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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – kvûten 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 pfied-
chozím 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 Ïivotního prostfiedí, Radek Dra‰nar, Zdravotnû sociální sluÏby Turnov

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

Předání dárků a přátelské posezení se uskutečnilo
v rámci Dne učitelů, který letos vycházel na 28.
březen. Je to den výročí narození Jana Amose
Komenského – učitele národů. Setkání zahájil
starosta města Tomáš Hocke: „Dovolte mi, abych

vás přivítal na půdě turnovské radnice. Ocenění
pedagogů je vždy milá povinnost. Práce, kterou
odvádíte, je pro turnovské děti zcela zásadní.
Vychovávání lidí, kteří budou na Českou republi-
ku i Turnov hrdí,“ sdělil v úvodu starosta. Na něho

navázaly obě místostarostky, které poděkovaly za
individuální přístup a lásku k profesi. Setkání se
zúčastnil i vedoucí odboru školství, kultury a spor-
tu René Brož. „Přeji českému školství větší vizi,
jasnější cíl a méně ministrů. Jsem rád, že vás pot-
kávám na této půdě a také děkuji za vaši práci,“
doplnil Brož. 

Za Základní školu Skálova byla oceněna Jana
Knížová, za ZŠ 28. října Radmila Laudová. Ze
Základní školy Žižkova byla oceněna Jarmila Ši-
chová, z Mašova Stanislava Šmucrová a Zdeňka
Čiháková, za Základní uměleckou školu Eva
Mastníková, a ze ZŠ Zborovské Dana Šulcová.
Všechny oceněné dostaly květinu, knižní publika-
ci a v upomínku pamětní list.

Liberecký kraj také v dubnu ocenil dvacítku nej-
lepších pedagogů v kraji. Za Turnov byla oceněna
Stanislava Šmucrová ze Základní školy Mašov
a za ZŠ Zborovskou Jaroslava Štoudková.

Pfiijìte na 
setkání se 
starostou
Starosta města Tomáš Hocke zavítá ve středu
13. května 2015 do lokality Přepeřská, aby podis-
kutoval s místními, co je trápí a informoval je
o chodu radnice a dění ve městě. 

Místem setkání bude bytový dům Přepeřská č. p.
1804 (suterén), a to od 17.30 hodin.

Mûsto ocenilo nejlep‰í pedagogy
V pátek 27. března proběhlo na turnovské radnici ocenění nejlepších pedagogů, kteří svým přístupem
k žákům a způsobem výuky vynikají, a zaslouží si být veřejně oceněni. 
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Prezident Miloš Zeman zavítal ve čtvrtek 26. břez-
na 2015, v rámci třídenní návštěvy Libereckého
kraje, i do Turnova.

Prvním místem setkání byla turnovská firma
Kamax. Zde prezident podiskutoval se zaměst-
nanci. Druhým místem byla turnovská radnice.
Při příjezdu na něho čekal starosta města Tomáš
Hocke a zastupitelé. Setkání zahájil starosta
a krátce povyprávěl o městě. „Město Turnov je his-
toricky spjato se šperkařským uměním, zpracová-
ním drahých kamenů, výrobou monokrystalů
a výzkumem v oblasti optiky. V Turnově sídlí firmy
poskytující zaměstnání nejenom turnovským ob-
čanům, ale i obyvatelům ze širokého regionu.
V Turnově sídlí 4 střední školy, 5 základních škol,
8 škol mateřských. Turnov je velmi bohatý na
množství spolků působících jak v kulturní, tak
sportovní oblasti. Kromě výše uvedených atributů
se snažíme být i centrem cestovního ruchu pro ob-
last Českého ráje a snad se v budoucnu staneme
i oním pomyslným „Srdcem Českého ráje,“ sdělil
v úvodu starosta. 

Prezidenta informoval také o dlouhodobých
problémech, které vedení města řeší s krajem, pos-
lanci i senátory. „K těm prvním jistě patří dokon-
čení přenesení výkonu státní správy, nekonečné
restituční kauzy Walderode a nově Aerentálové,
devastace komunikací nižších tříd se záměrem
objet mýtné brány, propad daňových příjmů měst
a obcí, přihlašování k trvalému pobytu na radnici

či Zákon o úřednících – starobní důchod a nemož-
nost ukončit bez vůle úředníka pracovně – právní
vztah,“ shrnul problémy starosta Tomáš Hocke. 

Poté se diskuse rozvinula nad „Turnovskou vý-
zvou prezidentovi“, kterou podepsala nadpolovič-
ní většina zastupitelů. Posledním místem v Turno-
vě bylo Kulturní centrum Střelnice, kde téměř
„pětistovka“ občanů s červenými i zelenými karta-
mi prezidenta hlasitě přivítala. Pana prezidenta
opět doprovodil starosta Turnova a také hejtman
Libereckého kraje Martin Půta, který občany
v úvodu vyzval o přenechání prostoru jednoho
druhému a zkrocení emocí. Prezident na začátku
debaty přednesl 2 citáty. Prvním byl „demokracie
je diskuse“ a druhým „rozčílení není program“.

Zastupitel Josef Uchytil, zvolený za Turnov po-
třebuje změnu, předal panu prezidentovi výzvu,
ve které stálo: „Pane prezidente, je to nadlidský
výkon, vytvářet v očích našich dětí představu
o prezidentském úřadu jako o něčem důstojném,
váženém a následováníhodném. Přesto se s vel-
kým sebezapřením dokážeme povznést nad Vaše
nevhodné chování i výroky. Neumíme se ale smířit
s tím, že si přisuzujete silnější mandát a kompe-
tence, než jaké Vám náleží. Že nejednáte větší mě-
rou jako zástupce české politické reprezentace, ale
pouze jako Miloš Zeman. Nelíbí se nám Vaše pro-
ruské snahy, které jdou přímo proti české zahranič-
ní politice a co víc – proti zájmům mnoha občanů,
které máte jako prezident republiky reprezento-
vat. Destabilizujete českou společnost, rozdělujete ji
a ohrožujete to nejcennější, co máme – naši svo-
bodu. Apelujeme na Vás, abyste vrátil důstojnost
úřadu, který zastáváte. Apelujeme na Vás, aby
všechny Vaše budoucí zahraničně-politické kroky
měly podporu naší diplomacie, podporu většiny
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.“ 

Josef Uchytil položil prezidentovi otázku, proč
vlastně jede 9. května do Moskvy. Bylo mu odpo-
vězeno, že je to den vítězství, památka všech obětí
a Miloš Zeman je hrdý, že tam jede. Diskuse se
rozvinula i nad Úřadem pro ochranu osobních
údajů. V závěru návštěvy se pan prezident pode-
psal v upomínku do pamětní knihy města. 

Dále dekoroval prapor, který před prezidenta
vztyčil velitel Hasičů Města Turnova Martin
Bartoníček a strážník turnovské Městské policie
Vladimír Hladík. 

Z Turnova si Miloš Zeman odvezl dar s názvem
„Dialog“, který vyrobila turnovská Střední umě-
lecko průmyslová škola. „Je mojí milou povinnos-
tí předat panu prezidentovi republiky dar od
Města Turnova. Věřím, že bude zdobit nějaké
krásné místo na Pražském hradě,“ řekl při předá-
vání daru starosta Tomáš Hocke. „Děkuji za dar,
pane starosto, myslím, že to trošku připomíná
čínské principy jin a jang a já si myslím, že to do-
cela dobře vystihuje to, co jsme dnes zažili. Mít
právo na svůj vlastní názor, mít povinnost tento
názor argumentovat nikoliv jen vykřikovat do svě-
ta. Nejvíc nás učí oponent, přeji vám moudrost,“
dodal na závěr prezident Miloš Zeman. 

Poté následoval přesun prezidentské kolony,
která činila 12 vozidel, na Sychrov. Zde proběhla
tisková konference a završení třídenní prezident-
ské návštěvy. Na tiskové konferenci prezident
okomentoval atmosféru Střelnice: „Rád bych oce-
nil velmi živou diskusi v Turnově. Bylo to jediné
místo, kde se objevily červené karty, které byly
údajně rozdávány studentům při jejich příchodu.
Ale bohužel studenti nediskutovali, diskutovali
zastupitelé Turnova, kterým jsem už na setkání
s nimi odpověděl na jejich výzvu,“ dodal Zeman. 

Fotografie a video naleznete na www.turnov.cz
nebo www.facebook.com/mestoturnov.

Prezident âeské republiky zavítal do Turnova
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¤idiãÛm ve mûstû byla
kontrolována rychlost

Na žádost dopravní komise provedla, začátkem
března, městská policie kontrolní měření rych-
losti, a to hned v několika lokalitách. 

Měření rychlosti probíhalo v ulici 28. října u zá-
kladní školy – „dívčajdy“ a v ulici Žižkova, opět
u základní školy. „Z výsledků měření vyplývá, že
zvláště v ulici 28. října, kde platí ,zóna 30‘ si řidiči
s dodržováním rychlosti hlavu nelámou“, oko-
mentoval výsledky měření Pavel Vaňátko, vedoucí
odboru dopravního. Také dodal, že v rozmezí
dvou hodin překročilo povolenou rychlost 148 vo-
zidel z celkového počtu 248. Nejrychlejšímu
vozidlu zde bylo naměřeno 63 km/h. 

„Žádáme řidiče, aby dodržovali povolenou
rychlost. Městská policie bude v kontrolách pokra-
čovat. Už za překročení rychlosti do 20 km/h
hrozí řidiči bloková pokuta do 1 000 Kč a 2 trestné
body v bodovém hodnocení řidiče“, vyzval řidiče
Pavel Vaňátko.

Sbor hasiãÛ Mûsta Turnova
pfiijme do sv˘ch fiad
dobrovolné ãleny

Přijďte mezi nás. Zájemci se mohou hlásit na
telefonu 723 198 999 nebo na e-mailové adrese
hasici@turnov.cz.

Od dubna jsou zpoplatnûna
nová parkovací místa 
ve mûstû

Od dubna letošního roku jsou nově zpoplatně-
na parkovací místa v ulici 28. října a v ulici
Krajířova. 

„Parkovací místa v ulici 28. října jsou zpoplat-
něna v úseku Domu s pečovatelskou službou Po-
hoda, a to dle nařízení Města č. 1/2015, které při-
jala rada města na svém březnovém zasedání.
Důvodem zpoplatnění bylo dlouhodobé bloková-
ní parkovacích míst vozidly a nemožnost parková-
ní vozidel návštěv před Pohodou,“ přiblížil situaci
Pavel Vaňátko. 

Také doplnil, že důvodem zpoplatnění v ulici
Krajířova byl dlouhodobý nezájem o možnost re-
zidenčního parkování. Lidé si od dubna kupují
parkovací lístky v přilehlých parkovacích automa-
tech – parkoviště Trávnice a u nemocnice. V pří-
padě nedodržování hrozí sankce ze strany Měst-
ské policie Turnov. 

Závěrem února letošního roku Zdravotně sociální
služby obhájily Značku kvality, a to již na čtyři roky.

Již v minulosti jsme informovali veřejnost o získá-
ní prestižního ocenění v České republice – Značky
kvality v této organizaci, a to jak pro pobytové
služby, tak i pro pečovatelskou službu. U pobyto-
vých služeb to bylo již v roce 2011, a protože plat-
nost tohoto získaného certifikátu je na tři roky,
bylo potřeba obhájit znovu pět hvězd. Závěrem
února se to podařilo a tentokrát je to již na čtyři
roky.

Vzhledem k tomu, že toto nové ocenění stálo
mnoho úsilí a práce, chce vedení současně podě-
kovat všem zaměstnancům, kteří se na tomto vý-
sledku podíleli. Současně poděkování patří všem

seniorům, protože to byli oni, kteří při obhajobě
potvrdili vysoký standard péče, stravování, aktivi-
začních činností, čistoty prostředí, vlídnosti, po-
hody a přístupu ze strany ošetřujícího personálu. 

Je to právě Značka kvality, která na základě vý-
povědí a šetření mezi samotnými seniory vypoví-
dá o kvalitě života v zařízení, jaké je zde v Turnově.
Máme radost, když se na naši práci jezdí dívat jiná
zařízení z celé České republiky. Pro nás to naopak
znamená seznámit se s celou řadou zajímavých
názorů, nových podnětů a držet si prestiž a vyso-
kou kvalitu poskytovaných služeb. 

Další informace o našem zařízení naleznete na
našich stránkách www.zsst.cz

Bc. Jaroslav Cimbál, 
ředitel ZSST

Zdravotnû sociální sluÏby Turnov 
potvrdily kvalitu
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Slavnostní fanfáry Trubačů Českého ráje zahájily
v pátek 27. března již 15. ročník Noci s Ander-
senem u historicky prvního stromu Pohádkov-
níku, který byl zasazen právě před 10 lety před
Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově. 

Pohádkové postavy z knih opět po roce ožily díky
dětem, které se do nich převlékly. Netrpělivě oče-
kávaly příchod krále a královny z říše všech krás-
ných a hlavně pohádkových knížek. Tento ročník
pozdravili naši hosté a příznivci. Náměstkyně
hejtmana Libereckého kraje Hana Maierová, sta-
rosta města Turnova Tomáš Hocke, místostarost-
ka Petra Houšková a redaktor Českého rozhlasu
a televizní moderátor Václav Žmolík. Na dálku
jsme dostali mnoho pozdravů od senátora ČR
Jaromíra Jermáře, básníka Jiřího Žáčka a dalších
osobností a přátel. 

Pohádkový průvod se po úvodním setkání a zá-
bavném zahájení vydal na svou tradiční pouť
Skálovou ulicí. V průvodu šli Rytíři turnovského
meče, mažoretky Perličky, královská družina
a Trubači Českého ráje. Nálada byla skvělá, proto-
že pohádkové postavy svým kouzlením dokázaly
zahnat černé mraky a déšť. A bylo to fajn, protože
k průvodu se postupně přidávali další a další
účastníci. 

Velkou událostí letošního ročníku Noci s Ander-
senem bylo opět zasazení nového stromu Pohád-
kovníku, tentokrát to byla oblíbená a ne tak zná-
má Mišpule. Jejím kmotrem se stal redaktor Čes-
kého rozhlasu a televize pan Václav Žmolík.

Strom byl vysazen na počest nejen 15. ročníku
Noci s Andersenem, ale také 20. výročí ZŠ Žižko-
va v nové budově a 195. výročí založení turnovské
knihovny. 

Nový průchod Františkánskou zahradou hostil
poprvé tak bohatý průvod dětí i dospělých. Na ná-
městí Českého ráje u kašny předal starosta vládu
nad městem všem účastníkům Noci s Anderse-
nem. Rytíři turnovského meče tancem v dobových
rytířských šatech a poté nádhernou ohňovou
show, nadchli všechny přítomné a hlavně děti.
Rozchod na spací místa, kterých bylo celkem pět,
provázela celostátní znělka Noci s Andersenem.
Tuto znělku složil turnovský hudební skladatel
Martin Hybler. Větší část dětí se vydala do Kina
Sféra na další program. Na počest 100. výročí na-
rození spisovatele Jana Drdy se podívaly na po-
hádku Zdeňka Trošky Nejkrásnější hádanka. Poté
se vydaly na spací místa – do knihovny, mateřské
školy, školy speciální a základní s družinou.
Dvacítka dětí se vydala večerní cestou na hrad
Valdštejn, kde je čekalo dobrodružné setkání
a spaní přímo v hradních prostorách. 

A co se ještě dělo v knihovně? Tvoření a hrátky
s knížkami, stezka odvahy a poznání s pohádkami

Jana Drdy, s Večerníčkem a dalšími. Půlnoční hle-
dání pokladu s pohádkovými postavami a koneč-
ně umýt, něco málo sníst a už nás čekalo půlnoční
až po půlnoční čtení s pohádkovým policistou
a Večerníčkem. Děti poslouchaly a pomalu jeden
po druhém usnuly. Celkem spalo v Turnově a na
hradě Valdštejně 186 dětí, 22 pomocníků, 4 poli-
cisté města, kteří střežili spací místa i hrad Vald-
štejn. Celkem 212 spáčů. V pohádkovém průvodu
se účastnilo něco kolem 500 dětí, rodičů a ostatní
veřejnosti. 

„Je po třech hodinách nad ránem a my musíme
ještě připravit pamětní listy, pamětní průkazy,
glejty, Řády zlatých vařeček pro skvělé maminky,
babičky i dědečky, kteří napekli pohádkové buch-
ty a bábovky. Ráno budeme odměňovat a hodnotit
a snad to vše stihneme,“ sdělila během páteční no-
ci Eva Kordová. 

Je třeba poděkovat všem našim spolu pořadate-
lům, příznivcům a sponzorům. Děkujeme za fi-
nanční podporu – Město Turnov, Odbor životního
prostředí, Umělecké družstvo Granát, Dorty z rá-
je, Pekárna Mikula, Nářadí Jiránek, Žlutá po-
norka, Turnovské památky, Kulturní centrum
Turnov, s. r. o., Technické služby Turnov, s. r. o.
A také za skvělé organizační záležitosti turnovské
městské policii. Děkujeme celému týmu pomocní-
ků a spolupracovníků. Posíláme moc pozdravů
Vám všem účastníkům tohoto ročníku Noci
s Andersenem. Ať jste stejně spokojeni jako my. 

Tým Noci s Andersenem 2015; 
Eva, Adam a Tadeáš.

Noc s Andersenem pfiilákala 500 dûtí a rodiãÛ
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Starosta města Tomáš Hocke vyhlašuje u příle-
žitosti letošního Dne vítězství kampaň Vlajka pro
republiku.

Opět po roce přichází starosta města s kampaní
Vlajka pro republiku. V sekretariátu vedení města
na turnovské radnici je připraveno padesát stát-
ních vlajek pro ty, kteří se chtějí připojit k národní
vzpomínce. Vyzvedávat je lze od pondělí 27. dub-
na. Vzpomínce na ty, kteří bojovali za myšlenky
svobodné Československé republiky, za myšlenky
demokracie nebo „jen“ za své rodiny a nejbližší.

Jaké pohnutky vedou starostu k vyhlášení kam-
paně? Proč je jeho přáním, aby co nejvíce budov
ve městě bylo vyzdobeno symbolem české státnos-
ti, státní vlajkou?

„Protože je nutné připomenout tváře mladých
mužů, kteří odešli bojovat za svobodu. Některým

nebylo ani 20 let, měli zde svoje děvče, ti starší
manželku a malé děti. Všichni měli podobné sta-
rosti, jako máme dnes. Přesto se rozhodli odejít na
východ či západ od naší republiky a se zbraní v ru-

ce hájit principy demokracie a myšlenku svobod-
ného Československa. Ti, kteří měli to neuvěřitel-
né štěstí a vrátili se z východní, západní fronty, ale
i často zapomínaného domácího odboje domů za-
čali užívat běžného, nám tak často samozřejmého
života. S těžkým srdcem se rozloučili s padlými
a popravenými a snažili se vrátit ke svým rodinám
a původním profesím. Demokracie je však velmi
křehká květina. Přišel rok 1948 a mnoho těch, kte-
ří přestáli útrapy války, místo společenského
uznání skončilo ve věznicích a pracovních tábo-
rech vedle válečných zločinců a konfidentů gesta-
pa. Mnozí z nich byli popraveni, anebo dostali do-
životní vězení. Nelidské bití při výsleších, strádá-
ní, hlad, dřina v lágrech, pronásledování a život
občana druhého řádu. To vše je spojeno s existen-
cí naší republiky a je důležité si je připomínat.“ Ří-
ká starosta Tomáš Hocke.

2015 – Vyvûsme vlajku pro na‰i republiku

Memoriál Ludvíka DaÀka

Letošní 16. ročník mezinárodního atletického
mítinku Memoriálu Ludvíka Daňka 2015 pro-
běhne v úterý 19. května 2015 na Městském at-
letickém stadionu Ludvíka Daňka v Turnově. 

V programu od 15.00 hodin se představí nejlepší
světoví diskaři a také české atletické špičky jako
čerstvý halový mistr Evropy Pavel Maslák, Zuza-
na Hejnová, Jakub Holuša a úspěšný desetibojař
Adam Sebastian Helcelet, který nastoupí ve skoku

dalekém. Více o programu a startujících na:
http://memorial-ludvika-danka.acturnov.com

Nové logo pro Turnovské 
památky a cestovní ruch

Příspěvková organizace Turnovské památky
a cestovní ruch vyhlásila v měsíci lednu soutěž
o návrh nejlepšího loga – logotypu pro tuto no-
vě vzniklou organizaci. 

Uzávěrka soutěže byla na konci měsíce února,
a za tu dobu se sešla celá řada zajímavých návrhů.
Celkem se soutěže zúčastnilo 36 návrhů od 13 au-
torů. Polovina návrhů dorazila od Turnováků
a z blízkého okolí, druhá polovina byla od autorů
ze vzdálenějších měst a obcí. Vítězem soutěže se
stal Rudolf Veselý z Nové Vsi nad Nisou se svým
návrhem – studií, která bude následně dopracová-
na do finální podoby pro různé použití loga. Všem
autorům zúčastněným v soutěži děkujeme.

Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. 

Ministerstvo dopravy 
informuje o nové webové
aplikaci

Prostřednictvím aplikace si lze ověřit, zda je
u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vo-
zidlo není v tzv. „polopřevodu“.

Aplikace je dostupná na webové adrese:
www.dokonceteregistraci.cz. Kontrolu lze pro-
vést na základě vložení čísla osvědčení o registraci
vozidla (zaškrtnout nejsem robot). 

Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je
registrace vozidla dokončena nebo je nutné regist-
raci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k určité-
mu datu. 

Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vo-
zidel „v převodu“. Informace o vozidlech jsou
k datu 12. dubna 2015 a dále se budou pravidelně
aktualizovat.

Ing. Petr Musil, 
odbor provozu silničních vozidel MD



Pozvánka na ‰kolní jarmark

V sobotu 23. května se uskuteční školní jar-
mark k 20. výročí ZŠ Žižkova. 

Začátek v 9.00 hodin v budově školy. Můžete se
těšit na vystoupení žáků, soutěže pro děti, tom-
bolu i občerstvení. Srdečně zveme nejen rodiče
a přátele škole, ale i všechny Turnováky. P. S. Ať je
venku teplo, zima, u nás bude vždycky prima!

Kolektiv ZŠ Žižkova

Návrh opatfiení obecné
povahy o vydání
Národního plánu povodí
Labe, Odry a Dunaje

Odbor životního prostředí informuje, že Mi-
nisterstvo zemědělství připravilo „Návrh opat-
ření obecné povahy o vydání Národního plánu
povodí Labe, Národního plánu povodí Odry
a Národního plánu povodí Dunaje“. 

Návrhy těchto opatření v úplném znění jsou
zveřejněny na elektronické úřední desce Mi-
nisterstva zemědělství (http://eagri.cz). Do návr-
hů opatření obecné povahy v listinné podobě lze
nahlédnout v budově Ministerstva zemědělství,
Těšnov 65/17, Praha 1 – tel. 221 81 22 49 nebo
221 81 23 29. Odbor životního prostředí

Vzpomínky pro kroniku 
aneb Va‰e vzpomínky nás
zajímají

Starosta města Tomáš Hocke ve spolupráci
s kronikářkou města Alžbětou Kulíškovou vy-
hlašují akci VZPOMÍNKY PRO KRONIKU,
aneb VAŠE VZPOMÍNKY NÁS ZAJÍMAJÍ na
téma druhá světová válka a květnové dny roku
1945 v Turnově.

Zažili jste Vy, nebo Vaše rodina válku v Tur-
nově? Podělte se s námi o Vaše vzpomínky a po-
mozte nám tak zachovat informace, které by ne-

měly být zapomenuty! Vzpomínáte, kde jste bydle-
li a jak to tam vypadalo? Kde a co jste nakupovali?
Jak jste se bavili? Či jak jste prožívali květnové dny
roku 1945? Nebo si pamatujete, co vám o tom vy-
právěli rodiče a prarodiče? Napište nám o tom!
Můžete napsat souvislý text i pouhé útržky vzpo-
mínek, protože někdy i pár vět vydá za román!

Získané vzpomínky se stanou součástí kroniky
Města Turnova za rok 2015. Vzpomínky pošlete,
nebo osobně doručte na podatelnu Městského
úřadu v přízemí radnice (Antonína Dvořáka 335),
a to do konce června. Obálku opatřete heslem
VZPOMÍNKY PRO KRONIKU. 
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VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či
úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci.
Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou
důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostře-
dí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrob-
cích v malém množství obsažena. V jedné úsporné
zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyš-
ších koncentracích může tato jedovatá látka po-
škodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. 

Druhým důvodem je opětovné materiálové
využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje
95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů při
další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. 

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací
osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá ne-
ziskový kolektivní systém EKOLAMP, která tyto
služby zajišťuje i pro naše město. Obyvatelé Tur-

nova mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdá-
vat ve sběrném dvoře na Vesecku (provozní doba
v letním období je po–pá 9–17, so 9–12), v budo-
vě Městského úřadu v ul. Antonína Dvořáka 335
(v přízemí v malé místnosti mezi podatelnou a vý-
tahy) nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do

specializovaných recyklačních firem, kde jsou
z nich pro opětovné použití získávány především
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy
se mohou znovu použít v kovovýrobě, například
pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plas-
tů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové
dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmys-
lové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako tech-
nický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 re-
cyklovalo více než 6 milionů zářivek a výbojek. To
představuje 30 kg rtuti, která se díky zpětnému
odběru nedostala do přírody. Bohužel stále téměř
60 % českých domácností nerecykluje a úsporné
zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy
můžete pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Odbor životního prostředí

Proã se recyklují nefunkãní úsporné záfiivky?


