: operní pěvkyni Marcele Machotkové
a šperkaři a designérovi Jiřímu Beldovi. 

Turnovská rodačka Marcela Machotková letos
oslavila 83. narozeniny. Na pražské konzervatoři
vystudovala klavír a zpěv. Svou divadelní kariéru
započala v Divadle F. X. Šaldy v Liberci a také
v Plzni. Od roku 1966 působila jako sólistka opery
Národního divadla. Její životní rolí byla role
Mařenky z Prodané nevěsty. Tuto roli zpívala jak
v Národním divadle, tak i v cizině, ve Vídni,
Haagu, Amsterodamu i Budapešti. Hostovala
také ve Velké Británii a ve Finsku. Mezi její další
významné role patřila Vendulka (Hubička), Julie
(Jakobín), Kněžna (Čert a Káča) a mnohé další. 

Jiří Belda se narodil v Turnově roku 1958. Po
studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Turnově a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze se stal profesorem na turnovské SUPŠ.

Ceny obce byly v leto‰ním roce
udûleny
U příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu byly
během slavnostního večera uděleny ceny. 
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Kořeny své činnosti našel během dětství, protože
pochází ze šperkařské rodiny – již jeho děda zalo-
žil firmu Belda & Company v New Yorku. On sám
je autorem první kopie korunovačních klenotů
a také pečovatel o jejich originály. Věnuje se mo-
dernímu šperku a designu. Své práce vystavoval
nejen v Čechách, ale i v zahraniční (Rakousko,
Německo, Anglie). 

Letošní novinkou v oblasti udělování cen je me-
daile starosty, kterou starosta města udělil za pří-
nosné aktivity v oblasti kultury, práce s mládeží,
sportu, sociální a zdravotní oblasti, oblasti podni-
katelské či za mimořádný projev lidskosti nebo
hrdinský čin. Během večera udělil celkem 7 me-
dailí.

Z oblasti sociální medaili obdržela Vlasta
Rytířová – dlouholetá pečovatelka v Domově dů-
chodců v Turnově. Paní Rytířová pracovala nad
rámec svých pracovních povinností, vytvářela
nadstandartní osobní vazby s obyvateli domova
důchodců a vyzařovala z ní stálá pozitivní energie.
Dnes se s ní můžeme setkat, vzhledem k jejímu
zdravotnímu omezení, v recepci Domova důchod-
ců Pohoda. 

V oblasti školské byla medaile předána Mgr.
Sylvě Kutkové. Paní Kutková je velmi aktivní uči-
telka 1. stupně na ZŠ Žižkova. Má netradiční vý-
ukové metody, vstřícné jednání s rodiči a indivi-
duální přístup ke každému žákovi. Velmi otevřeně

a rozsáhle spolupracuje s rodiči i mimo školní pro-
středí. Podílí se na akcích Základní umělecké ško-
ly v Turnově i soutěžích pořádaných Střediskem
pro volný čas dětí a mládeže. 

Třetí medaile byla udělena v oblasti kultury, a to
turnovskému rodákovi, absolventu skladby na
pražské konzervatoři MgA. Martinu Hyblerovi,
PhD. Roku 2009 úspěšně obhájil disertační práci
na Akademii múzických umění v Praze, kde se vě-
noval studiu dirigování. Píše skladby nejrůznější-
ho nástrojového seskupení určené jak pro kon-
certní pódia, tak i hudbu scénickou a filmovou.
Upravuje a instrumentuje skladby starých mistrů
i populární hudbu a jazz, např. Symphonic Album
Mira Žbirky. Názvy skladeb Trosecká legenda,
Pleskotský loupežník, Valdštejnská suita prozra-
zují, že Turnov a jeho okolí se stalo inspirací pro
jeho tvorbu. Martin Hybler se stal pro turnovskou
veřejnost nedílnou součástí. Vede pěvecký soubor
Carmina a spolupracuje se souborem Musica
Fortuna. 

Dalším oceněným se stal akademický architekt
pan Zdeněk Edel, narozený roku 1923. Pan Edel
patří k významným českým architektům, a to vy-
soce ceněným v odborných kruzích. Pro ilustraci:
historik architektury ing. arch. Zdeněk Lukeš ve
své stati Věžák jako abstraktní obraz (LN 25. 1.
2014) mimo jiné poukázal na výjimečnost stavby
pražského Parkhotelu a ve svém hodnocení kon-

statuje, že tato stavba vrátila v 60. letech českou
architekturu zpět do Evropy. Obec architektů oce-
nila mimořádnou kvalitu rozsáhlého architekto-
nického díla a udělila architektovi Zdeňku Edelovi
cenu za celoživotní dílo – GRAND PRIX ARCHI-
TEKTŮ 2014. 

Kromě již výše zmíněných realizaci můžeme
navštívit například rozsáhlou, monumentální kom-
pozici staveb v Praze 10, ve Vršovické ulici, zahr-
nující městskou terasu s administrativním kom-
plexem zvaným Vlasta (dnes užívaným pro Úřad
MČ Prahy 10) v návaznosti na bytový atriový sou-
bor v ulicích Vršovické a Moskevské nebo Obecní
dům v Nymburku. Pan Edel je turnovským rodá-
kem a po časem stráveném v Praze se do Turnova
opět navrátil. 

V oblasti společenské byla oceněna rodina
Dutých z Mašova. Pěstouni, kteří vytvořili vynika-
jící zázemí a rodinné soužití, pro Oldřicha, Petra,
Lukáše, Martina, Pavla, Natálku, Denisu, Vaška
a Nikolku. Jejich dům je plný nejen dětí, ale zvlá-
dají ještě chovat cca 40 druhů zvířat. 

Poslední medaile byla udělena paní PharmDr.
Marii Vítové. Dlouhá léta jste ji mohli potkávat
v turnovské lékárně. Paní Marie Vítová je prakti-
kující věřící a léta se stará o kapli v Mašově. Právě
ona se stala hlavní iniciátorkou a organizátorkou
sbírky na mašovskou kapli, ve které se vybralo ví-
ce než 160 tisíc korun. 

Centrální park má novû
stanovená pravidla
Park ve Skálově ulici poblíž SUPŠ má nově sta-
novená pravidla vjezdu. 

V minulosti park ničila vozidla najíždějící přes
trávu do prostor v parku. Osazeny byly proto oce-
lové sloupky, které vjezdu zabraňují. Pro ty, kdo do
parku občas jet musí, byla stanovena pravidla.
Vstup do parku mají správa a obsluha parku –
Městská policie, odbor správy majetku, Technické
služby Turnov s. r. o., správce městské zeleně (t. č.
Marius Pedersen a.s.), majitelé a nájemníci souse-
dících parcel mají vstup do parku 4x do roka zdar-
ma. Mimo výše uvedené je zpoplatněn 50 Kč/vjezd.

Majitelé a nájemníci sousedících parcel si budou
vyzvedávat klíč na služebně městské policie opro-
ti podpisu a vratné záloze 200 Kč a následně jej
budou bezodkladně vracet. Maximální tonáž ná-
kladních vozů je 3,5 tuny, případné výjimky stano-
vuje odbor správy majetku. Evidenci o vstupu do
parku provádí městská policie, akce v parku povo-
luje odbor správy majetku MÚ a městskou policii
informuje o konání a průběhu této akce.

Turnov se zapojí do projektu
„Mûsta – brány k poznání“
Hlavním cílem je ucelená prezentace a propaga-
ce národního kulturně-historického bohatství. 

Projekt využívá potenciálu celého území České
republiky. Jednou z aktivit je vybudování infor-
mačních kiosků, které budou sloužit k vyplnění
volného času poznáním a vzděláváním se, a to
bezúplatně. Kiosek bude vybudován v prostorách
odbavovací haly nádraží ČD. Další aktivitou je
účelně cílená propagace, a to jak tištěná v regio-
nálních vydáních deníků, tak i rozhlasová a tele-
vizní: celoplošné vysílání, celoplošná tištěná mé-
dia, městská kina, letáčky, plakáty, tiskové konfe-
rence, webová prezentace. Zapojením města do
tohoto projektu se přispěje k rozvoji cestovního
ruchu. Dojde ke kvalitní prezentaci regionů a ob-
čané tak získají i nabídku mimo letní sezónu. Jde
o moderní způsob prezentace a propagace. 
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Ve dnech 10. a 11. října proběhly na území celé
České republiky volby do zastupitelstev jednotli-
vých měst a obcí. A jak to v našem městě vlastně
dopadlo? 

Vítězem voleb se stal Nezávislý blok s celkovým
počtem 9 mandátů. Na druhém místě ANO 2011
se ziskem 5 mandátů a třetí místo obsadila
TOP 09 se čtyřmi mandáty. 

Pofiadí Jméno zvoleného Strana Poãet hlasÛ

1. Ing. Tomá‰ Hocke Nezávisl˘ blok 2 477

2. Eva Kordová Nezávisl˘ blok 1 734

3. Karel Jiránek Nezávisl˘ blok 1 625

4. PhDr. Hana Maierová Nezávisl˘ blok 1 571

5. MUDr. Jifií Tomá‰ek Nezávisl˘ blok 1 465

6. Franti‰ek Zikuda Nezávisl˘ blok 1 431

7. Mgr. Petra Hou‰ková Nezávisl˘ blok 1 412

8. Ing. Miloslav ·orejs Nezávisl˘ blok 1 316

9. Mgr. Martina Pokorná Turnov potfiebuje zmûnu 1 178

10. Jifií Kos Nezávisl˘ blok 1 125

11. MUDr. Daniel Hodík TOP 09 1 096

12. Mgr. Jana Svobodová ANO 2011 1 048

13. Jifií Mikula TOP 09 1 047

14. Mgr. Michal Loukota TOP 09 1 016

15. Ivan Kunetka Turnov potfiebuje zmûnu 1 006

16. Ing. Jaroslav KníÏek ANO 2011 934

17. Ing. Petr Soudsk˘ TOP 09 881

18. Bc. Zbynûk Báãa Turnov potfiebuje zmûnu 864

19. Ing. Tomá‰ Tomsa ANO 2011 858

20. Ing. Michal KfiíÏ ANO 2011 772

21. Mgr. Jaromír Friã ODS 764

22. Arno‰t âern˘ ANO 2011 752

23. Mgr. Otakar ·petlík ODS 725

24. Tomá‰ Hudec âSSD 667

25. ·árka âervinková âSSD 664

26. Jifií Rezler âSSD 522

27. Ing. Vítûzslav Sekanina Svobodní 361

Rozdûlení mandátÛ:
1. Nezávisl˘ blok 27,03 % zisk 9 mandátÛ
2. ANO 2011 14,13 % zisk 5 mandátÛ
3. TOP 09 11,90 % zisk 4 mandátÛ
4. Turnov potfiebuje zmûnu 11,28 % zisk 3 mandátÛ
5. âSSD 9,02 % zisk 3 mandátÛ
6. ODS 7,54 % zisk 2 mandátÛ
7. Strana svobodn˘ch obãanÛ 5,29 % zisk 1 mandátu

Bez mandátu:
Turnovská koalice 4,95 %
KSâM 4,35 %
âeská pirátská strana 2,80 %
KDU-âSL 2,63 %

(Zdroj: Český statistický úřad)

V˘sledky komunálních voleb do zastupitelstva
mûsta Turnov

Sportovci na Daliměřicích se dočkali nového hřiš-
tě, na které se již dlouho těšili.

Stavbu provedla firma Precol s. r. o., část prací si dě-
lalo navíc a svépomocí TJ Turnov. Rozměry hřiště
jsou 40 × 20 metrů + 2 metry výběhy a mantinely
okolo. Postaven je i nový plot okolo hřiště, smě-
rem do Bezručovy ulice. 

„Povrch hřiště je Sport Court Power Game,
což je špičkový umělý povrch na víceúčelové

venkovní použití, který se klade na 2 vrstvy dre-
nážního asfaltu,“ přiblížil Filip Stárek, vedoucí
TJ Turnov. 

A také dodal, že se vede jednání se svazem há-
zené na budoucí zimní zastřešení nafukovací
halou. 

Celá akce stála přes 3 miliony korun. Sportovci
vybízejí ostatní, aby se k novému hřišti chovali
ohleduplně a hřiště tak sloužilo všem k radosti ze
sportování dlouhá léta.

Hfii‰tû na Dalimûfiicích zkrásnûlo

RozloÏení mandátÛ

Nezávisl˘ blok
(9)

ANO 2011 (5)TOP 09 (4)

Turnov 
potfiebuje 
zmûnu
(3)

âSSD (3)
ODS (2)

Strana svobodn˘ch obãanÛ (1)
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V rámci tohoto projektu mohou občané hodnotit
své zkušenosti s úředníky.

Projekt „Dobrý úřad“ umožní získávat a shromaž-
ďovat informace od klientů o jejich zkušenostech
s pracovníky městského úřadu, a to na všech sle-
dovaných místech. 

Občané mohou využít k hodnocení následující
místa: Budova radnice Antonína Dvořáka 335,
odbor kanceláře tajemníka, odbor vnitřních věcí,
stavební úřad, odbor správy majetku, finanční od-
bor, odbor rozvoje města, odbor životního pro-
středí. Budova ve Skálově ulici čp. 72 (vedle mu-
zea), odbor dopravy, odbor školství, kultury
a sportu, obecní živnostenský úřad. Budova ve
Skálově ulici čp. 84 (naproti muzeu), odbor so-
ciálních věcí, odbor správní. Budova ve Skálově
ulici čp. 466 (vedle ZŠ Skálova), odbor přestup-
kového řízení. 

Každý, kdo bude mít o hodnocení zájem, si na
příslušném místě vyplní na předepsanou vizitku
svoji e-mailovou adresu. Poté vyplněnou vizitku
vhodí do žlutozeleného boxu umístěného vždy
v každé budově na viditelném místě označeného

nápisem „DOBRÝ ÚŘAD“. Určený pracovník
městského úřadu každý den boxy projde a zadá do
systému údaje z vyplněných vizitek. Občanům na
zadaný e-mail přijdou informace, kde jsou požá-
dáni o zpětnou vazbu. A to formou komentářů
a hodnocení úřadu. Je možné hodnotit jak zkuše-
nosti s pracovníky úřadu, tak i jejich chování
a odbornost. A to do 5 pracovních dní od návštěvy
úřadu. 

„Pokud občan navštíví úřad například v pondě-
lí, hodnotit může až do sobotní půlnoci,“ sdělil ta-
jemník městského úřadu Miroslav Šmiraus. „Cí-
lem není jenom zpětná vazba a hodnocení, ale také
jakási soutěživost mezi odbory,“ doplnil Miroslav
Šmiraus. Projekt pokračuje až do konce srpna
2015. Do projektu jsou zapojena i další města
z celé republiky. 

K dnešnímu dni se celkem zapojilo přes 8 desí-
tek hodnotících občanů, z toho 60 % muži a 40 %
ženy. Ze statistiky je také možné určit, o jakou vě-
kovou skupinu se jedná. Nejvyšší zastoupení mají
lidé v rozmezí 31–40 let, která tvoří 37 % všech
hodnotících, další významnou skupinou jsou lidé
od 41–50 let s 25% zastoupením. 

Mûsto Turnov se zapojilo do projektu Dobr˘ úfiad

Začátkem května byla zobousměrněna Markova
ulice. Důvodem tohoto kroku bylo odlehčení centra
města přetížené dopravě. Jak to dnes vlastně vy-
padá?

V souvislosti se zobousměrněním Markovy ulice
v květnu letošního roku došlo zároveň k úpravě
přednosti v jízdě na křižovatce ulic Výšinka a Jana
Palacha u gymnázia. Nová úprava měla vyjít vstříc
předpokládanému nárůstu dopravy v ulici Mar-
kova. Převažující část dopravy měla směřovat od
centra města v ose ulic Markova a Antonína
Dvořáka do ulice Jana Palacha směrem k okružní

křižovatce tak, aby byly upřednostněny silnější
dopravní proudy. Dopravní odbor MěÚ provedl
průzkum dopravy na této křižovatce. Bylo potvr-
zeno, že dominantní dopravní proudy vedou z uli-
ce Antonína Dvořáka do ulice Jana Palacha smě-
rem k okružní křižovatce a stejně tak v opačném
směru. Tyto intenzity převyšují ostatní směry až
dvojnásobně. Je zřejmé, že nová úprava přednosti
plně odpovídá dopravnímu zatížení.

Zároveň s instalací dopravního zrcadla se při-
pravuje úprava vodorovného dopravního značení,
aby nová úprava byla pro řidiče čitelnější.

Mgr. Pavel Vaňátko, vedoucí odboru dopravy

Pfiednost v jízdû na kfiiÏovatce u gymnázia 
odpovídá hlavním smûrÛm dopravy

Celkové poãty vozidel ve sledovaném ãase
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Svoz pytlů má mezi občany kladný ohlas, a obča-
nů, kteří se zapojují, stále přibývá. Je však nutné
dodržovat určitá pravidla, protože některé věci do
pytlů skutečně nepatří.

Občané dávají do pytlů velmi málo vytříděných
odpadů a pytle jsou poloprázdné. V minulém svo-
zu jsme zaznamenali pytle na papír, jejichž váha
byla necelé dva kilogramy. Po roztržení pytle jsme
zde našli 5 malých krabic, které nebyly rozloženy.
V takovém případě se jedná o velmi nehospodárné
nakládání s pytli. Pokud do pytle na papír dáváte
noviny, časopisy a letáky, je potřeba dodržet maxi-
mální limit cca 10 kg na jeden pytel. V opačném
případě, kdy do pytle dáváte lehké krabice, je tře-
ba pytel naplnit co nejvíce. To znamená, krabice
rozložte nebo sešlapte a naplňte pytel na maxi-
mum tak, aby se dal zavázat a opatřit čárovým kó-
dem.

Podobný problém s malou naplněností pytlů se
celkem často vyskytuje u nápojových kartonů
a u kovů. Pokud je to možné, rozkládejte obaly od
nápojových kartonů. Do pytle je co nejvíce namač-
kejte, a pokud pytel není plný, nepřipravujte ho
k odvezení a počkejte na další svoz. U třídění ko-
vových obalů je možné některé menší plechovky
od nápojů sešlapat, aby se zmenšil jejich objem.
Na jeden pytel nalepujte pouze jeden čárový kód.

Na některých pytlích byly nalepeny i dva čárové
kódy. Načítá se pak pouze jeden a jedná se o zby-
tečné plýtvání čárovými kódy. Čárové kódy přele-
pujte pouze obyčejnou, průhlednou (hladkou)
izolepou. Na přelepení nepoužívejte jiné druhy le-
picích pásek. Kódy pak nelze čtečkou zazname-
nat. Zadání pak musí proběhnout ručně a to celý
proces zpomaluje. Při přelepování čárových kódů
izolepou je důležité, aby kód zůstal rovný, nepře-
hnutý, aby se dal sejmout čtečkou. Pytle označujte
odpovídajícími typy štítků. Na každém z nich je
nadepsán druh odpadu. Pokud jsou pytle označe-

ny nesprávným štítkem, nejsou tyto kilogramy za-
počteny do slevy. Při sběru kovů do pytlů dělá vel-
mi mnoho občanů chyby v třídění. Rozhodně ne-
platí, že co je lesklé, je kovové. 

Důsledně hledejte na výrobcích označení druhu
odpadu. Nejčastější chybou je, pokud lidé do
směsných kovů dávají následující odpady – obaly
od chipsů, plastová víčka od některých jogurtů,
obaly od mleté kávy, víčka od různých druhů po-
mazánek apod. Tyto odpady do směsných kovů
nepatří. Na přiložené fotografii vidíte příklad, kdy
se objevilo, že pytel s kovy byl naplněn obaly od
nebezpečných látek. Tyto obaly nepatří do pytlo-
vého sběru tříděných odpadů, ale je možné je
zdarma předat na sběrný dvůr Vesecko.

Opět bylo zaznamenáno několik chyb v třídění
plastů. V několika žlutých pytlích byl polystyren,
který do směsných plastů nepatří.

Žádáme všechny, kteří se do třídění zapojují,
aby přesně dodržovali pravidla pro třídění. V pří-
padě nejasností se můžete obrátit na odbor život-
ního prostředí MěÚ Turnov (481 366 160). Pokud
by někdo opakovaně využil pytlového sběru třídě-
ných odpadů pro odpady, které do pytlů nepatří,
nebo bude opakovaně předávat pytle poloprázd-
né, bude z pytlového sběru vyloučen.

Odbor životního prostředí, MěÚ Turnov

PrÛchod Franti‰kánskou 
zahradou se buduje

V těchto dnech průchod z ulice 5. května do
parku u muzea konečně vzniká. 

V minulosti bylo výběrové řízení vypsáno již
dvakrát, bohužel žádná z firem se do něho nepři-
hlásila. Po třetím vypsání výběrového řízení se
„konečně“ podařilo najít firmu, která by tento
průchod zrealizovala. Občanům se tak zpřístupní
park z ulice 5. května. Stavební akci provádí firma
ESCO, stavební společnost, s. r. o. z Jičína.
Celková cena realizace činí 989 824 korun.

Předpokládaný termín dokončení díla je konec lis-
topadu 2014.

Sbor hasiãÛ Mûsta Turnova
pfiijímá zájemce do sv˘ch
fiad
Jste fyzicky zdatní? Bydlíte v Turnově? Je vám
více než 18 let? Máte výborný zdravotní stav?
Umíte pracovat v týmu?

Pokud ano, neváhejte se přihlásit a přijďte mezi
hasiče Města Turnova. 

Více informací poskytne velitel hasičů Martin
Bartoníček na telefonním čísle 481 366 818, 723
198 999 nebo na e-mailové adrese: m.bartoni-
cek@mu.turnov.cz

Informace ke svozu pytlÛ tfiídûn˘ch odpadÛ
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Sobota 1. listopadu 2014 byla ve znamení svěcení
kaplí. 

Od 11 hodin došlo k vysvěcení kaple v Mašově
a od 14 hodin kaple na Daliměřicích. Spolu s kos-
telíkem na Bukovině jsou již všechny tři stavby no-
vě zrekonstruovány a vysvěceny. 

I tentokrát se vysvěcení zúčastnily desítky pře-
vážně místních občanů. V Mašově dokonce na ob-
novu uspořádali místní obyvatelé sbírku, ve které
bylo vybráno více než 160 tisíc korun. Sbírka byla
uspořádána i místními obyvateli na Daliměřicích,
kteří vybrali 20 tisíc korun. Do obou kaplí byly

v průběhu rekonstrukce uloženy pamětní schrán-
ky pro budoucí generace. Pamětní schránku do
podlahy kaple v Mašově uložil starosta města Ing.
Tomáš Hocke. Do kaple na Daliměřicích místos-
tarosta města Ing. Jaromír Pekař. Obě schránky
obsahovaly typické věci týkající se Turnova. Šlo
například o místní noviny, CD či DVD o městě,
brožury o Českém ráji i pamětní mince. Tyto věci
by měly posloužit budoucím generacím či při dal-
ších rekonstrukcích. Vysvěcení obou kaplí pro-
běhlo za přítomnosti biskupa litoměřické Mons.
Mgr. Jana Baxanta a vikáře turnovské římskoka-
tolické farnosti Václava Vlasáka.

BlíÏí se adventní ãas

I letos bude na první adventní neděli rozsvícen
vánoční strom.

K samotnému okamžiku, který bude spojený
s doprovodným programem, dojde v neděli 30. li-
stopadu 2014 v 16.30, tradičně na náměstí České-
ho ráje v Turnově. Odpolednem bude provázet pa-
ní Eva Kordová. Vystoupí dramatický kroužek ZŠ
Žižkova pod vedením Jany Kepkové. Žáci se před-
staví coby adventní postavy a budou dětem rozdá-
vat drobnou nadílku. Těšit se také můžete na
skřítka Turnováčka.

Rozsvícení stromu předchází Den pro dětskou
knihu v Městské knihovně Antonína Marka
v Turnově od 9 do 14 hodin. Všichni jsou srdečně
zváni!

Zákaz pochÛzkového
a podomního prodeje
Radní města odsouhlasili nařízení, kterým se
zakazuje podomní a pochůzkový prodej. 

Usnesením rady města č. 350/2014 bylo přijato
Nařízení města č. 1/2014 o zákazu pochůzkového
a podomního prodeje. Vedoucí obecního živno-
stenského úřadu Hana Lustigová nám k tomu
sdělila: „Toto nařízení omezuje prodej po domác-
nostech a veřejných prostranstvích města. Tedy
klasické obcházení domů a bytů s nabídkou zboží
či služeb bez předchozí objednávky a v prosto-
rách, které k tomu nejsou určeny. Toto opatření
má chránit především seniory před nevybíravým
prodejem.“ 

Zároveň dodala, že nařízení neomezuje konání
akcí sportovního ani kulturního charakteru a rov-
něž neomezuje prodej v předzahrádkách, ani
konání trhů. Jedná se například o prodejce „pobí-
hající“ po náměstí Českého ráje s parfémy. V pří-
padě, že Vás budou prodejci obtěžovat, neváhejte
se obrátit na Městskou policii na lince 156.

Lávka na ·etfiilovsku je 
uzavfiena
Lávka spojující Šetřilovský park s oblastí pod
restaurací Šetřilovsko je od 21. října 2014 uzav-
řena.

„Důvodem uzavírky je havarijní stav současné
lávky. To potvrdila i mostní prohlídka,“ sdělila
Stanislava Syrotiuková z odboru správy majetku.
Také dodala, že v těchto dnech se bude vypisovat
výběrové řízení na zpracování projektu. Poté bude
vypsáno výběrové řízení na dodavatele, který vý-
měnu stávající lávky za novou provede. Pokud vše
půjde dobře, po nové lávce budou lidé chodit na
jaře roku 2015. Žádáme občany, aby respektovali
upozornění a do uzavřených prostor nevstupovali.
Děkujeme za pochopení. 

Kaple v Ma‰ovû a na Dalimûfiicích byly vysvûceny


