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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – duben 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 Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Klára Preislerová, Odbor správy majetku, Radek Dra‰nar, Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Ma‰ov, Technické sluÏby Turnov s. r. o., Tûlov˘chovná jednota Turnov, Z· ÎiÏkova Turnov.

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

Od února letošního roku má Panochova nemocni-
ce Turnov nového provozního manažera. Stal se
jím, na základě výběrového řízení, Mgr. Otakar
Špetlík, který se ujal technické a provozní správy
nemocnice. Společně s členem představenstva
a lékařským náměstkem Krajské nemocnice Libe-
rec MUDr. Martinem Hrubým tak společně vytvo-
řili tým, jenž vede menší z nemocnic v rámci KNL. 

Jak vypadá hospodafiení nemocnice?
„Panochova nemocnice Turnov si vede velmi dob-
ře. Po fúzi od 1. 1. 2014 se díky mnoha synergic-
kým efektům, především v technické a obslužné
oblasti a vzájemné koordinaci zdravotní péče me-
zi libereckou a turnovskou nemocnicí, podařilo
vloni dosáhnout i v turnovské nemocnici ziskové-
ho hospodaření“, řekl generální ředitel a předseda

představenstva Krajské nemocnice Liberec
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA. Zisk Panochovy
nemocnice Turnov dosáhl v roce 2014 3 milionů
korun. Liberce 26 milionů. Celkový zisk za rok
2014 je tedy ve výši 29 milionů korun. 

Výrazné zlepšení hospodaření se projevilo
i v koordinaci medicínských a ošetřovatelských
procesů. Zvýšil se i objem hospitalizovaných pa-
cientů, jejichž počet se v roce 2014 zvýšil meziročně
o 7 %. Turnovská nemocnice je pacienty, nejenom
z České republiky ale i zahraničí, vyhledávána pro
bariatrické operace (zmenšení objemu žaludku),
kterých se v Turnově ročně provádí několik stovek. 

Podle Martina Hrubého situace v malých ne-
mocnicích ukazuje, jak důležitá je stabilita za-
městnanců. Lepší výsledky rovná se více peněz.
Pozitivní vliv fúze liberecké a turnovské nemocni-
ce pocítili také zaměstnanci, kteří na konci roku
2014 obdrželi plošné odměny. Zároveň s tím se
zvýšily i jejich mzdy. 

A co pfiestavby v turnovské nemocnici?
V minulém roce byl přesunut bufet a ve vstupních
prostorách vznikl nový. U návštěvníků nemocnice
velice oblíbený, s širokou nabídkou sortimentu.
V letošním roce se plánuje přestavět lékárnu. Ta
současná bude rozšířena o prodejnu zdravotnic-
kých potřeb. Současný provozovatel lékárny si ná-
klady na rekonstrukci uhradí sám. A až mu vyprší
smlouva, bude rozšířenou lékárnu od ledna 2017
provozovat přímo nemocnice. 

V Turnově také vznikne centrum pro nespecifi-
kované střevní záněty. To se přesune z Liberce do
Turnova a fungovat by mělo již od podzimu letoš-
ního roku. (Zdroj: TZ KNL)

Krajská nemocnice Liberec uspofiádala
v Turnovû tiskovou konferenci
Na čtvrtek 19. února 2015 byla uspořádána v prostoru turnovské nemocnice tisková konference, kde zazněly
informace o velmi dobrém fungování obou nemocnic, které se 1. ledna 2014 fúzí spojily v jednu. 
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Mûsto Turnov vyhla‰uje
zámûr prodeje nemovitostí

Restaurace ·etfiilovsko
a související nemovitosti tj. č. p. 904 (restaura-
ce), č. p. 389 (roubenka), a přilehlých pozemků
o celkové výměře 2 084 m2 za minimální celkovou
kupní cenu 3 500 000 Kč s upřesněnými regulati-
vy nového Územního plánu a budoucím využitím
jako restaurace či kavárny.

Prodej pozemkÛ slouÏících na:
• výstavbu bytových domů – stanovené Územ-
ním plánem Turnov pro funkční „bydlení smíše-
né“ v lokalitě Hruštice – Károvsko za kupní cenu
1 000 Kč/m2 (p. p. č. 2915/32, 2915/55, 2915/54,
2915/33, 2915/33, 2915/49, k. ú. Turnov o celko-
vé výměře 2 967 m2)

• výstavbu rodinného domu na Malém Rohozci
za kupní cenu 1 000 Kč/m2 (p. p. č. 145/17, k. ú.
Malý Rohozec o celkové výměře 1 035 m2)

Podrobnější informace poskytne Růžena Jaro-
šová, odbor správy majetku, tel.: 481 366 317, 
e-mail: r.jarosova@mu.turnov.cz

Mûsto Turnov vyhla‰uje
pronájem ãásti nebytov˘ch
prostor 

• v objektu čp. 1931 v ul. Jana Palacha pro vy-
užití na kanceláře, rehabilitační zařízení, masáže
apod. Nabízená plocha k pronájmu je 113 m2, vy-
hlašovaná cena za pronájem je 808 Kč/m2/rok bez
DPH. 

Jedná se o čtyři místnosti v přízemí objektu.
Nebytový prostor má samostatné sociální zaříze-
ní. Možnost pronájmu od dubna 2015. 

Podrobnější informace poskytne Hana Hyková,
odbor správy majetku, tel. 481 366 315, e-mail:
h.hykova@mu.turnov.cz

Mûsto Turnov: Prodeje nemovitostí a pozemkÛ,
pronájem nebytov˘ch prostor 
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Turnov se pfiipojí k akci
Den Zemû

Den Země je den věnovaný Zemi, který se kaž-
doročně koná 22. dubna. V moderním pojetí
jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňu-
jící lidi na dopady ničení životního prostředí,
a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení. 

První Den Země byl slaven v San Francisku.
Kampaň s tímto svátkem spojená, si kladla za cíl
přenést otázku ekologie do politických kruhů.
Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklo-
vat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie.
Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studen-
ty. OSN začala tento svátek slavit o rok později
(1971). V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek svě-
ta a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.

V letošním roce se Město Turnov připojuje k celo-
republikové akci „Ukliďme Česko“. Tímto chceme
oslovit občany z Turnova, kterým není lhostejné,
v jakém prostředí žijí. V sobotu 18. dubna 2015
proběhne úklid černých skládek v prostoru lesů na
Vesecku. Pokud máte zájem se k této akci připojit,
kontaktujte odbor životního prostředí na tel. čísle

481 366 160 (Ing. Sedláková) nebo prostřednic-
tvím e-mailu z.sedlakova@mu.turnov.cz, abychom
Vám sdělili podrobné informace o akci a zajistili
vše potřebné pro všechny účastníky.

V týdnu od 20. do 24. dubna se zapojí turnovské
základní i střední školy do každoročního úklidu.
Společnými silami se budeme snažit přírodu naše-
ho města i okolí vyčistit od odpadků. Tím se poku-
síme alespoň trochu přispět ke zlepšení stavu na-
šeho životního prostředí. Podrobný přehled akcí
sledujte na našich webových stránkách a facebooku.

odbor životního prostředí

Svoz nádob na bioodpad
v roce 2015

Svoz popelnic na bioodpad v roce 2015 zajiš-
ťují Technické služby Turnov, s. r. o. (telefon:
481 321 030) v následujících termínech:

16. a 30. dubna 2015
7., 14., 21. 28. května 2015
4., 11., 18., 25. června 2015
2., 9., 16., 23., 30. července 2015
6., 13., 20., 20., 27. srpna 2015
3., 10., 17., 24. září 2015
1., 8., 15., 22., 29. října 2015
12., 26. listopadu 2015

Z důvodu zásadní rekonstrukce je kompostárna
na Malém Rohozci uzavřena. Po dobu uzavření
kompostárny je možné odkládat bioodpad na
sběrný dvůr Vesecko v jeho provozních hodinách.
Podmínky pro odkládání odpadů zůstávají stejné.

Odkládání rostlinných zbytků z údržby zeleně
a zahrad na sběrném dvoře Vesecko je pro občany
s trvalým pobytem v Turnově a pro osoby vlast-
nící stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci na území města Turnova zdarma. 

Počasí se pomalu probouzí ze zimního spánku a li-
dé na Daliměřicích se mohou těšit na pravidelnou
otevírací dobu hřiště. 

Přes zimu bylo hřiště, z důvodu nepříznivého po-
časí, zavřené. „Umělý povrch i při lehké námraze
a sněhu klouže. Hrozila tak možnost nebezpečí
úrazů. Proto jsme nechali přes zimu hřiště zavře-
né,“ sdělil za provozovatele Filip Stárek. 

Při příznivém počasí bylo možné se domluvit
přímo se správcem areálu naproti v sokolovně.
Také doplnil, že od března Tělovýchovná jednota
Turnov, která je vlastníkem hřiště, plánuje pravi-
delný provoz. Mimo otevírací dobu je kdykoliv
možné domluvit se individuálně se správcem. 

Hřiště nabízí i řadu vybavení – branky na háze-
nou, florbal, hokejbal, in-line hokej, kůly a síť na
tenis. Veškeré vybavení lze zapůjčit u správce.

Běžná hodina hřiště stojí 150 korun, při dlouho-
dobé rezervaci o 20 korun méně, a při využití na
tenis 120 korun. Děti do 15 let budou mít vstupné
dobrovolné.

Otevírací doba hfii‰tû
pondûlí–pátek: 
kvûten–záfií 14.00–20.00 hodin
fiíjen, listopad, bfiezen, duben 14.00–18.00 hodin
v období prosinec – únor je hfii‰tû uzavfieno, v˘jimky v pfiípadû
pfiíznivého poãasí fie‰í správce areálu

sobota–nedûle: 
kvûten–záfií 8.00–20.00 hodin
fiíjen, listopad, bfiezen, duben 9.00–18.00 hodin

Vyhrazené hodiny pro děti jsou volně přístupné
dětem do 15 let za přítomnosti správce areálu
s dobrovolným vstupným, dospělí jen jako doprovod.

Objednávky: Jana Dlouhá – tel. 739 589 524, 
Josef Adam – tel. 604 109 976, 
dlouhodobé rezervace – 481 321 435, 
e-mail: tjturnov@tjturnov.cz

Jaro otevfie hfii‰tû na Dalimûfiicích
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Technické sluÏby novû 
na webu

Od 1. března 2015 spustily Technické služby
Turnov své nové webové stránky. 

Na adrese www.tsturnov.cz naleznete informace
o společnosti, o službách, které Technické služby

nabízí, kompletní ceník výlepu plakátů, sběrného
dvora, kontakty na jednotlivá střediska i mapu
areálu sběrného dvora a kompostárny. „Věřím, že
tímto způsobem občanům poskytneme aktuální
informace, které potřebují a vše jim zjednoduší-
me,“ doplnil jednatel Libor Preisler. 

Uzavírka mostu 
v Îelezném Brodû se 
dot˘ká i Turnova

Od poloviny března došlo k úplnému uzavření
mostu v Železném Brodě, vedoucí přes Jizeru.
Objízdná trasa pro nákladní automobily je ve-
dena i přes Turnov. 

Pro ostatní dopravu byl vytvořen provizorní
most přes řeku v blízkosti staveniště. Uzavírka

trvá od 12. března do 30. října 2015. Veškeré ob-
jízdné trasy jsou značeny. Tato uzavírka se citelně
dotkne i pravidelné autobusové dopravy. Provoz
bude probíhat obousměrně přes mostní provizo-
rium, řízen bude kyvadlově semafory. V Železném
Brodě budou upraveny zastávky autobusové do-
pravy následujícím způsobem – zastávka Železný
Brod „Poříčí“ bude po dobu uzavírky obousměrná
(pro linky 530, 950 a 960), v ulici Smetanovo záti-
ší vznikne (staro) nová dočasná zastávka Železný
Brod, „Smetanovo zátiší“ a zastávka Železný
Brod, „Malé nám.“ bude obsluhována pouze spo-
ji od Jirkova. Cestující směrem na Jirkov mohou
využít zmíněnou zastávku na Smetanově zátiší.
Konkrétní spojení lze vyhledat na www.idos.cz,
kde budou nahrané výlukové jízdní řády. 

Ing. Václav Gebouský, 
dopravní specialista KORID

Jako každý rok, tak i letos, se bude poslední dub-
nový den konat pálení čarodějnic na travnaté plo-
še za autobusovým nádražím. 

Akci pořádá Sbor dobrovolných hasičů Turnov.
Na této ploše mohou občané odkládat větve nebo
čistou dřevní hmotu, kterou lze spálit, za těchto
podmínek:
• Předem kontaktovat pana Smrkovského nebo

pana Hejnu ze Sboru dobrovolných hasičů
Turnov. SDH Turnov bude vydávat písemný sou-
hlas a je třeba ještě oznámit na Městskou policii,
kdy se bude materiál navážet (SPZ) – prostor je
monitorován kamerou. 

• Kontakty: pan Smrkovský 727 866 789, pan
Hejna 603 519 534

• termín pro začátek navážení je od 15. 3. 2015

V případě, že zde někdo odloží jiné odpady, lze
podle zákona o přestupcích, § 47 písm. i) uložit
pokutu do 50 000 Kč. „Přestupku se dopustí ten,
kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá od-
padky nebo odpady mimo vyhrazená místa.“

Celá akce bude 30. dubna probíhat již od 16.00
hodin. Ve spolupráci se Žlutou ponorkou Turnov
zde budou připraveny soutěže pro děti a před za-
pálením ohně (cca v 19.00 hodin) proběhne vy-
hlášení Miss malá čarodějnice. Podrobnější infor-
mace najdete na internetových stránkách SDH
Turnov www.sdh-turnov.webnode.cz

MěÚ Turnov, odbor životního prostředí 
a Sbor dobrovolných hasičů Turnov

Pálení ãarodûjnic také probûhne
na dal‰ích místech ve mûstû:

• na Bukovině se celé akce ujme Sbor dobrovol-
ných hasičů Bukovina. Od 19.30 je na programu
lampionový průvod (v případě špatného počasí
se nekoná) a samotné zapálení vatry od 21.00
hodin. Občerstvení zajištěno.

• V Mašově se pálení čarodějnic zhostí místní
Sbor dobrovolných hasičů Mašov, který si při-
pravil od 18.00 hodin lampionový průvod v mas-
kách (sraz před kapličkou) a od 19.00 hodin za-
pálení vatry. Chybět nebude ani občerstvení,
soutěže pro děti, DJ Petr Dutý.

• V Pelešanech bude Sborem dobrovolných hasi-
čů Pelešany připraven od 18.00 hodin program
pro děti, od 19.00 hodin zapálení vatry. Ob-
čerstvení pro dospělé zajištěno.

• Na Malém Rohozci – Na Pískách Rohozecký
Okrašlovací Spolek připravil pálení čarodějnic
od 19.00 hodin. Podrobné informace o zajímavém
programu sledujte na www.rosos.webnode.cz.

âarodûjnice 2015
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Základní škola Žižkova se od Městské knihovny
Antonína Marka nachází „co by kamenem doho-
dil“. Vzdálenost však není tak zcela zásadní jako
se s někým sejít na stejné „vlnové délce“. 

Nabídka pořadů městské knihovny (hlavně díky
paní Evě Kordové), besed, dílen pro děti, literár-
ních posezení či připomenutí významu nejrůzněj-
ších kalendářních svátků je tak zajímavá a pestrá,
že si nelze nevybrat. A to vše pro prvňáčky zdar-
ma. Stali jsme se pravidelnými návštěvníky. 

Měli jsme možnost naslouchat vánočnímu pří-
běhu, zobrazenému v koledách (s Alešem Rössle-
rem) a připomenout si starodávné zvyky. Knihovna
však přišla za námi i do školy. Nejmenší děti den
před prvním vysvědčením byly pasovány králem
a královnou z říše pohádek a rytířkou Evou na čte-
náře. Byla to velká sláva! Než se prvňáčci rozkou-

kali po jarních prázdninách, čekalo je milé, duši
hladící „Zpíváme si s knížkou“. 

Pořady však využívají i starší děti, jako bylo na-
příklad duchařské čtení se spisovatelkou Petrou
Braunovou a povídání o tom, jak vzniká knížka.

Na další besedy, které teprve proběhnou, jsme si
už přispěchali s prosbou o „rezervé“… Kdo by ze
čtenářů – i těch začínajících – netoužil se setkat
s autorem Slabikáře a krásných básniček – Jiřím
Žáčkem! To je opravdová třešnička na knihovnic-
kém dortu. Noc s Andersenem však už není třeba
ani připomínat…

Věříme, že mnozí Žižkováci si díky Městské
knihovně A. Marka a hlavně díky paní Evě Kor-
dové našli a stále nacházejí cestičku ke kráse knih
a literatury vůbec. Kde paní Kordová bere tu svoji
nekonečnou energii, elán a obrovské nadšení? To
opravdu nevíme, ale za všechno, co dělá pro děti
i pro nás, jsme jí chtěli velmi, velmi poděkovat
a říct, jak hezky je nám v knihovně. Díky…

Vaše zvídavé děti a učitelé ze Žižkovky 
(a věříme, že nejen ze Žižkovky)

Souznûní ÎiÏkovky s mûstskou knihovnou

Radnice vyhovûla ãetn˘m
Ïádostem obãanÛ

Na základě požadavků občanů došlo začátkem
března ke zpevnění cestičky pro pěší u nákup-
ního centra Lidl. 

Cesta spojuje nákupní centrum u Lidlu s ulicí
Jana Zajíce. Do budoucna by tu měl vzniknout
chodník, avšak až po vyřešení majetkových záleži-
tostí se soukromými vlastníky. Vedení města se
rozhodlo udělat zde alespoň provizorní zpevnění

cesty. „Věřím, že tento krok občané ocení a ales-
poň trochu jim za pár korun zpříjemníme cestu
k nákupnímu centru,“ doplnil starosta města, kte-
rý vlastním krokem zkontroloval práci technic-
kých služeb. 

Vlajka pro Tibet vlála 
desátého bfiezna

Město Turnov se i v letošním roce přidalo k akci
Vlajka pro Tibet. O připojení ke kampani roz-
hodlo zastupitelstvo města v roce 2014, a to
s neomezeným časovým mandátem.

Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině
devadesátých let minulého století v západní
Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušo-
vání lidských práv v Tibetu a také jako připomínka
na povstání Tibeťanů proti čínské okupaci své ze-
mě roku 1959, v němž jich přišlo více než 80 tisíc
o život. Dnes je tibetská vlajka také symbolem ne-
souhlasu s porušováním lidských práv i v jiných
zemích. Vlajky pro Tibet se v České republice po-
prvé vyvěšovaly v roce 1996, tehdy pouze ve čty-

řech městech. V loňském roce kampaň podpořilo
601 obcí, měst, městských částí nebo krajů. O rok
dříve 467. „Stále je třeba připomínat, že demokra-
cie a dodržování lidských práv není v mnoha
dalších státech samozřejmostí. Je třeba tento fakt
akcentovat a tlakem v rovině politické a diploma-
tické pomáhat těm, kteří stále o tyto principy bo-
jují.“ sdělil starosta města Tomáš Hocke. 

Závûr zji‰Èovacího fiízení 
koncepce Národní plán 
povodí Labe

Městský úřad Turnov – odbor životního pro-
středí obdržel informaci o ukončení zjišťovací-
ho řízení. 

Ministerstvo životního prostředí zaslalo závěr
zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání
povodňových rizik v povodí Labe“. 

Podrobné informace o koncepci naleznete zde:
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php,
kód koncepce MZP200K.

Romana Košková, odbor životního prostředí



Dovolená na turnovsk˘ch 
matefisk˘ch ‰kolách 
v leto‰ním roce
Blíží se období, kdy mnozí plánují letní dovole-
nou. Ta se samozřejmě odvíjí i od prázdnin
v mateřských školách, které dítě navštěvuje. 

Přinášíme proto přehled jednotlivých mateř-
ských škol a jejich plán dovolených. Během let-
ních měsíců bude vždy minimálně jedna mateřská
škola otevřena, každá škola bude mít zavřeno
6 týdnů (vyznačeno zeleně). Mimo MŠ Zbo-
rovskou, kde bude po celou dobu prázdnin probí-
hat druhá etapa rekonstrukce sociálních zařízení.

Starosta mûsta zve 
na dubnové setkání 
s vefiejností

Starosta města Tomáš Hocke zve na další pravi-
delné setkání s občany. Tentokrát zavítá na
Malý Rohozec.

Setkání se uskuteční ve středu 15. dubna 2015,
od 18.00 hodin v místní knihovně na Malém Rohoz-
ci. Všichni, nejen obyvatelé této části města jsou
srdečně zváni. 

Přijďte podiskutovat o problémech, které vás trá-
pí a dozvědět se novinky z radnice. 
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VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA

od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Výstavba sportovního a rekreačního areálu Maš-
kova zahrada Turnov začala druhého prosince
roku 2014 předáním staveniště generálnímu do-
davateli, kterým je společenství firem SYNER +
BAK. Jak stavební práce pokračují první měsíce?

Koncem minulého roku začal generální dodavatel
přípravnými pracemi – vytyčením inženýrských
sítí a zabezpečením staveniště. Samotné stavební
práce se rozeběhly z kraje letošního roku. Začalo
se odkrýváním ornice v prostoru budoucího zim-
ního stadionu. Následně se provádělo vápnění ze-
miny, tak aby pláň pro budoucí kluziště splňovala
předepsanou únosnost. Po stabilizování plochy
zimního stadionu nastoupila subdodavatelská fir-
ma, aby vyvrtala 124 kusů sedmimetrových pilot.
Během vrtání pilot současně probíhaly práce na

základových pasech, zemnících páskách a sněžné
jámě. V současné době jsou již dávno piloty do-
končeny a finišuje i dokončení na základových pa-
sech a patkách zimního stadionu. 

V polovině února začaly práce na přípojkách vo-
dy a plynu pro celý rekreační areál. Je položeno
a zasypáno více jako 200 metrů přípojek. V březnu
také probíhala stavba dešťové kanalizace. 

V horizontu několika týdnu nastoupí firma, kte-
rá bude montovat prefabrikované sloupy. „Sa-
motná stavba již poroste směrem nahoru a začne
být vidět,“ doplnil Jiří Vocásek z odboru správy
majetku. Také dodal, že to však nejsou jen práce
na zimním stadionu, které se provádějí. Během
února došlo také k demolici poslední budovy bý-
valých jatek. Samotná demolice nebyla pro subdo-
davatelskou firmu vůbec jednoduchá. Vzhledem
k tomu, že se v těsné blízkosti nacházely plně
funkční přípojky plynu a vodovodní řad firmy
DIOPTRA. Demolice se však bez větších potíží
nakonec podařila. 

V˘stavba Ma‰kovky pokraãuje v dobrém duchu

Dovolená na M· v Turnovû v roce 2015


