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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:
Klára Preislerová.

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

Tomá‰ Hocke
Mým úkolem je krátce zhodnotit rok 2014 a po-
hlédnout do křišťálové koule roku 2015. Z hledis-
ka mé osoby i starosty města musím říci, že to byl
skutečný kalup a času na odpočinek mnoho nezbý-
valo. 

Začnu pěkně chronologicky. Do nového roku
2014 vstoupila turnovská nemocnice v novém
svazku s Krajskou nemocnicí Liberec, došlo k vy-
tvoření nové příspěvkové organizace Turnovské
památky a cestovní ruch, byl zahájen pytlový se-
parovaný sběr s motivačním prvkem, úřad přešel
na zcela nový systémový software Ginis. Hned
v lednu jsme schválili rozpočet města, příspěvky
kulturním spolkům, jednali o kanceláři Okresní
správy sociálního zabezpečení v Turnově. 

Únor byl věnován výběrovým řízením na velké
množství staveb, hodně jsme diskutovali o vod-
ném, stočném a úloze VHS, již v této době jsme se
zabývali výběrovým řízením na stavbu Maškovy
zahrady, proběhlo Fórum Zdravého města.

V březnu jsme se přidali ke kampani Vlajka pro
Tibet, probírali územní plán, začali prodávat ob-
jekt po Městské polici ve Skálově ulici, měnit za-

kládací listiny v závislosti s novým občanským zá-
koníkem, proběhlo hodnocení vedoucích odborů,
jednatelů a ředitelů společností, byly vymezeny
úkoly na další rok, bylo rozhodnuto o financování
hřiště na Daliměřicích, měřily se emise na Ve-
secku a hovořilo o Kamaxu. 

V dubnu proběhla Noc s Andersenem, proběhlo
setkání ohledně komunikace na Jičín v Rovensku
pod Troskami, padlo rozhodnutí o rekonstrukci
návsi v Mašově, zahájila se jednání okolo moder-
nizace krajské nemocnice, v rámci údržby města
začali pracovat lidé z Úřadu práce, byla zahájena
turistická sezóna na nové cyklostezce v údolí
Jizery, proběhl konkurz na ředitele středních škol,
diskuze o novém směřování knihovny. 

V květnu bylo rozhodnuto o stavbě Komunitní-
ho centra Slunce všem, odpolední oslavy Dne ví-
tězství nám překazilo počasí, na návštěvu přijel
starosta polského Javora, byl zahájen převod ZŠ
Sobotecká pod Město Turnov, zprovoznili jsme
hlásný a varovný systém, tématem byl i filmový ar-
chiv, proběhl Memoriál Ludvíka Daňka, oslavy
130. založení Šperkařské školy a Staročeské ře-
meslné trhy. 

V červnu jsme dokončili novou cestu v údolí
Stebénky, řešili budoucnost Maškovy zahrady,

proběhlo loučení s předškoláky, byla dokončena
ulice Pod Stránkou, schválili jsme územní plán,
prodali kotelnu u ZŠ Žižkova a rozhodli o úpra-
vách dětských hřišť. 

Červenec a srpen byl ve znamení dokončování
waldorfské mateřské školy, napilno měli řemesl-
níci na ZŠ Alešova, MŠ Zborovská, opravovaly se
kaple na Bukovině, Daliměřicích a Mašově, pro-
běhla městská slavnost Kámen a Šperk, otevřelo
se občerstvení na fotbalovém stadionu, nové
toalety v Dolánkách, zahájila se stavba návsi v Ma-
šově, proběhl filmový víkend, neúspěšně jsme se
snažili najít dodavatele pro rekonstrukci hřiště

Vedení mûsta hodnotí rok 2014
Konec roku znamená vždy jakousi zlomovou etapu. Končí jeden rok, nastupuje
další. Končí poslední měsíc a přichází nový. Vše začíná nanovo. Zeptali jsme se
proto vedení města, jak by zhodnotilo uplynulý rok 2014 ze svého pohledu,
a také jak vidí rok 2015. 
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v Mašově, na zastupitelstvu nové ředitelky střed-
ních škol prezentovaly své vize, proběhl audit na
Terminál. 

V září došlo ke slavnostnímu otevření škol
a školek, řešila se struktura finančního úřadu,
prodej Šetřilovska, dokončila se oprava střechy na
domech s pečovatelskou službou v Žižkově ulici,
Fokus oslavil 20 let činnosti, žehnala se kaple na
Bukovině, začala kampaň před komunálními vol-
bami, otevřel se nový bufet v nemocnici, vyšla no-
vá kniha Stromy z ráje českého. 

V říjnu jsme otevřeli nabídky na Maškovu za-
hradu, ocenili jsme návrhy na novou medaili sta-
rosty, zahájili stavbu kompostárny, proběhly ko-
munální volby a následná povolební vyjednávání,
zahájili jsme stavbu průchodu ve františkánské
zahradě, slavnostně otevřeli náves a kapli v Ma-
šově, připomněli si odkaz 28. října 1918, dokonči-
li novou zahradu u MŠ a ZŠ Sluníčko. 

V listopadu bylo ustavující zasedání nového za-
stupitelstva města, žehnali jsme kaple v Mašově
a na Daliměřicích, dívčajda slavila 80 let, setkali
jsme se se sportovci, kteří úspěšně reprezentovali
naše město, schválili jsme generálního dodavatele
na stavbu Maškovy zahrady, jednali jsme opětov-
ně o komunikaci na Jičín a obchvatu města, byla
dokončena úprava návsi na Bukovině, oprava dět-
ských hřišť, připomněli jsme si 25 let od 17. listo-
padu 1989, byla dokončena oprava střechy na ob-
čerstvení na Valdštejně i oprava torza zdi hradu
Valdštejn. 

V prosinci jsme rozsvítili krásnou jedli na tur-
novském náměstí, tentokrát s vyloučením dopra-
vy na náměstí i s hromadou sněhu, diskutujeme
o koupi objektů České spořitelny, otevřeli jsme
průchod františkánskou zahradou, upravili jsme
jízdní řady MHD – více spojů bude jezdit na
Bukovinu a do Mašova, připravovali jsme se na
městské vánoční trhy, měla by být dokončena de-
molice jatek a zahájena stavba v Maškově zahra-
dě. Nový rok přivítáme ohňostrojem. Každý měsíc
jsem se snažil potkávat s občany jednotlivých čás-
tí Turnova. 

Ve zkratce jsem Vás provedl rychlým rokem
2014. Do roku 2015 přeji nám všem hodně zdraví,
štěstí a vzájemné tolerance a někdy společně na vi-
děnou.

Petra Hou‰ková
Uplynulý rok mohu z větší části hodnotit spíše jako
aktivní občan než z pozice místostarostky, ale i tak
se mi vybavuje řada událostí a akcí, o kterých se
ráda zmíním. 

V mé kompetenci je oblast školství, kultury a so-
ciální oblast. Nejzásadnější událostí loňského ro-
ku je pro mne pak výstavba nové waldorfské ma-
teřské školy. Vím, že mé předchůdce stála hodně
úsilí, a vím také, kolik energie do realizace vložila
ředitelka školy se svým pedagogickým týmem.
Dále jsem ráda, že se podařila rekonstrukce ob-
jektu ZŠ Alešova. Otevřeně přiznávám, že jsem
patriotem této školy, ale samozřejmě bude mým
zájmem, aby všechny školy a školky v Turnově mě-
ly možnost zlepšovat své zázemí a zkvalitňovat
výuku. 

Od ledna 2015 pod město jako zřizovatele pře-
chází Základní škola Turnov (dříve ul. Sobotec-
ká), která se již v průběhu loňského roku přestě-
hovala do nových prostor ve Zborovské ulici. Obě
dvě rozhodnutí vnímám jako správná, protože dá-
vají městu prostor v oblasti vzdělávání žáků se

speciálně vzdělávacími potřebami. Není asi pře-
kvapující, že tato oblast vzdělávání, stejně jako
ohrožené děti, ochrana práv dětí nebo prevence
na školách, bude patřit mezi „Moje témata“. 

V sociální oblasti je dobré si povšimnout, jak se
postupně rozšiřuje nabídka a dostupnost sociál-
ních služeb přímo v Turnově. I když na druhou
stranu je smutné, že bohužel roste poptávka po
službách pro seniory, pro znevýhodněné rodiny
s dětmi, pro osoby bez domova, pro osoby ve fi-
nanční tísni, pro uživatele návykových látek, pro
osoby psychicky nemocné apod. Je tedy dobře, že
v loňském roce nám začala v Turnově fungovat
občanská poradna, rozšířila se nabídka terénní
pečovatelské služby, v září byl otevřen Klub aktiv-
ních seniorů, postupně přibývají profesionální
pěstouni, jsou zde organizace, které poskytují te-
rénní práci v rodinách s dětmi, Fokus Turnov má
od února registrovanou novou sociální službu
Podpora samostatného bydlení, spolku Slunce
všem se podařilo realizovat stavbu centra pro oso-
by s těžkým mentálním postižením a autismem.
Jednotlivých sociálních služeb a organizací je
v Turnově řada. Aby jejich práce byla ještě lepší,
pak se domnívám, že je potřebná vzájemná spolu-
práce a komunikace, což vzhledem k systému
financování těchto služeb je záležitost velice ob-
tížná. 

A turnovská kultura? Jsem přesvědčena, že
v Turnově máme skutečně bohatou a rozmanitou
nabídku kulturních akcí a pořadů. Je zde mnoho
aktivních organizací a spolků, koná se řada přehlí-
dek, soutěží, slavností, kampaní (např. jen v rám-
ci kampaně Křídla a kořeny naší rodiny bylo reali-
zováno přes padesát akcí především pro rodiny).
Zde nevím, co a kde ještě „nafouknout“. Takže po-
kud mám uvažovat o rozvoji v této oblasti, je třeba
zlepšit zázemí pro kulturní akce. Jak jsem zjistila,
nejživější diskuse se vedou, pokud se někde objeví
téma toalet.

Na závěr jedno přání. Byla bych ráda, kdyby-
chom se následující rok(y) mohli setkávat se sluš-
ností, tolerancí, ochotou k jednání a spolupráci
a hledání společného koncensu a minulo nás za-
strašování, manipulace, arogance, abychom ener-
gii a čas mohli věnovat rozvoji města a ne opako-
vané obraně stále stejným stěžovatelům. 
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Jana Svobodová
Na turnovské radnici působím necelé dva měsíce,
takže můj pohled by měl spíše směřovat do bu-
doucna než hodnotit uplynulý rok. 

Ke své práci jsem přistoupila s pokorou, respek-
tem a zodpovědně a přiznávám, začal být pěkný
šrumec. Doufám ale, že bude i nadále, protože to,
že připravujeme akce a projekty s dostatečným
předstihem a vidinou do budoucna, může Turnov
posouvat dál a měnit k lepšímu. V tomto ohledu je
třeba nezaspat a myslet hodně dopředu. 

V letošním roce máme před sebou nejen jako
vedení města, ale vůbec celé zastupitelstvo spous-
tu práce. Jistě největší investiční akcí města bude
a v současné době již je výstavba sportovně rek-
reačního areálu Maškova zahrada. Je to finančně
nejnáročnější akce za poslední období, akce obča-
ny velmi sledovaná, částečně i kontroverzní.
Bruslit na zimním stadionu bychom měli již letos
v listopadu, plavat potom od května 2016.
Myslím, že úspěchem loňského roku z hlediska ře-
šení centra města bylo vybudování průchodu

Františkánskou zahradou, také dlouho zamýšlený
projekt a podařil se. 

Turnov se také daří zkrášlovat výsadbou zeleně,
osazují se různé plochy, které byly dlouho zaned-
bané.

V oblasti odpadového hospodářství nastane posun
v tom, že uvedeme do provozu kompostárnu na
Vesecku. Měli bychom se zaměřit na ekologickou
výchovu na školách. Často se mluví o motivaci ob-
čanů ke třídění odpadů, jednou z cest je vychová-
vat již od mateřských škol. Na podzim by se měly
rozběhnout nové grantové programy, takže se bu-
deme zabývat přípravou nejrůznějších projektů.

I letos bude město podporovat činnosti zájmo-
vých spolků, ať už se jedná o kulturní, sportovní či
jakékoli další, nehledě na ty se sociálním zaměře-
ním. Naším cílem je i nadále udržovat zadluženost
města na zdravé úrovni bez ohrožení jeho funkce
a chovat se zodpovědně. 

V neposlední řadě musíme pracovat na zlepšení
dopravní situace a hledání řešení parkování
v centru města. 

Všem zastupitelům přeji v roce 2015 uvážlivé
rozhodování a zdravý rozum a všem obyvatelům
Turnova přeji hodně pohody, spokojenosti, štěstí
a pevné zdraví. 

Upozornûní drÏitelÛm psÛ

Městský úřad Turnov sděluje držitelům psů, že
splatnost místního poplatku ze psů je do 31.
března 2015. 

Poplatníkům nejsou rozesílány složenky. Za-
platit lze hotově v pokladně finančního odboru
v budově radnice, pravé schodiště, kancelář číslo
202, a to v pondělí a ve středu od 7 do 12 hodin
a od 13 do 17 hodin. Při jiném způsobu platby je
nutné zjistit si u správce poplatku (tel. 481 366
214) příslušný variabilní symbol, aby byla platba
správně zaúčtována. Tento variabilní symbol je
možné používat i pro následující roky při platbách
trvalým příkazem převodem z účtu. Včas nezapla-
cené poplatky se zvyšují.

Sazby poplatků činí:
• pro držitele psů, jejichž jediným zdrojem příjmu
je důchod 200 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v rodinném domku

400 Kč

• pro držitele psů, kteří bydlí v domě (s více jak tře-
mi samostatnými byty) 800 Kč

Za druhého psa téhož držitele se poplatek zvy-
šuje o polovinu příslušné sazby.

Odbor ‰kolství, kultury
a sportu zve na zápis dûtí
do 1. roãníkÛ 
Zápis proběhne ve dnech 15. ledna až 15. úno-
ra 2015 od 10 do 17 hodin na turnovských ško-
lách ZŠ Skálova, odloučené pracoviště Alešova,
ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova a ZŠ Mašov.

Víte uÏ o novém Katalogu 
sociálních sluÏeb?
Informační brožura je výsledkem rozsáhlého
projektu, který řeší komunitní plánování so-
ciálních služeb. 

Část věnovaná poskytovatelům sociálních slu-
žeb na Turnovsku je zaštítěna odborem sociálních
věcí paní Hanou Kocourovou. Katalog byl vytvo-
řen ve spolupráci města Turnova s městem Semily
a Jilemnice a je určen odborné i laické veřejnosti.
Postupně bude odborem sociálních věcí distribuo-
ván. Můžete si jej už nyní stáhnout v elektronické
podobě – odkaz: http://katalogsocialnichsluzeb.cz/.
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Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí
upozorňuje, že od 1. listopadu 2014 nabyla účin-
nosti vyhláška č. 222/2014 Sb. ze dne 14. října
2014, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb.
a režim povolování a kácení dřevin rostoucích mi-
mo les.

Povolení KÁCENÍ DŘEVIN s obvodem kmene
nad 80 cm a zapojených porostů nad plochu 40 m2

(tedy kromě ovocných stromů na pozemcích v za-
stavěném území evidovaných v katastru nemovi-
tostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plo-
cha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využití pozemku zeleň), opět podléhá povolení or-
gánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1/ zákona č.
114/1992 Sb. a vlastníci pozemků o povolení ta-
kového kácení žádat musí.

Nově tedy:
– Podle § 3 povolení ke kácení dřevin, za předpo-
kladu, že tyto nejsou součástí významného krajin-
ného prvku nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3/
zákona č. 114/1992 sb. nevyžaduje:

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích
v zastavěném území evidovaných v katastru ne-
movitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využití pozemku zeleň.

I nadále zůstává v platnosti:
– Podle § 3 povolení ke kácení dřevin, za předpo-
kladu, že tyto nejsou součástí významného krajin-
ného prvku nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3/
zákona č. 114/1992 sb. nevyžaduje

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měře-
ného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková
plocha kácených zapojených porostů dřevin ne-
přesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vede-
ných v katastru nemovitostí ve způsobu využití ja-
ko plantáž dřevin.

Vymezení pojmů (§ 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb.)
a) zapojeným porostem dřevin je soubor dřevin,

v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra
vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají,
s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud ob-
vod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce
130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže ně-
která z dřevin souboru přesahuje uvedené rozmě-
ry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina,

b) společenskými funkcemi dřeviny je soubor
funkcí dřeviny ovlivňujících životní prostředí člo-
věka, jako snižování prašnosti, tlumení hluku či
zlepšování mikroklimatu; mezi společenské funk-
ce patří také funkce estetická, včetně působení
dřevin na krajinný ráz a ráz urbanizovaného pro-
středí,

c) stromořadím se rozumí souvislá řada nejmé-
ně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-
li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti
stromů některý strom, je i tento úsek považován
za součást stromořadí; za stromořadí se nepova-
žují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách
a plantážích dřevin.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mi-
mo les ve smyslu §4 vyhlášky č. 189/2013 Sb. mu-
sí vedle obecných náležitostí podání podle správ-
ního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na
které se dřeviny nachází, stručný popis umístění 

dřevin a situační nákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního ne-

bo uživatelského vztahu žadatele k příslušným po-
zemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí,
včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku
s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, ze-
jména druhy popřípadě rody dřevin, jejich počet
a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro ká-
cení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu
kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s u-
vedením druhového, popřípadě rodového zastou-
pení dřevin, a

d) zdůvodnění žádosti.

Formulář žádosti o povolení kácení dřevin rostou-
cích mimo les podle § 8 odst. 1/ zákona č.
114/1992 Sb. je možné stáhnout z webových strá-
nek Městského úřadu Turnov – odbor životního
prostředí, případně získat v „papírové formě“ na
odboru životního prostředí.

Nově je také ve vyhlášce č. 189/2013 Sb. v § 4
vložen odstavec 3/, který zní:

„(3) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zá-
kona), které bylo provedeno složkami integrova-
ného záchranného systému z rozhodnutí velitele
zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích
anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označe-
ní místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální ú-
zemí a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství
a druh, popřípadě rod.“

Případné dotazy k problematice kácení dřevin
rostoucích mimo les zodpovíme na telefonních
číslech 481 366 152 nebo 481 366 153.

Ludmila Fejfarová, odbor životního prostředí

Pozor – kácení dfievin rostoucích mimo les 
i na zahradách se zmûnilo!
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V sobotu 1. listopadu došlo od 11.00 hodin k vy-
svěcení kaple v Mašově a od 14.00 hodin na
Daliměřicích. Obě za přítomnosti biskupa litomě-
řického Mons. Mgr. Jana Baxanta a vikáře tur-
novské římskokatolické farnosti pana Václava
Vlasáka. Víte však, že…

… stavba kaple Navštívení Panny Marie v Mašově
byla schválena v roce 1892? A to nákladem 4 000
zlatých. Tehdy samostatnou obcí Mašov, pod kte-
rou spadaly Kadeřavec, Pelešany, Nová Ves, sa-
moty Hořensko, Valdštejnsko a Červený vršek.
Vysvěcena byla turnovským děkanem Josefem
Svobodou 8. června 1894. 

Oltář zhotovila řezbářská rodina Bušků z Husy.
Na Husu tuto rodinu z Prahy přivedli Rohanové,
pro něž Buškovi pracovali na Sychrově i v okolí.
Obraz na oltáři, který znázorňuje Pannu Marii se
sv. Alžbětou, namaloval Konstantin Bušek, jeden
ze synů Petra Buška, majitele dílny. Petr Bušek
a jeho druhý syn Dominik jsou pohřbeni ve
Vlastibořicích, Konstantin v Praze. 

V oltáři jsou uloženy ostatky Pia a Boniho, což
jsou tak zvaní katakombální světci. Přišli pravdě-
podobně o život při prvním pronásledování křes-
ťanů. K ostatkům byla přiložena listina, která
potvrzuje pravost ostatků, tzv. autentika. Tato
vzácná listina je z roku 1891. Je psána latinsky
a podepsána litoměřickým biskupem Emanuelem
Janem Schobelem. 

V Obci se konala každou první neděli v červenci
pouť a poslední neděli v říjnu posvícení. Kaple

sloužila také k rozloučení s občany Mašova před
jejich cestou poslední. Byla svědkem mnoha udá-
lostí ze života obce. Také byla svědkem dramatic-
ké události na konci 2. světové války (7. 5. 1945),
kdy u ní byli ohroženi na životě obyvatelé obce,
především muži, ustupující německou fašistickou
armádou – dokladem je pamětní deska na kapli.

Neustále se zhoršující stav kaple vyburcoval ob-
čany Mašova, především zásluhou paní Marie
Vítové a to nejen je, ale i další turnovské občany.
Snaha o záchranu kapličky a její opravu vedla
k dobročinné sbírce a podařilo se vybrat 160 tisíc
korun. To byl impuls i pro město Turnov, které
provedlo celkovou rekonstrukci. Píše se datum
28. 10. 2014 a kaple je společně zrekonstruova-
nou návsí předána obyvatelům. 20. srpna 2014
byla uložena pamětní schránka pro budoucí gene-
race za přítomnosti starosty města Tomáše Hoc-
keho, Karla Bárty, Jiřího Kosa, Milana Zdeňka,
Jiřího Vocáska a pracovníků realizační firmy

Durango, která rekonstrukci prováděla. Schrán-
ku zdobí zvenčí nápis: „Tato schránka byla ulože-
na L. P. 2014“ 

Nûco málo o kapli na Dalimûfiicích
Informace o ní jsou velmi skromné, neboť oficiál-
ně obec Daliměřice patřila do jenišovické farnosti,
ale správu nad nimi vykonával kaplan ze zámku. 

V daliměřické obecní kronice je pouze psáno, že
kaple, zasvěcená sv. Václavu, byla postavena roku
1889. Ale kdo byl iniciátorem, fundátorem, jaká
slavnost se odehrávala při jejím otevření, tedy to, co
je běžně v kronikách bohatě popsáno, nám uniká. 

V kapli visel zvon, který měly Daliměřice již od
roku 1847. Byl dodán 20. listopadu 2014 a posvě-
cen ke cti sv. Václava. Zrekvírován byl patrně roku
1917 a poté se z dobročinné sbírky občanů
a Mikuláše Des Fours pořídil r. 1921 zvon nový.
Ten vzala válka r. 1942. Podle ohlašovacího rekvi-
zičního listu na něm byl mj. nápis „Dr. Mikuláš
Des Fours Walderode 1921“. 

Pokud jde o pomník padlých, podnět k jeho zří-
zení dal ke konci r. 1928 místní hasičský sbor.
Tehdy se ale pro jeho umístění nenašlo vhodné
místo a podle kroniky byl neúspěch i výsledkem
rivality mezi Sokoly a hasiči. Co se dělo poté, kro-
nikář neuvádí, pouze lakonicky konstatuje, že
v listopadu 1932 byl památník odhalen. 

Pamětní schránka byla uložena 24. září 2014 za
přítomnosti starosty města Tomáše Hockeho a ta-
ké vedoucí odboru správy majetku Ludmily
Těhníkové. Tato schránka, podobně jako byla
v minulosti vložena do kaple v Mašově, má po-
sloužit budoucím generacím nebo při dalších pří-
padných rekonstrukcích. 

A co schránka obsahovala tentokrát? „Šlo o ty-
pické věci týkající se Turnova, například časopis
Hlasy a ohlasy Turnovska, Turnovsko v akci, papí-
rovou tašku s logem města, skleněnou figurku žel-
vy s granátkem, CD o Turnově, brožuru o skalním
městě, výroční brožuru o Městském divadle
v Turnově, pamětní mince a místní noviny,“ uvedl
seznam věcí bývalý místostarosta města Jaromír
Pekař. 

Vysvûcené kaple mají velmi zajímavou historii 



obyvatelům města vše nejlepší do
nového roku 2015, především mnoho
zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti,

pracovních i osobních úspěchů.
Děkujeme za letošní originální přání,
která vyrobil FOKUS Turnov.

Novoroãní ohÀostroj

Město Turnov a Zdeněk Pohl – ohňostroje zvou
občany na Novoroční ohňostroj.

Tradiční akce se bude konat 1. ledna 2015
v prostorách autobusového nádraží Na Lukách.
Na kulturní program se můžete těšit již od 16.30
a od 17.30 na ohňostroj. Chybět nebude samo-
zřejmě ani občerstvení! Akce probíhá za finanční
podpory podnikatelů Turnovska. Pokud děti done-
sou fotografii z letošních Vánoc, obdrží malou po-
zornost. Fotografie budou následně vystaveny na
turnovské radnici.

Pozvánka na Mûstsk˘ ples

Město Turnov srdečně zve již na 6. ročník
Městského plesu. 

Ten se uskuteční v pátek 30. ledna 2015 od 20 ho-
din v Kulturním centru Střelnice. Těšit se můžete
na bohatou tombolu, kulturní program i půlnoční
překvapení. Vstupenky budou od ledna v předpro-
deji v recepci Kulturního centra Střelnice v jeho
provozních hodinách. S koupí vstupenek však
z kapacitních důvodů neváhejte. 

Oprašte své lakovky i taneční rytmy. Těšíme se
na Vás!
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Městský úřad Turnov, finanční odbor upozorňuje
občany, že od 2. ledna 2015 činí poplatek za svoz
komunálního odpadu 660 Kč/osoba/rok a občané
ho mohou uhradit na těchto místech:

1) na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína Dvo-
řáka 335, finanční odbor, l. poschodí, kancelář č.
202 nebo č. 209 a to ve dnech pondělí a středa od
8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin., dále
v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00 hodin,
kde je možné rovněž uplatnit a předložit doklady,
týkající se úlev a vyřešit případné nedoplatky, pře-
platky, /splátky/.

2) v informačním středisku Turnovské památky
a cestovní ruch v Turnově, nám. Českého ráje, ve
dnech pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 hodin
a od 13.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do
12.00 hodin. Zde pouze do 31. 3. 2015!

3) Bezhotovostní platbou na účet města Turnov č.
50032-1263075359/0800

Pro správné zařazení úhrady poplatku je nezbytné
uvedení variabilního symbolu, který získají obča-
né od správce poplatku:
Drahomíra Frendlovská: e-mail: 
d.frendlovska@mu.turnov.cz, tel. č.: 481 366 214 
Pavlína Hozdecká: e-mail: 
p.hozdecka@mu.turnov.cz, tel. č.: 481 366 209 
Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro platby
v dalších letech.
Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají poplatníci:
a) kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let
b) kteří v příslušném roce dovrší 3 let 
c) osoby s průkazem ZTP/P – pouze na základě
předložení průkazu
d) studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni během
studia mimo své trvalé bydliště (doložením potvr-
zení ze školy, příp. i dokladu o ubytování)
Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2014,
uplatněnou slevu naleznete zde a o tuto částku
Vám bude ponížen poplatek v roce 2015:

http://www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/pyt-
lovy-sber-tridenych-odpadu/svozy-pytloveho-
sberu-trideneho-odpadu.html

Sleva se poskytuje pouze do výše poloviny sazby
poplatku tj. u občanů bez dalších úlev a jedná se
o částku maximálně 330 Kč a u občanů, kteří již
mají úlevu např. z výše uvedených úlev (75 let, ZTP,
studenti) jedná se o úlevu maximálně ve výši 165 Kč. 

Sleva z poplatku zaniká, pokud poplatník ne-
uhradí poplatek v termínu do 31. března 2015 nebo
má vůči městu jiný dluh! Podrobné informace
k celkové výši slevy za období leden–říjen 2014
u tříděného odpadu poskytuje odbor životního
prostředí, tel. číslo: 481 366 160. U jednorázové
platby je splatnost poplatku do 31. 3. 2015. V pří-
padě do dvou splátek, je splatnost 31. 3. 2015
a 30. 9. 2015. V případě neuhrazení poplatku ne-
bo jeho části do konce přísl. kalendářního roku
může správce poplatku zvýšit poplatek až na troj-
násobek. 

Poplatek za komunální odpad v roce 2015

ãtvrtek 29. ledna 2015 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Mûsto Turnov pfieje


