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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – prosinec 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, Pavel Charousek, Radek Dra‰nar.

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

Skálova ulice si pfiipomnûla 
pietní vzpomínku

V 10.00 hodin se otevřely brány areálu zimního
stadionu nesoucí název Ludvíka Koška – turnov-
ského rodáka, hokejisty, letce RAF, pro veřejné
bruslení. Mezitím se vedení města spolu s hejtma-
nem Libereckého kraje Martinem Půtou, zastupi-

teli a dalšími občany sešlo ve Skálově ulici u vzpo-
mínkového setkání. Přítomní si vyslechli státní
hymnu, projev místostarostky města Petry Houš-
kové a položili květiny k pomníku padlých. 

„Sešli jsme se před pomníkem padlých, abychom
si připomněli události spojené s výročím vzniku
Československé republiky a společně oslavili svá-
tek 28. října. Vznik samostatné Československé re-

publiky byl výsledkem mnohaleté usilovné práce
několika výrazných osobností – T. G. Masaryka,
Rastislava Štefánika, Edvarda Beneše a dalších.
Vznik republiky byl zásluhou vynikajících osob-
ností, které do dnešní doby jsou za tento čin ctěny,
jsme na ně hrdi a máme k nim patřičnou úctu. Má
Česká republika po 97. letech své samostatnosti
osobnosti, které takto významnou měrou přispí-
vají k jejímu rozvoji, rozkvětu a suverenitě? I dnes
je třeba se učit z historie, z tradic, ze zkušeností.
Generace našich dětí, již bere jako samozřejmost,
že žije ve svobodné zemi, může studovat, cestovat,
svobodně se vyjadřovat, nebojí se vystoupit, pokud
tomu tak není. Nezapomínejme ale, že získanou
svobodu a možnost smysluplného života můžeme
snadno ztratit, návraty jsou vždy komplikované
a přináší i oběti. Přiznejme si, že žijeme v blaho-
bytné etapě našich dějin, žijeme v době nepřetržité
svobody již 26 let. Přesto pocity bezstarostnosti,
klidu a uspokojení neprožíváme. A to jak ve sféře
veřejné, politické, tak i často osobní. Naše společ-
nost je protkána neklidem, narušena je soudrž-
nost, panuje vzájemná nedůvěra. Ve společnosti
kvete podezřívavost, antipatie, konfliktnost a ob-
viňování. Svoboda je zaměňována s neodpověd-
ností, zkušenosti a znalosti jsou válcovány nevá-
zaností, inovativností a flexibilitou. Důležitý je
pro nás konečný úspěch, skvělý výsledek, nejlépe
ekonomicky skvělý, už tolik nás nezajímá proces,
jak jsme ho dosáhli a kvalita celého díla. Naopak
pokora, úcta k druhému a jeho názoru, respekt
a přijetí autority a zkušeností, umění naslouchat,
společensky se chovat – jsou skoro již slova ze
slovníku cizích slov. Na sociálních sítích kolují pa-
radoxy dnešní doby, že máme větší domy a menší

Velkolep˘ 28. fiíjen v Turnovû
Letošní oslavy 97. výročí vzniku samostatného československého státu se uskutečnily ve středu
28. října 2015, a to na třech místech ve městě. Uctili jsme pietní vzpomínku, máme nově
otevřený zimní stadion, dva nositele ceny obce a pět medailistů.
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rodiny, více vymožeností, ale méně času, máme ví-
ce titulů, ale méně zdravého rozumu, více vědo-
mostí, ale méně soudnosti. Znásobili jsme naše
majetky, ale zredukovali naše hodnoty. Utrácíme
příliš bezstarostně, smějeme se málo, jezdíme
rychle, a velmi brzy se na sebe zlobíme. Naučili
jsme se pospíchat, ale ne čekat a mnoho dalšího.
Obáváme se nepřátel, kteří by mohli překročit na-
še hranice, přitom větší nebezpečí a nepřátelství
pro naši společnost číhá možná za rohem díky
vlastnímu způsobu života. Važme si doby, ve které
žijeme, snažme se žít více rozumně a s větší poko-
rou. Děkuji za pozornost a za vaši účast na této
pietní akci,“ dodala Petra Houšková.

Zimní stadion nadchl diváky
Na 13.00 hodinu se do zimního stadionu vměst-
nalo na tisíc lidí, dychtících po jedinečné atmosfé-
ře hokejového zápasu legend ČR veteráni proti
HC Turnov 1931, který sice pro domácí skončil
12:1, ale i tak to byla skvělá podívaná a turnovské
áčko se rozhodně nemělo za co stydět. Přestávky
zápasů vyplnila jízda libereckých krasobruslařů
BK Variace Liberec. Po zápase následovala auto-
gramiáda hokejistů a večer opět návštěvníci nazu-
li brusle a užívali si mrazivé jízdy.

Všichni návštěvníci si také chtěli prohlédnout
nový zimní stadion s netradiční střechou ve tvaru
listu, který vznikl jako součást Sportovního a re-
kreačního areálu Maškova zahrada za 96 milionů
korun bez daně z přidané hodnoty. Stavba byla za-
hájena v lednu letošního roku a kolemjdoucí moh-
li růst stavby pozorovat den co den. V první etapě
celé investiční akce byl realizován zimní stadion
s ledovou plochou 59 x 26 metrů, lemující 350 se-
dadel na tribuně a skýtající 7 šaten. Dále bylo vy-
budováno parkoviště pro 134 míst a stání pro
4 autobusy, zpevněné plochy v okolí stadionu, in-
ženýrské sítě a venkovní osvětlení. Starosta města
i jednatel Městské sportovní Turnov Jindřich
Kořínek vyjádřili poděkování všem, kteří na stav-
bě usilovně pracovali. Architektem celé stavby je
Ing. arch. Antonín Buchta a Ing. arch. Miloš Mlej-

nek, generálním projektantem firma CODE, spol.
s r. o. z Pardubic, a generálním dodavatelem sdru-
žení „Společnost SYNER + BAK.

Byly udûleny dvû ceny obce 
a pût medailí starosty
Slavnostní večer se uskutečnil v Městském divad-
le v Turnově. Moderace se skvěle zhostila Eva
Kordová, která v úvodu vyzvala starostu města
Turnova k projevu, ve kterém se zaměřil na myš-
lenky Václava Havla o domově. 

„Co je to tedy domov? Snad by se dalo velmi
obecně říct, že domovem rozumíme prostě to, co
je nám bližší než něco jiného. Chceme-li být o ně-
co konkrétnější, pak asi řekneme, že domov je
místo, kde žijeme. Náš byt či dům je nám bližší
než třeba dům našeho souseda či starosty. Ulice,
v níž náš dům stojí, je nám zajisté bližší než nějaká
neznámá ulice na druhém konci města; v té své
jsme prostě zakotvenější, lépe ji známe, zvykli
jsme si na ni, lépe rozumíme jejímu životu. Bližší
než jiné končiny naší země je nám pochopitelně
vesnice, město či kraj, v nichž jsme se narodili či
vyrostli nebo kde delší dobu pobýváme. A posléze
i celá naše země – byť bychom ji neměli ani pořád-
ně procestovánu a milovali naopak cestování po
světě – je nám přeci jen nakonec bližší než nějaká
vzdálená země, kde je velmi jiná krajina, velmi jiné
podnebí i velmi jiný život. I naše národní hymna
odpovídá na otázku, kde je náš domov, především
popisem místa, kde žijeme. Jakkoli je místo – pře-
mýšlíme-li o významu slova domov – tím prvním,
co nás napadá, není asi tím nejdůležitějším či po-
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sledním. Tím jsou nepochybně lidské bytosti, kte-
ré dotyčné místo po staletí vytvářely, které je do-
dnes tvoří, které je obývají, s nimiž je sdílíme.
V tomto smyslu jsou naším domovem především
různé užší či širší okruhy lidí a lidských pospoli-
tostí, které nás obklopují, jako například naše ro-
dina, naši přátelé, naši sousedé či naši spolupra-
covníci, prostě ti, k nimž něco osobního cítíme,
s nimiž se osobně známe, s nimiž jsme si nablízku,
s nimiž sdílíme určité zkušenosti, hodnoty, zážit-
ky, názory, záliby. Jsou ovšem i širší společenství,
jež nám jsou bližší než jiná. Žádný z nás nezná na-
příklad osobně všechny občany České republiky
nebo všechny, kteří v ní nalezli nový domov, a pře-
sto jsou většině z nás bližší, než občané jiných stá-
tů. Důvod je jasný: sdílíme společnou historii,
mluvíme týmž jazykem, máme společnou kulturu,
společné tradice, společné modely chování, návy-
ky, symboly, radosti, oblíbená místa, druh humo-
ru, střediska duchovní sebereflexe. Ale ani to není
všechno. Nemůžeme se jen radovat ze všech vý-
hod, které soudobý civilizační vývoj přináší, ale
musíme přijímat i zvýšenou míru naší spoluodpo-
vědnosti za obecný stav věcí a odvážně tuto spolu-
odpovědnost promítat do svého počínání,“ shrnul
Tomáš Hocke. 

Také dodal, že nás v nadcházejícím roce 2016
čekají velké výzvy – uprchlická krize, krajské vol-
by, dopravní problémy, investice ve městě. „Jsem
hrdý na to, že mým domovem je Turnov, jsem hr-
dý na ty své spoluobčany, kteří dokázali v minu-
losti čelit totalitním režimům, i na ty, kteří svými
úspěchy v nejrůznějších oblastech života, poznání
a tvorby obohacují náš společný život a šíří dobrou

pověst našeho města. Všem občanům Turnova
blahopřeji k dnešnímu státnímu svátku České re-
publiky – našeho domova!,“ zaznělo na závěr
z úst starosty. 

Během slavnostního večera byly uděleny dvě ce-
ny obce a pět medailí starosty. První cenu obce ob-
držela akademická malířka Eva Mastníková, která
v oblasti výtvarného umění, knižní výtvarné tvorby
a ilustrace dokázala nejen významně pozvednout
tuto oblast tvorby zvláště směrem k dětskému čte-
náři a naše město Turnov vešlo jejím jménem do
povědomí nejen odborné veřejnosti na celostátní
úrovni. Za svou především ilustrátorskou činnost
získala řadu ocenění jako například Zlatá stuha
a další. Ocenění si zasloužila též za svou pedago-
gickou práci ve výtvarném oboru Základní umě-
lecké školy v Turnově, kde vychovala celou řadu
zajímavých osobností. Výrazně ovlivnila podobu
učebnic pro základní školy a za tuto práci je také
velmi dobře hodnocena nejen z řad odborné peda-
gogické veřejnosti, ale také z řad výtvarníků a ilus-
trátorů.

Druhou cenu obce obdržel Ing. MgA. Pavel
Holas in memoriam, za kterého cenu převzal Josef
Uchytil. Pavel Holas patřil k nejzajímavějším ma-
lířům české výtvarné scény. Jeho nefigurativní
malířský projev byl výjimečný svou schopností za-
chycovat prostor, který má mnohoznačný až ima-
ginativní charakter přesto, že je jeho základ v pro-
stém reálném světě, který se nachází kolem nás.
Výtvarné vzdělání získal u profesora Zdeňka Be-
rana v ateliéru klasických malířských technik na
Akademii výtvarných umění v Praze. Pavel Holas
se zabýval primárně malbou a závěsným obrazem.
Dlouhodobě působil jako asistent na AVU, kde vy-
učoval talentované posluchače. Mimo to se věno-
val hře na varhany a klavír a byl autorem drobných
kompozic pro oba tyto nástroje. Od roku 2000 byl
varhaníkem v Turnovských kostelích. 

Starosta města Tomáš Hocke udělil medaili Jo-
sefu Ulrichovi za vynikající celoživotní práci s dět-
mi a mládeží, které vychoval jako cvičitel, dalimě-
řický dobrovolný hasič a turnovský lyžař. 

Panu Aloisi Drahokoupilovi za vynikající celoži-
votní práci s dětmi a mládeží, díky které vychoval
stovky mladých leteckých a lodních modelářů, za
kterého cenu převzal jeho syn Tomáš. 

Paní Ladislavě Grundové za vynikající pedago-
gickou činnost na poli hudební nauky, klavíru
a především sborového zpěvu, zakladatelce
a dlouholeté sbormistryni pěveckého sboru Car-
mina. 

Čtvrtou medaili starosta města udělil Vladi-
míru Kohoutovi za osobní odvahu, se kterou
vzdoroval komunistickému režimu v 80. letech,
signatáři a organizátorovi pochodů Nezávislého
mírového sdružení, vše za činnost, která přinesla
jeho osobě persekuci a nám všem ukázala cestu
k demokracii. 

Poslední medaile patří Monice Kristiánové za
osobní odvahu, se kterou vzdorovala komunistic-
kému režimu v 80. letech, signatářce a organizá-
torce pochodů Nezávislého mírového sdružení,
vše za činnost, která přinesla její osobě persekuci
a nám všem ukázala cestu k demokracii. 

Večer zazněl školní smyčcových orchestr žáků
Základní umělecké školy Turnov, projev starosty
města a na závěr si diváci vychutnali divadelní
představení Čtyři ženy Karla IV. s Janem Potmě-
šilem v hlavní roli.

Dûkujeme v‰em partnerÛm akce:
Město Turnov, Městská sportovní Turnov, s. r. o.,
Syner, a. s. Liberec, BAK, a. s. Trutnov, Kultur-
ní centrum Turnov, s. r. o, Hasiči Města Tur-
nova, Středisko pro volný čas dětí a mládeže,
HC Turnov 1931, ČR veteráni, HC Bílí Tygři
Liberec, BK Variace Liberec a další.

Fotografie z celého dne najdete 
na www.facebook.com/mestoturnov 
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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
Vesecko. Zde bude možné pytle odevzdat v rámci
provozní doby sběrného dvora.
březen–říjen 
po–pá 9.00–17.00, so 9.00–12.00
listopad–únor
po–pá 9.00–16.00, so 9.00–12.00
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 So-
botecké ulici. Kontejner bude volně přístupný
24 hodin denně. Obě sběrná místa budou monito-
rována 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 te-
dy následující:

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

Další 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, nebu-
de 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 listopadu a prosinci poskytnuty pů-
vodní úlevy. Odpady vytříděné od 1. 1. 2016 a od-
vezené na výše uvedená sběrná místa bude posky-
tována 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 termín pytlového sběru v tomto roce,
kdy budou pytle s tříděným odpadem svezeny
od domů, je 2. prosinec 2015.

odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Zmûny v pytlovém sbûru tfiídûn˘ch odpadÛ

Zamluvte si rezervaci
na registr vozidel
online
Městský úřad Turnov – odbor dopravy infor-
muje občany, že rezervaci na registr vozidel je
možné nově provádět přes webové stránky měs-
ta Turnova z pohodlí domova.

Na webových stránkách www.turnov.cz – Měst-
ský úřad – Rezervace na registr vozidel si občan
může vybrat termín své návštěvy, a to vždy v pon-
dělí a v pátek. Po kliknutí na konkrétní den si zvolí

čas příchodu na úřad. Dále vyplní své jméno, pří-
jmení a e-mailovou adresu. Po kliknutí na tlačítko
„Zaslat autorizační kód“ bude následně zaslána
ověřovací zpráva s kódem, který se napíše do po-
líčka „Autorizační kód“. Poté můžete vaši rezerva-
ci potvrdit tlačítkem „Závazně rezervuji termín“. 

Kotlíkové dotace – 
pozvánka na semináfi
Přijměte pozvání na seminář, který je určen
pro žadatele programu Kotlíkové dotace v Li-
bereckém kraji. 

Seminář se uskuteční 7. prosince 2015 v budově
turnovské radnice, Antonína Dvořáka 335, zase-
dací místnost č. 215 a to od 14.00 do 17.00 hodin.
Od 14.00 hodin proběhne konzultace, od 15.30
pak prezentace a zodpovězeny budou dotazy.
Zájemci o konzultaci se nemusí dopředu registro-
vat.

Výzva je plánovaná na druhou polovinu ledna
2016. Podrobné informace naleznete na http://
regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotliko-
ve-dotace

Seminář proběhne v měsíci listopadu a prosinci
i v okolních městech.
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Letošní ročník vánočních trhů se uskuteční v pá-
tek 11. a v sobotu 12. prosince 2015 na náměstí
Českého ráje. 

Oproti minulému roku se sice trhy nebudou konat
v neděli, avšak program obou dnů bude trvat až do
večerních hodin. Těšit se můžete na tradiční vy-
stoupení turnovských základních škol i bohatý
kulturní program, ve kterém zazní například cim-
bálová muzika Dušana Kotlára, pražský soubor
Karmína, zabývající se interpretací starých čes-
kých lidových písní a gotické, renesanční a barok-
ní hudby a v neposlední řadě též turnovský pěvec-
ký sbor Antonína Dvořáka, který přednese slav-
nou Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby.
Samozřejmě na nepřebernou nabídku řemeslníků
nabízejících občerstvení, vánoční dekoraci i ře-
meslné výrobky. Zvláště pro děti je připravena
„Kapří stezka“, která je zavede z náměstí Českého
ráje Skálovou ulicí nejen na výstavu Kapr sumec
štika, ale také na „rybí dílnu“ do Kamenářského
domu. 

Podrobn˘ kulturní program trhÛ:

11. prosince – Hlavní podium
10.00 Zahájení

10.15 Základní škola Mašov
10.45 Základní škola Skálova
11.15 Základní škola 28. října
11.45 Základní škola Žižkova
12.15 Základní škola Zborovská
13.00 ZUŠ Turnov
14.00 Špačková
15.00 Eternal Voices
16.00 Waldovy Matušky
17.00 Eternal Voices
18.00 Cimbálová muzika Dušana Kotlára

11. prosince – Divadlo muzeum
14.30 Čmukaři
16.30 HAD Hodkovice n/M

12. prosince – Hlavní podium
10.00 Turnovanka
11.00 Provaz
12.00 Karmína Praha
13.00 Fortuna
14.00 Martin Hybler a spol.
15.00 Fortuna
16.00 Broďanka
17.00 Karmína Praha
18.00 Martin Hybler a spol.
19.00 Dvořáci - Česká mše vánoční

12. prosince – Divadlo muzeum
11.30 Sedmero – Pštrosi
13.30 Sedmero – Pštrosi
15.30 Na židli
17.30 Kordula

Vánoãní trhy jsou za dvefimi

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
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Mít informace nebo kontakty na správná místa
a osoby je v současné době nezbytné. Odbor sociál-
ních věcí na Městském úřadě Turnov se snaží v so-
ciální oblasti tuto roli naplňovat. Připravil setká-
ní poskytovatelů sociálních služeb se zástupci obcí
správního území ORP Turnov, aby informoval
o možnostech sociálních služeb napříč generacemi
a cílovými skupinami.

Informační schůzka se konala 15. října 2015 v za-
sedací místnosti MěÚ Turnov za účasti zástupců
odboru sociálních věcí Krajského úřadu Liberec-
kého kraje Ing. Musilové a Mgr. Tůmy. Setkání za-
hájil starosta Turnova Ing. Tomáš Hocke a sezná-
mil účastníky s problémy, které Turnov v důsledku
stárnutí populace a legislativních opatření tíží.

Dále pak paní Musilová seznámila přítomné se
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
Libereckého kraje a se základní sítí sociálních slu-
žeb kraje. Zdůraznila trend zejména u seniorů
přesunout služby do terénu místo budování no-
vých objektů pro pobytové služby. Na setkání pre-
zentovalo své služby a poslání 8 poskytovatelů so-

ciálních služeb z Turnova i okolních měst. Protože
odbor sociálních věcí v čele s Mgr. Hanou Kocou-
rovou připravují na rok 2016 Akční plán ke Ko-
munitnímu plánu sociálních služeb, byla tato
schůzka využita ke sběru případných podnětů pro
doplnění plánu. 

Starostové se v diskusi shodli na téměř plném po-
krytí potřeb občanů sociálními službami. Zpo-
chybňují pouze některé dotazníkové akce z KÚ
Libereckého kraje, protože ne všechny problémy
z domácností se přenesou k řešení na obec a sta-
rosta často nemůže poskytnout kraji relevantní in-
formace, protože je nezná. 

Barbora Špicarová Stašková při této příležitosti
velmi stručně informovala účastníky o schválené
koncepci sociálního bydlení, ze které bude vychá-
zet zákon o sociálním bydlení, který bude mít plat-
nost od r. 2017. 

Setkání s poskytovateli sociálních služeb je jed-
nou z aktivit, které též naplňují poslání projektu
na podporu meziobecní spolupráce. Sdílení infor-
mací a zkušeností mezi obcemi a institucemi se
může dít i touto cestou a to díky podpoře vedení
města Turnov. Informační Katalog sociálních slu-
žeb lze najít na internetu pod odkazem www.kata-
logsocialnichsluzeb.cz.

Mgr. Hana Kocourová 
a Ing. Eva Krsková, MěÚ Turnov

Starostové obcí se se‰li s poskytovateli 
sociálních sluÏeb

Nov˘ rok odstartuje
ohÀostrojem
V pátek 1. 1. 2016 se za podpory Města Turnova
a turnovských firem uskuteční novoroční ohňo-
stroj. Místem konání bude autobusové nádraží
Na Lukách. 

Od 16.30 hodin se můžete těšit na doprovodný
program, ve kterém děti, které donesou obrázek
s tématem letošních Vánoc, obdrží sladkou pozor-
nost. Vedení města popřeje občanům a ze zimy
návštěvníky roztančí turnovská kapela Snap Call. 

V 17.00 hodin bude odpálen samotný ohňo-
stroj, který i letos připraví Zdeněk Pohl. Těšíme se
na vás. 

Město Turnov a zaměstnanci Městského
úřadu přejí všem občanům krásné prožití
vánočních svátků, dětem bohatou nadíl-
ku pod stromečkem, a do nového roku
pevné zdraví a mnoho spokojenosti. 

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


