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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – listopad 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 správy majetku, odbor rozvoje mûsta, Radek Dra‰nar, Libereck˘ kraj, Technické sluÏby Turnov, s. r. o., BusLine, a. s., Mûstská sportovní Turnov, s. r. o.

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

„Ledová plocha o rozměrech 59 x 26 metrů s ka-
pacitou 350 osob nabízí skvělé podmínky pro
bruslení,“ říká manažer Sportovního a rekreační-
ho areálu Maškova zahrada Tomáš Špinka. Mi-
lovníky tohoto zimního sportu určitě potěší i příz-
nivé ceny. Dospělí bruslí 90 minut za 30 korun,
děti o deset korun méně. Pronajmout led si zájem-
ci mohou i pro sebe, zde se cena pohybuje od

1 000 do 1 700 korun v závislosti na denní době
a dnu v týdnu. 

Podrobné informace o akcích, rozpisech ledu a ak-
tualitách naleznete na www.maskova-zahrada.cz
nebo na www.facebook.com/maskova.zahrada

Milovníci letních radovánek si ještě musí chvíli
počkat. Koupaliště je v plánu otevřít v květnu
2016. 

Hejtman Martin PÛta 
zavítá do Turnova
Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 navštíví, v rámci
svých pravidelných návštěv měst a obcí Libe-
reckého kraje, i Turnov hejtman Libereckého
kraje Martin Půta. 

Nenechá si ujít návštěvu vedení města, místní
firmy a významné organizace. Na konci dne se
setká také s občany města. Setkání proběhne ve
velkém sále Kulturního centra Střelnice od 16.30
hodin. Podrobné informace sledujte na našich we-
bových stránkách.

Stadion Ludvíka Ko‰ka zve 
na zimní radovánky
Nově otevřený zimní stadion v ulici Vojtěcha Maška zve návštěvníky k veřejnému bruslení. 



22 | | listopad 2015

Turnovské radniãní listy

Ve dnech od 23. do 25. září 2015 hostil Turnov ve
Žluté ponorce saskou skupinu 25 dětí s doprovo-
dem z Ottendorf-Okrilly. Za českou stranu se set-
kání účastnili žáci ze ZŠ Žižkova za pedagogické-
ho dohledu a tlumočení pedagogů Kutkové
a Falkenbergové.

Po zkušenostech z loňského projektu organizátoři
ze Žluté ponorky zvolili na zahájení setkání inte-
grační hry vhodné pro věk dětí 10–12 let. Tomáš
Zakouřil připravil 1,5 hodinový program, kterým
rozvíjel především jazykové a sociální dovednosti.
Vítězové soutěží si navíc mohli odnést sladkou od-
měnu. Pak už následovaly oblíbené dílny, na kte-
rých přivítala všechny účastníky místostarostka
Turnova Jana Svobodová. 

Mineralogická dílna s Ing. Cuchým a Domini-
kem Koškem přinesla výsledek účastníkům v po-
době vybroušeného kamene. Ne každému se to
dobře dařilo, proto lektoři pomáhali a vysvětlova-
li. Asi nejvíce „chutnala“ technická dílna s Pavlem
Jirmanem, při které si děti samy vyráběly a snědly
smetanovou, různě ochucenou zmrzlinu, zároveň
měřily teplotu a sledovaly proces tuhnutí. Ani pří-
rodovědná dílna v zájmu dětí nezaostávala. Hana

Kačírková tentokrát přinesla i vycpané ptáky a na
počítači pouštěla různé zvuky zvířat. Děti si vytvá-
řely odlitky stop zvířat, které si pak odnášely s se-
bou domů. 

Druhý den si české a saské děti zasportovaly
pod dohledem Tomáše Špinky v hale TJ Turnov
a po obědě v bývalé Obchodní akademii a hotelo-
vé škole Turnov odjely do Liberce do IQ Landie.
Toto science centrum jim poskytlo mnoho zážitků
a to nejen z techniky, biologie a přírodovědy.
Zejména však dospělý doprovod chválil zařazení
návštěvy centra do programu. Večerní procházka

po Turnovu ukázala saským dětem především
Kulturní centrum Střelnice, dostavbu rekreační-
ho areálu v Maškově zahradě, známý židovský
hřbitov a náměstí Českého ráje. Následně měly
děti volný program ve Žluté ponorce, aby si po ná-
ročných dnech odpočinuly. 

Poslední den se děti rozdělily na dvě skupiny
a střídavě si vyslechly zajímavý výklad PhDr. Jana
Prostředníka z turnovského muzea o osídlení Čes-
kého ráje a dalších zajímavostech z naší regionál-
ní prehistorie. Díky překladu Marty Maschke
z Ottendorf-Okrilly byly informace srozumitelné
i saským účastníkům. Jako druhý program byla
zvolena návštěva galerie Granát s ukázkou tvorby
šperků. 

Projekt Malí přírodovědci bez hranic podpořil
Fond česko německé budoucnosti částkou 80 tisíc
Kč pro oba partnery a spolufinancovalo jej Město
Turnov a Ottendorf-Okrilla. Akce navázala na loň-
ský česko-saský přeshraniční projekt Společná
cesta k přírodním vědám. Avšak tímto setkáním
spolupráce nekončí, již nyní německá strana plá-
nuje na příští rok další setkání, tentokrát na ně-
mecké půdě. 

Ing. Eva Krsková, odbor rozvoje města

Tfiídenní setkání ãesk˘ch a sask˘ch dûtí
v Turnovû pfiineslo mnoho spoleãn˘ch záÏitkÛ

MÛÏete uplatnit pfiipomínky k zadání zmûny
ã. 1 Územního plánu Turnov
Zastupitelstvo města Turnov usnesením č.
254/2015 ze dne 25. 6. 2015 schválilo podnět k po-
řízení Změny č. 1 Územního plánu Turnov.

Smyslem změny územního plánu není změna
koncepce uspořádání území a vymezování nových
zastavitelných ploch, ale především se bude jed-
nat o drobné a formální úpravy územního plánu

(např. úprava podmínek funkčního využití a pro-
storového uspořádání některých ploch aj.). 

Připomínky lze uplatnit do 11. listopadu 2015
písemně na Městský úřad Turnov, odbor rozvoje
města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov. 

Podrobné informace naleznete na webových
stránkách www.turnov.cz – město – územní plá-
ny, rozvoj a MPZ – územní plán Turnov.
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Na základě rozhodnutí zastupitelů města dochází
od 1. 1. 2016 ke změnám v pytlovém sběru třídě-
ných odpadů. Hlavní změnou v systému pytlového
sběru je skutečnost, že pytle již nebudou sváženy od
domů, ale budou stanovena dvě sběrná místa. 

Prvním sběrným místem bude sběrný dvůr Ve-
secko. Zde bude možné pytle odevzdat v rámci
provozní doby sběrného dvora.

březen – říjen
po–pá 9.00–17.00 hodin
so 9.00–12.00 hodin

listopad – únor
po–pá 9.00–16.00 hodin
so 9.00–12.00 hodin

Po provozní době bude možné pytle s tříděnými
odpady odložit na vyhrazeném místě u vjezdu do
sběrného dvora.

Druhým sběrným místem bude kontejner před
sídlem Technických služeb Turnov s. r. o. v Sobo-
tecké ulici. Kontejner bude volně přístupný 24 ho-
din denně. Obě sběrná místa budou monitorována
kamerou.

Systém třídění a označování pytlů zůstává stej-
ný. Třídíme plasty, papír, nápojový karton a kovy.
Jednou měsíčně bude na internetu zveřejněno
množství vyseparovaných odpadů a výše slevy
u jednotlivých variabilních symbolů.

Další zásadní změnou je výše odměny. Ta se zvýší
na trojnásobek stávajících odměn a bude tedy ná-
sledující:

za každý započtený kilogram
Plasty 4,50 Kč
Papír 1,50 Kč
Nápojové kartony 4,50 Kč
Směsné kovy 4,50 Kč

Dal‰í podrobnosti a podmínky

• U sběru papíru je třeba dodržovat max. množství
v jednom plastovém pytli cca 10 kg.
• Pokud budete papír odvážet na sběrný dvůr
Vesecko, může být v pytli, nebo také jen svázán
a rovněž viditelně označen čárovým kódem.
• Pokud bude v pytli zjištěn nepatřičný odpad, ne-
bude se takto naplněný pytel evidovat a počítat do
úlevy.
• Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají
žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve stano-
veném termínu. 
• Sleva za vytříděné odpady se poskytuje pouze do
výše 50 % sazby poplatkové povinnosti stanovené
poplatníkovi. 
• Přesnou výši poplatku po započítání úlevy bude
možné ověřit telefonicky nebo e-mailem na fi-
nančním odboru (pí. Salačová – 481 366 214,
z.salacova@mu.turnov.cz; sl. Hozdecká – 481
366 209, p.hozdecka@mu.turnov.cz) vždy od
1. ledna následujícího roku.
• Osvědčilo se přelepovat čárový kód průhlednou
lepicí páskou, aby nedošlo k odlepení čárového
kódu nebo zničení při manipulaci. 

Harmonogram poskytování úlev v období od
1. 11. 2015 do 31. 10. 2016: 
• Vytříděné odpady se budou v tomto časovém in-
tervalu sčítat a následně při platbě za rok 2017 bu-
dou uplatněny úlevy z poplatku za odpady (platby
od 1. 1. 2017).

• V tomto období budou za odpady vytříděné v lis-
topadu a prosinci poskytnuty původní úlevy.
Odpady vytříděné od 1. 1. 2016 a odvezené na vý-
še uvedená sběrná místa bude poskytována nová
výše úlevy (trojnásobek současné výše).

V případě dotazů můžete kontaktovat odbor ži-
votního prostředí – Ing. Sedláková, pí. Košková –
tel. 481 366 160 nebo z.sedlakova@mu.turnov.cz,
r.koskova@mu.turnov.cz

Poslední termíny pytlového sběru v tomto roce,
kdy budou pytle s tříděným odpadem svezeny od
domů, jsou 4. listopadu 2015 a 2. prosince 2015.

odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Svoz biopopelnic probûhne 
naposledy v listopadu
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí
připomíná občanům, že svoz biopopelnic proběh-
ne naposledy v letošním roce 12. listopadu a 26.
listopadu. Další svozy budou stanoveny příští rok.

Kompostárna funguje 
naposledy v listopadu
Občané mohou kompostárnu na Malém Rohozci
využít naposledy v listopadu. Ve dnech pondělí,
středa a pátek od 13.00 do 16.00 a v sobotu od
9.00 do 12.00 hodin. V novém roce bude opět
otevřena od března. 

Zmûny v pytlovém sbûru tfiídûn˘ch odpadÛ
od 1. ledna 2016
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Úřad práce ČR informuje občany, že jen dva měsí-
ce mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdra-
votním postižením (OZP) a průkazů mimořád-
ných výhod na to, aby si zajistili jejich výměnu za
nový průkaz OZP. 

V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1.
2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim
z vlastnictví průkazu vyplývají. Nový průkaz OZP
má podobu plastové kartičky obdobně jako ob-
čanský průkaz nebo řidičský průkaz. Je odolný
proti poškození a chráněný vůči jeho padělání.
Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP.

Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12.
2015. 

Pro účely vydávání nového průkazu OZP je tře-
ba doložit: 
• stávající průkaz OZP
• aktuální fotografii, která odpovídá formátu po-
dobizny určené na občanský průkaz (rozměr
35 mm x 45 mm)
• občanský průkaz

Před samotnou výměnou průkazů mimořádných
výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní
úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů

OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účin-
né do 31. 12. 2013, musí klienti podat žádost
o přechod nároku na průkaz OZP. Až poté může
ÚP ČR klientům průkaz v nové podobě vydat. 

Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1.
1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí,
aby pouze doložili úřadu fotografii a podepsali
příslušný formulář, který dostanou na přepážce. 

Upozorňujeme proto klienty, aby nenechávali
vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému
čekání ve frontách na konci roku. 

Zdroj: Odbor sociálních věcí

V˘mûna prÛkazÛ OZP

Setkání se starostou 
na Dalimûfiicích
Starosta města Tomáš Hocke zve na setkání s ob-
čany, které se uskuteční v lokalitě Daliměřice. 

Setkání se uskuteční ve středu 11. listopadu
2015, od 17.00 hodin. Místem setkání bude hasi-
čárna na Daliměřicích. Přijďte podiskutovat
o problémech, které vás trápí a dozvědět se novin-
ky z radnice.

Pomozte zlep‰it 
prostfiedí ‰kolních 
toalet Z· Skálova
Už vloni se škola ZŠ Skálova zúčastnila soutěže
Domestos pro školy a nevedla si vůbec špatně!
Získala produkty firmy Domestos na celý škol-
ní rok zdarma.

I letos se budou žáci, rodiče i zaměstnanci školy
snažit o vysněnou rekonstrukci školních toalet.
A pomoci může každý z vás! 

Koordinátorka soutěže na škole, paní učitelka
Jágrová, vysvětluje, jak podpořit naši školu:
„Veřejnost nás může podpořit dvěma způsoby:
První možností je hlas kliknutím na naši aktivitu,
kterou umístíme na stránky školy a na stránku
školy ZŠ Skálova na sociální síti Facebook, druhá
možnost podpory je nákup výrobku firmy DO-
MESTOS, kdy se účtenka zakoupeného výrobku
nahraje přímo na stránkách soutěže.“

Každý, kdo by nám chtěl pomoci, se musí zare-
gistrovat na stránkách www.domestosproskoly.cz
a hlasovat pro každou naši aktivitu, kterou uvidí
na uvedených stránkách.

Děkujeme, že nám pomůžete splnit naše přání!

Jana Pekařová

Mûstské policii
v Turnovû novû
pomáhá policejní pes
Od září letošního roku strážníkům turnovské
městské policie pomáhá při jejich práci policej-
ní pes.

„Psí posilu v našem týmu velice vítáme, protože
většina agresivních lidí má před psem respekt,“ ří-
ká Luboš Trucka, velitel Městské policie v Turno-
vě. Pes dokáže na pachatele nejen číhat a vystrašit
ho, ale i zaútočit. „Rozhodně to není typ k pohla-
zení,“ sdělil s úsměvem Trucka. Služební policejní
pes bude používán do budoucna i pro vyhledávání
osob, nejen jako donucovací prostředek. Jedná se
o rasu čistokrevného belgického ovčáka tzv.
Maliňák a jmenuje se Dar. 
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Od 1. listopadu 2015 dojde k organizačním změ-
nám vybraných linek autobusové dopravy v Tur-
nově. 

MHD 
linka 675301 obslouží původní zastávku Maš-

kova zahrada, která se bude nově jmenovat Tur-
nov, Sobotecká

linka 675302, 675322 obslouží zastávku
Turnov Sobotecká i novou zastávku v areálu,
která se bude nově jmenovat Turnov, Maškova za-
hrada

Autobusy se již po tomto datu nebudou otáčet
na nezpevněné ploše za Penny marketem

linka 675302 bude nově jezdit u Karla IV. ulicí
Zborovskou nahoru, Terronskou vlevo, dolů Čap-
kovou a obslouží autobusovou zastávku přiléhají-
cí ZŠ Žižkova.

Pfiímûstská doprava
Obousměrně budou obsluhovány nové zastáv-

ky uvnitř areálu Turnov, Maškova zahrada 
Jízdní řády naleznete na www.idos.cz

Odbor dopravy

Organizaãní zmûny v autobusové dopravû

Turnovské divadlo
má nov˘ kabát
Začátkem října letošního roku byla dokončena
oprava fasády na původní historické části Měst-
ského divadla v Turnově.

Projekt zpracovala Ing. arch. Nikola Netušilo-
vá, rodačka z Turnova, působící v Praze a realizaci
prováděla firma DKK Stav s. r. o. z Liberce. Cel-
kové náklady jsou vyčísleny na 731 tisíc korun
a část nákladů je hrazena z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón. 

„Záměrem bylo se co nejvíce přiblížit původní-
mu vzhledu divadla dle dochovaných fotografií
a zároveň navázat na již dříve opravenou dvorní
část,“ říká Ladislav Osička z odboru správy ma-
jetku. 

Také doplnil, že realizace byla ztížena tím, že
musela proběhnout bez omezení provozu v Petr-
nouškově ulici. Stavební firma tento úkol zvládla,
a díky také patří sousedům a projíždějícím řidi-
čům za jejich trpělivost a pochopení. „Ve výhledu
je také oprava zbývající části fasády a hlavně úpra-
va prostoru před divadlem,“ dodal Osička.

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 29. lis-
topadu 2015 od 16.30 hodin. Tradičně na náměstí
Českého ráje v Turnově. Odpolednem bude prová-
zet paní Eva Kordová. Vystoupí dramatický krou-

žek ZŠ Žižkova pod vedením Jany Kepkové. Žáci
se představí coby adventní postavy a budou dětem
rozdávat drobnou nadílku. Těšit se také můžete
na skřítka Turnováčka.

Rozsvícení stromu předchází Den pro dětskou kni-
hu v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově od
9.00 do 14.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!
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ãtvrtek 26. listopadu 2015
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Dny otevfien˘ch dvefií
na ÎiÏkovce
Základní škola Turnov, Žižkova 518, 
511 01 Turnov, www.zsturnov.cz
tel.: 481 325 610, e-mail: skola@zsturnov.cz

• PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY :
Škola už je za dveřmi aneb Nebojme se zápisu
čtvrtek 26. listopadu 2015 od 16.00 hodin.

• PRO BUDOUCÍ ŠESŤÁKY:
Den otevřených dveří
čtvrtek 5. listopadu 2015 od 15.00 hodin.

• PRO VEŘEJNOST:
Den otevřených dveří
čtvrtek 5. listopadu 2015 od 10.00 do 17.00 hodin

Díky Kotlíkov˘m 
dotacím bude moÏné
získat nov˘ kotel
Koncem roku 2015 bude vyhlášen program na
Kotlíkové dotace.

Smyslem projektu je snížit znečištění ovzduší
z lokálního vytápění domácností a zlepšit tak kva-
litu ovzduší i života v Libereckém kraji. Finanční
podpora se týká výměny kotlů na pevná paliva

s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel
na pevná paliva, plynový kondenzační kotel i in-
stalaci solárně – termických soustav či „mikro“
energetických opatření. 

Výše dotace se pohybuje až do 80%. 
Bližší informace k podmínkám programu a ak-

tuality naleznete na webových stránkách Liberec-
kého kraje na http://regionalni-rozvoj.kraj-
lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace.

Skuteãnû zdravá ‰kola
Informačně vzdělávací seminář se koná 18. listo-
padu 2015, 9.30–11.30 hodin, budova OAHŠ
Zborovská 519 Turnov, přízemí (boční vchod
od parkoviště) 

Přidejte se do sítě Skutečně zdravých škol, které
usilují o zlepšování kultury stravování a výživy na
školách. Skutečně zdravá škola je komplexní pro-
gram aktivit a hodnocení, který vám pomůže vy-
tvořit chutné a zdravé školní stravování, obohatit
vzdělávací program o praktické aktivity pro vaše
žáky a propojit se s místní komunitou. 

Seminář vám představí: 
– základní pravidla fungování Programu Skuteč-
ně zdravá škola 
– jak se do programu zapojit 
– jak co nejlépe využívat pomůcky a návody při
naplňování kritérií 

Program semináře: 

9.30–10.00 hodin
Karolina Kallmünzerová: Základní pravidla fun-
gování programu Skutečně zdravá škola .
10.00–10.30 hodin
Margit Slimáková: Zdravá výživa dětí – jak strava
ovlivňuje zdraví, chování a učení dětí, co to je
zdravá výživa. 

10.30–10.45 hodin
Tomáš Václavík: Food for Life – inspirace SZŠ –
představení britského programu, představení me-
todiky Jedeme na farmu – jak naplánovat a reali-
zovat úspěšnou spolupráci s místní farmou. 

10.45–11.00 hodin
Dana Václavíková: Školní zahrada – jak vytvořit
skutečně zdravou školní zahradu a využít ji pro
vzdělávání o jídle.

11.00–11.30 hodin
Otázky a odpovědi, diskuse .

Mûsto Turnov 
vyhla‰uje zámûr 
prodeje nemovitostí
na ·etfiilovsku
Skládajících se z nemovitosti tj. č. p. 904 (res-
taurace), č. p. 389 (roubenka), a přilehlých po-
zemků o celkové výměře 2 084 m2 za celkovou
kupní cenu 3 500 000 Kč.

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


