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Komise pro občanské záležitosti – 21. 1. 2016 

(1. jednání v roce) 

 

Přítomni: Dudová, Ducháč, Fričová, Preislerová, Rakoušová, Zajíčková, Landrová, Čejková, 

Kordová, Janák, Meixnerová 

 

Nepřítomni: Houšková, Černý, Zárybnický, Adamová, Kocourová,  

 

Omluveni: Houšková, Kocourová,  

 

Hosté: Chlupová 

 

Komise je usnášeníschopná 

 

Program: 

1) Rozdělení jubileí 

2) Informace z radnice 

 

 

 

1) Rozdělení jubileí 

 

2) Informace z radnice 

 

 

Předsedkyně komise Eva Kordová pohovořila o velké návštěvnosti zimního stadionu. V plánu 

je také pořídit novou rolbu. Pan Janák doplnil, že lístky na hokejová utkání se prodávají i 

v předprodeji. Avšak měly by být číslované, protože jinak předprodej ztrácí smysl. Chtělo by 

to také posílit, například brigádnicky, pokladnu. Jedna paní prodává lístky, zároveň dělá jiné 

věci a tvoří se fronta. Pro cizince by měl být takový pracovník i základně jazykově vybaven.  

Dále Eva Kordová pohovořila o sociální oblasti, kde se dá formou grantu žádat na projekty. 

Spoluúčast města bude 5 – 10 %. Fokus bude rozšiřovat své služby a bude se na takový 

projekt žádat. Také by mělo dojít k přístavbě DD Pohoda, 28 lůžek bude sloužit občanům 

s alzheimrem. Paní Čejková reagovala, že domov by potřeboval pečovatelky. Paní Zajíčková 

postrádá v Turnově neurologa. Často se jí lidé na neurologa v Turnově dotazují. Není 

v turnovské nemocnici a ještě má neurolog Svoboda končit. Některé léky totiž předepisuje 

pouze neurolog. Odkazuje je proto na VZP.  

 

V oblasti školství se dlouhodobě řeší ZŠ Mašov. Byly snahy ji v minulosti zrušit, ale škola má 

plnou kapacitu. Letos bylo u zápisu 21 prvňáčků. Projekt rekonstrukce školy byl v prioritách 

zastupitelstva na 2. místě. Projekt byl již hotový, ale ostatní rekonstrukce školských zařízení 

ho odsunuly. Zazněla tu také připomínka, že každá škola má svůj program, což není dobře. 

V mateřských školách se dětem věnují, ale jak děti přejdou na základní školu, stává se situace 

horší.  

 

Je nutné posílit sociální bytový fond, ani sociálně slabší občané nechtějí městské byty staré 60 

let a bez rekonstrukce.  

 

 

 



2 
 

Pozvánky:  

 

23. 1. 2016 25. výročí znovuobnovení Spolku rodáků a přátel Turnova 

29. 1. 2016 Městský ples 

 

Další komise: 29. 2. 2016 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 215 

 

 

 

Zapsala: Ing. Klára Preislerová 

 

Ověřila: Eva Kordová 


