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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – únor 2015

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. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Klára Preisleová, tisková mluvãí mûsta
(tel.: 481 366 321, e-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Klára Preislerová, odbor správy majetku, Hasiãi Turnov.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov

První den nového roku 2015 jsme přivítali ohňo-
strojem, který byl připraven díky finanční podpo-
ře podnikatelů Turnovska, Města Turnova a tech-
nicky zajištěn ohňostrůjcem panem Zdeňkem
Pohlem. Pokud děti donesly fotografii nebo obrá-
zek z Vánoc, obdržely sladkou pozornost. Jejich

krásná díla jsou vystavena před sekretariátem sta-
rosty. Počasí nám letos však nepřálo. Ještě odpo-
ledne prokukovalo sluníčko, ale před odpálením
ohňostroje se město ponořilo do hluboké mlhy,
kvůli které byla špatná viditelnost. Ale i tak se lidé
mohli setkat s přáteli, dát si něco dobrého k jídlu

a pití, vypustit lampion štěstí a užít si první den
nového roku. Na příští rok se počasí snad umoud-
ří a vše vyjde na 100 %.

Ohňostroj se uskutečnil za finanční podpory
podnikatelů Turnovska, bez kterých by to nešlo.
Velké díky tak patří hlavním sponzorům – společ-
nosti BusLine, a. s. Semily, Ontex CZ, s. r. o., Pi-
vovar Svijany, a. s., a Trevos, a. s. A také partne-
rům akce – společnosti Autosklo Turnov, Crytur,
spol. s r. o., Grupo Antolin Turnov, s. r. o., KV
Final, s. r. o. , Vianor – Pneuservis Turnov, Wassa
s. r. o., Triáda realitní kanceláře, s. r. o., ZIKUDA
– Vodohospodářské stavby spol. s r. o. Turnov,
a panu Ing. Janu Goldovi. 

Poděkování patří i firmě DOVOSSTRANS za
poskytnutí podia, Technickým službám Turnov
za technické zabezpečení akce, městské policii za
zajištění bezpečnosti a řízení dopravy, DJ Jiřímu
„Štěpovi“ Štěpánkovi za moderování akce a Mi-
chalu Novotnému za zajištění ozvučení.

První den roku 2015 byl oslaven
netypick˘m novoroãním ohÀostrojem
Čtvrtek 1. ledna 2015 byl ve znamení oslav nového roku. Jako v minulých letech, tak i letos byl připraven,
v prostorách autobusového nádražní, ohňostroj. Ten byl však letos nevšední.
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Městský úřad Turnov, odbor dopravní, informuje
občany o změnách v registru vozidel, které od no-
vého roku nastaly. 

Při převodu vozidla na jiného majitele/provozova-
tele je nutné doložit na žádosti nebo plné moci
ověřený podpis osoby, která nebude aktu přítom-
na osobně. K vlastnímu přepisu dojde na jednom
registračním místě v místě dosavadní registrace.
Odpadává povinnost odhlásit vozidlo u registrač-
ního místa, kde bydlí dosavadní vlastník a zare-
gistrovat v místě, kde bydlí nový vlastník.

U dočasně vyřazených vozidel, která byla takto
vyřazena z provozu do 30. 6. 2013, musí vlastník
vozidla oznámit zdejšímu registračnímu místu účel
jeho využití a také adresu místa, kde je silniční vo-
zidlo umístěno. Vše v termínu do 31. 12. 2015.
Pokud tak neučiní, vozidlo zanikne a nepůjde již
uvést do provozu.

V případě vozidel, která jsou v tzv. polopřevodu
(došlo k odhlášení na nového majitele, ale vozidlo
nebylo doregistrováno), začne od 1. 1. 2015 běžet
šestiměsíční lhůta pro doregistraci. Pokud nedo-
jde k zaregistrování na nového majitele do 30. 6.
2015, vozidlo zanikne a již ho nebude možné
uvést do provozu.

Dochází ke zjednodušení režimu dovozu z člen-
ských státu EU. Nově není schvalována technická
způsobilost, dochází pouze k registraci. Bude nut-
né doložit evidenční prohlídku a dokumentaci vo-
zidla nutnou pro doplnění údajů do technického
průkazu.

V případě potřeby poskytne podrobnější infor-
mace odbor dopravní na telefonních číslech 481
366 868, 481 366 722 nebo 481 366 867. 

Pavel Vaňátko, 
vedoucí dopravního odboru

Od 1. ledna 2015 dochází k nûkolika 
zásadním zmûnám v registru vozidel

Zdravotně sociální služby Turnov završily koncem
roku 2014 své předsevzetí o získání Značky kvality
nejen v pobytových službách, ale i v Pečovatelské
službě. 

Jako první zařízení v České republice získala
Pečovatelská služba v Turnově Značku kvality
s maximálním počtem pěti hvězd. Certifikaci
s tímto oceněním přijel na ředitelství Domova dů-
chodců Pohoda předat přímo prezident asociace
poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.
Slavnostního předání se v pátek 9. ledna 2015 zú-
častnilo vedení Města Turnova v čele se starostou
Tomášem Hockem, místostarostkou Petrou
Houškovou a vedoucí odboru sociálních věcí
Hanou Kocourovou. Dále se tohoto aktu zúčastni-
li zaměstnanci Zdravotně sociálních služeb

Turnov a za Krajský úřad Libereckého kraje
Marcela Veitová, vedoucí oddělení sociálních slu-
žeb, která všem k této události pogratulovala a po-
přála, aby zaměstnanci u tak náročné práce vydr-
želi a dělali ji i nadále s radostí. Velikou radost měl
především ředitel Zdravotně sociálních služeb.
„Děvčata dělala práci i navíc, a to především s lás-
kou. To co dělají, není jen zaměstnání, ale poslání.
Značka kvality tak vyjadřuje jak spokojenost uži-
vatelů, tak i pracovní nasazení“, sdělil ředitel
ZSST Jaroslav Cimbál. 

Tato organizace je jediná v celé České republice,
která vlastní dva certifikáty s nejvyšším možným
oceněním. Vypovídá to o vysoké kvalitě poskyto-
vaných služeb všemi zaměstnanci jak seniorům
v Turnově, tak i spádových oblastech, a za to jim
patří určitě velké poděkování.

Zdravotnû sociální sluÏby získaly Znaãku kvality
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Ke konci roku 2014 byli hasiči vybaveni novým
hydraulickým vyprošťovacím zařízením. 

Hasiči Turnov jsou vysíláni i k řešení situací do-
pravních nehod, zvláště pak při vyprošťování osob
z havarovaných vozidel. K této činnosti jsou vyba-
veni poměrně technicky zastaralým zařízením,
odhadem i 25 let, které svými parametry již nesta-
čí na karoserie moderních vozů. Tím je práce hasi-
čů při vyprošťování složitější. 

„Nové přenosné vyprošťovací zařízení nám
svým rozsahem a parametry umožní řešit technic-
ky náročné zásahy dopravních nehod, kterých je
na Turnovsku díky rychlostní komunikaci R10
a R35 poměrně velký počet,“ sdělil za jednotku
Hasičů Města Turnova velitel Martin Bartoníček.
Také poděkoval všem zúčastněným na tomto pro-
jektu. Především Libereckému kraji a Městu
Turnov za spolufinancování nákupu, tak potřeb-
ného zařízení. Celá sada stála přes 540 tisíc korun. 

Turnov‰tí hasiãi mají nového pomocníka

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí,
informuje o termínech svozů pytlového sběru třídě-
ných odpadů v roce 2015.

Stále pokračujeme ve svozech vždy první středu
v měsíci. Pytle připravujte nejpozději do 6.00 ho-
din ráno ve středu nebo v úterý večer předcházejí-
cí první středě v měsíci. 

Na letáku jsou uvedeny termíny svozů a nejčas-
tější problémy, které jsme zaznamenali v průběhu
roku a také základní informace o třídění jednot-
livých odpadů i s příklady co do pytlů patří i ne-
patří. 

Pokud budete mít nějaký další dotaz, můžete se
obrátit na odbor životního prostředí MěÚ Turnov
– tel. 481 366 160 
– ing. Sedláková, paní Košková 
– z.sedlakova@mu.turnov.cz 
– r.koskova@mu.turnov.cz.

odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Termíny svozÛ pytlového sbûru tfiídûn˘ch 
odpadÛ v roce 2015 a jak správnû tfiídit
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Další z pravidelných setkání bylo připraveno na
středu 10. prosince 2014 pro obyvatele Turnova 2.
Řešila se předem známá témata, ale diskuse se
rozvedla i na další problémy, které obyvatele této
části města trápí. 

Z řad zastupitelů se setkání zúčastnila i místosta-
rostka Petra Houšková a také radní Eva Kordová.
Prvním tématem k diskusi byla občanská vybave-
nost této lokality. 

„V Turnově 2 žije 35–40 % obyvatel města, ob-
čanská vybavenost tomu neodpovídá. Chybí po-
bočka Žluté ponorky, základní umělecké školy,
knihovny, klubu seniorů. To chceme změnit, buď
přístavbou ke stávající základní škole, nebo kou-
píme jinou budovu,“ sdělil v úvodu starosta To-
máš Hocke. Dále zmínil i bazének a regeneraci
sídliště, kdy by chtěl udělat anketu, co si lidé s ba-
zénkem u supermarketu Billa přejí udělat. Mohl
by tu být biotop, tam se však trošku obává z mož-
ného znečišťování lidmi. Nebo to může být pros-
tor s vodními herními prvky, kde by v letních mě-
sících pomocí chrličů vytékala voda. 

Co starostu, a nejen jeho, trošku trápí je ulice
Kosmonautů. Společnost RWE požádala o rekon-
strukci inženýrských sítí a dojde k rozkopání nové
silnice. Když se nová ulice dělala, město se všech
orgánů poptávalo, zda nepotřebují výměnu sítí
provést. Zájem však od RWE nebyl. Po čase však
přišli s tím, že potřebují sítě v celé délce vyměnit.
Týká se to nejen silnice, ale i chodníků. Radní
města proto požadují vyfrézování asfaltu v celé
šířce a délce i nové přeložení chodníků. „Někdy to
vypadá, že se starosta zbláznil, ale na legislativu je
i starosta krátký,“ dodal Hocke. 

Tématem diskuse byl nájezd u Fordu v Ohra-
zenicích, díky kterému by lidé mohli od Pěnčína,
Čtveřína, Svijan a dalších obcí najet na průtah
městem a odlehčit tak Nádražní ulici. Související
stavbou je i sjezd ve Fučíkově ulici, bez kterého
občané Ohrazenic nebudou s nájezdem u Fordu
souhlasit. Samozřejmě, že lidé v této části města
mají strach ze zvýšeného hluku a intenzity dopra-
vy. „Při realizaci obou opatření současně a dopl-

něním zákazu průjezdu nákladních automobilů
Fučíkovou ulicí bychom však mohli tyto nepřízni-
vé dopady minimalizovat. Musíme chtít úpravy
všichni, jinak Ředitelství silnic a dálnic nepře-
svědčím a dají přednost dalším projektům,“ shr-
nul starosta města. Občané Fučíkovy ulice si stě-
žovali na neukázněné řidiče. 

„Lidé tu často nedodržují rychlost. Bylo by dob-
ré, kdyby se tu měřila a pokutovala. Jít s dětmi po
chodníku, když okolo vás jede kamion, je vážně
hrůza,“ dodal občan Turnova 2. 

Starosta reagoval, že problém nebude jen
v rychlosti, ale je případně nutné doplnit i další
prostorové prvky na zklidnění dopravy. Dalším
problémem bylo znečišťování komunikací kamió-
ny vyjíždějícími z plochy u benziny Kontakt.
Problém s parkováním kamionů je nejen v Tur-
nově, ale v celé České republice. Vše co se v této lo-
kalitě, a nejen v této udělá, se odvíjí od financí.

Městu však chybí 17 milionů. Šest milionů muse-
lo město vydat z rozpočtu, dle nového nařízení
vlády upravující platové stupně státních zaměst-
nanců, 5 milionů bude muset město vynaložit na
základě rozhodnutí soudu o vynětí ze zemědělské-
ho půdního fondu u Kamaxu, 4 miliony tvoří do-
platek na náves v Mašově, 1,6 milionu sportovní
hřiště Daliměřice. 

„Vzhledem k těmto zásahům s vysokou pravdě-
podobností nebudeme moci přes všechny sliby jít
do další regenerace sídliště u nádraží v celém roz-
sahu, pokusíme se vyřešit tedy alespoň Sportovní
ulici. Tato situace nás mrzí. Letos jsme zateplili
ZŠ Alešova, proběhla výměna oken, oprava jídel-
ny. Příští rok bychom chtěli dělat třídy, zahradu.
Na jaře se zkolauduje dům pro dospělé autisty.
Přibyla zeleň na terminálu i tržnice. Ale práce
před sebou máme ještě hodně,“ uzavřel starosta
setkání.

Starosta podiskutoval s obãany Turnova 2
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Ve čtvrtek 8. ledna 2015 byly zahájeny stavební
práce v areálu Maškovy zahrady.

Stavební práce začnou výstavbou zimního stadio-
nu, zpevněných ploch okolo stadionu, části parko-
vacích ploch a všech přípojek inženýrských sítí.
První etapa bude dokončena 15. října 2015.
Během této první etapy budou současně provádě-
ny i některé práce z II. etapy výstavby. 

„Na staveništi se budou nacházet velké staveb-
ní stroje, a tak bych požádal zvídavé občany, aby
do prostoru uzavřeného staveniště nevstupovali“,
sdělil Jiří Vocásek z odboru správy majetku. Také
dodal, že staveniště bude hlídané bezpečnostní
agenturou stavební firmy a následně bude napoje-
no na kamerový systém Městské policie Turnov. 

Průběžně Vám budeme přinášet aktuální foto-
grafie a informace ze stavby. Těšíme se, že se sej-
deme v říjnu 2015 na společném bruslení.

Zaãala v˘stavba Sportovního a rekreaãního 
areálu Ma‰kova zahrada Turnov 

Komise pro cestovní
ruch a zahraniãní 
vztahy pfiijímá Ïádosti
o finanãní pfiíspûvky
Město Turnov vypisuje výzvu k podání žádosti
o poskytnutí finančního příspěvku na krytí ná-
kladů na zahraniční akci pro rok 2015.

Žádost o poskytnutí příspěvku je třeba podat do
28. 2. 2015 na podatelnu Městského úřadu,
Antonína Dvořáka 335, Turnov s označením
„sekretariát starosty“. 

Formuláře žádostí jsou povinné a získáte je v pí-
semné formě na sekretariátu starosty nebo v elek-
tronické podobě na stránkách Městského úřadu
na www.turnov.cz. 

Po schválení příspěvku bude zaslána první
polovina příspěvku, poté je nutné donést vyúčto-
vání a teprve následně bude vyplacena druhá
část.

Je moÏné podávat 
Ïádosti o pfiíspûvek 
ze Sportovního fondu
mûsta
Odbor školství, kultury a sportu přijímá žádosti
o poskytnutí finančního příspěvku ze Spor-
tovního fondu města Turnova pro rok 2015. 

Žádost o poskytnutí příspěvku je třeba předložit
do 13. 2. 2015 na Odbor školství kultury a sportu
MěÚ v Turnově ve Skálově ulici č. p. 72. Nebo přes
podatelnu Městského úřadu v budově radnice,
Antonína Dvořáka 335. Formuláře žádostí jsou
povinné a získáte je v písemné formě na Odboru
školství, kultury a sportu nebo v elektronické po-
době na webových stránkách na www.turnov.cz.
Správní rada Sportovního fondu je oprávněna vy-
žádat si dodatečné podklady.

• Správní rada se usnesla, že bude v roce 2015
preferovat sportovní akce místního a regionální-

ho významu zahrnující pořádání sportovních akcí
soutěžního charakteru.

• Správní rada se usnesla, že nedoporučí zastu-
pitelstvu města přispět na sportovní vybavení (ho-
kejky, míče, dresy apod.) a sportovní soustředění.

Památková péãe má 
novû své místo 
na webov˘ch stránkách
Odbor školství kultury a sportu informuje ob-
čany, že na webových stránkách města byla
spuštěna sekce „Památková péče“.

Naleznete zde informace o aktualitách z péče
o památky, dotační programy, seznam kulturním
památek na území obcí s rozšířenou působností
Turnov, evidenci válečných hrobů a mnohé další
zajímavosti. To vše pod následujícím odkazem:
http://www.turnov.cz/redakce/index.php?cla-
nek=98274&lanG=cs&xuser=7478966615368
24850&slozka=98274



Ve mûstû byly dûtem
nadûleny nové herní
prvky 
Koncem roku 2014 byly ve městě nově osázeny
hrací prvky pro děti.

Jde o lokalitu v Metelkových sadech, v Do-
lánkách a na sídlišti Výšinka. Prvky dodala společ-
nost Alestra, s. r. o. z Chrudimi v hodně téměř
190 tisíc korun. Dopadové plochy řešily Tech-
nické služby Turnov, s. r. o. Další dvě nová místa

mohou děti využívat na Malém Rohozci. Tam her-
ní prvky zajistila firma TR Antoš, s. r. o. Turnov za
cenu 112 tisíc korun. Věříme, že se dětem budou
líbit a přinesou jim radost.

Probûhl zápis dûtí 
do 1. roãníkÛ 
Ve čtvrtek 15. ledna 2015 proběhl na všech tur-
novských základních školách zápis dětí do
1. ročníků. Informace o počtu žáků přináší ná-
sledující přehled.

Základní Zapsáno Z toho Skuteãnû nastoupí, Poãet 
‰kola 15. ledna pfiedpoklad tj. vãetnû tfiíd

2015 odkladu „star˘ch“ odkladÛ

Skálova 
(Alešova) 61 6 55 2
28. října 61 14 47 2
Žižkova 78 7 71 3
Mašov 20 2 18 1
Zborovská 0 0 0 0
celkem 220 29 191 8

Jedná se o předběžná čísla, počty se mohou mírně
pozměnit, jelikož o odkladech bude rozhodnuto

až v květnu. Zároveň je možné, že i případná mi-
grace rodin pozmění výše uvedená čísla. 

Zápis k povinné školní docházce stále probíhá,
a to až do 15. února 2015.

Renata Brychová, 
odbor školství, kultury a sportu
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ãtvrtek 26. února 2015 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Části budovy ZŠ Skálova procházejí rekonstrukcí.
Po rekonstrukci vchodových dveří, které ještě zbý-
vá dozdobit vitráží, byla opravena dominanta této
budovy, samotná věžička. 

„Prvotním impulzem byla nutnost řešit problém
holubů, kteří nám dělali okolo školy nepořádek.
Následně jsme vstoupili do jednání s firmou, kte-
rá provedla dezinfekci věže,“ sděluje ředitel školy
Michal Loukota. Tato úprava však nestačila, jeli-
kož holubi by se mohli vrátit. Nakonec byly na vě-
žičku nainstalovány sítě a celkový prostor byl
upraven tak, aby při významných příležitostech
mohla být věžička otevřena veřejnosti. 

Jednání s firmami probíhalo již od června, úpra-
va byla realizována od října do prosince minulého

roku. Na rekonstrukci se podílel nejenom Odbor
správy majetku Města Turnova, ale také samotná
škola ve Skálově ulici.

„Historická budova školy ve Skálově ulici patří
mezi památky, provedené opravy si tak jistě za-
slouží. Věřím, že se časem podaří i další nutné,
avšak finančně náročnější, zvelebení budovy – fa-
sáda, okna a rekonstrukce sociálního zázemí,“
dodává Michal Loukota.

Vedení školy ZŠ Skálova děkuje za podporu při
realizaci stavby panu Ing. Osičkovi z Odboru
správy majetku, panu PhDr. Mgr. Brožovi
z Odboru školství, kultury a sportu a panu staro-
stovi Ing. Hockemu.

Jana Pekařová, TZ ZŠ Skálova

VûÏ Z· Skálova se otevfie vefiejnosti


