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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – kvûten 2016

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. Anna ·upíková, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321, e-mail:
a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, Klára Preislerová, archiv HZS LK, Elektrowin, Pavel Matys.

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

Pohádkové postavy z knih po roce ožily díky dě-
tem, které se do nich převlékly. Netrpělivě očeká-
valy příchod krále a královny z říše všech krásných
a pohádkových knížek. Tradičně přišly pozdravit
tuto akci významné osobnosti města a hosté. Nad
letošní Nocí s Andersenem přijal záštitu starosta

města Turnova Tomáš Hocke i obě místostarostky.
Pozvání přijala také herečka a spisovatelka
Zdeňka Žádníková Volencová, která se stala
kmotrou celé akce. Pohádkový průvod se po úvod-
ním a zábavném zahájení vydal na tradiční pouť
Skálovou ulicí. Král a královna za doprovodu

Rytířů turnovského meče, mažoretek Perliček,
Trubačů Českého ráje a všech letošních spáčů.
Nálada byla skvělá, protože pohádkové postavy
svým kouzlením přivolaly po dopoledním vydat-
ném dešti nádherně modrou oblohu a hlavně slu-
níčko. Proto se k průvodu postupně přidávali dal-
ší a další účastníci. 

Velkou událostí bylo zasazení nového stromu
Pohádkovníku, kterým se stal Kaštanovník. Kmot-
rou stromu se stala paní Zdeňka Žádníková a pěk-
ně jej přivítala do života s přáním, ať se pod ním
nejen daří pohádkám, ale hlavně dobrým lidským
vlastnostem a především lásce. Děti demokraticky
rozhodly, že tento v pořadí třináctý Pohádkovník
bude zasvěcen Malé mořské víle. Na náměstí Čes-
kého ráje u kašny předal starosta vládu nad měs-
tem všem účastníkům Noci s Andersenem. 

Součástí pohádkového programu se stal také
Sbor hasičů města Turnova, který umožnil dětem
prohlédnout si vybavení záchranného hasičského
vozidla. Hasičský profesionální sbor byl založen
před 160 lety v roce 1856. Rozchod na spací mís-
ta, kterých bylo celkem pět, provázela celostátní
znělka Noci s Andersenem, kterou složil turnovský
hudební skladatel Martin Hybler. Další program
pro nocující děti se odehrál v městském divadle.
V krásném interaktivním pořadu za doprovodu
písniček a autorského čtení se představila Zdeňka
Žádníková také jako spisovatelka. Její kniha „Ve
znamení motýla“ je velmi úspěšná a jako dar pu-
tovala mezi malé čtenáře. 

Na spacích místech v našem městě pokračoval
další program: a to soutěže, stezky odvahy a noční
čtení pohádek. Poznávací stezka na motivy pohádek,
zejména Malé mořské víly darovala soutěžícím

16. roãník Noci s Andersenem
Slavnostní fanfáry Trubačů Českého ráje zahájily 16. ročník Noci s Andersenem u historicky
prvního stromu Pohádkovníku, který byl zasazen právě před 11 lety před Městskou knihovnou
Antonína Marka v Turnově. 



22 | | kvûten 2016

Turnovské radniãní listy
dětem pravé mořské perly, vodník opět otevřel po-
hádkovou kouzelnou truhličku z perníku. Od-
měna pro děti byla sladká v podobě čokoládových
mincí. A pak už jen čtení s pohádkovou babičkou,
knihovnicí i policistou a samotnými dětmi. 

Je třeba poděkovat celému týmu spolupracovní-
ků a pomocníků, našim spolupořadatelům, příz-
nivcům a sponzorům. Děkujeme za finanční pod-
poru: Městský úřad Turnov – Odbor životního
prostředí, Dorty z ráje, Pekárna Mikula, Nářadí
Jiránek, Finanční poradenství Jaroslav Knížek,
Kulturní centrum Turnov, Zahradnictví Hájek,

Technické služby Turnov, Sbor hasičů města
Turnova a Městská policie. 

Něco málo ze statistiky:
Pohádkového průvodu se zúčastnilo přibližně 650
dětí, rodičů a ostatní veřejnosti. Celkem v Turnově
spalo 310 dětí a dalších 42 pedagogů a pomoc-
níků. Celkem tedy 352 účastníků na spacích mís-
tech. Největší počet spáčů byl na ZŠ Žižkova
(150 dětí). 

Tým Noci s Andersenem 2016 
(Eva, Silvie, Adam a Tadeáš) 

V sobotu 2. dubna 2016 proběhlo před zimním
stadionem slavnostní odhalení pamětní desky
a znovuoživení Memoriálu Ludvíka Koška, hoke-
jového turnaje mužstev 4. tříd. 

Program probíhal od ranních hodin zápasy hoke-
jových mládežnických družstev. Samotné odhale-
ní pamětní desky proběhlo krátce po 14.00 ho-
dině. Slavnostní částí provedl moderátor, učitel
turnovského gymnázia a zároveň člen výboru HC
Turnov 1931 Pavel Mlejnek, který představil pří-
tomným život Ludvíka Koška. Podle jeho slov by
se hodnoty tohoto válečného hrdiny, turnovského
rodáka a sportovce, měly stát vzorem pro dnešní
mladou generaci.

Pozvání na akci přijala celá řada významných
hostů v čele s posledním žijícím pilotem 310. čes-
koslovenské stíhací perutě RAF. Brigádní generál
Emil Boček ve svých 93 letech poprvé navštívil
Turnov a velice pochvaloval pořádání a hlavně
uctění památky Ludvíka Koška v hojné počtu ná-
vštěvníků. Moderátor generála Bočka nešetřil
všetečnými otázkami na běžný život českých letců
v Anglii. 

Generál Boček však nebyl jediným zúčastně-
ným vojenským příslušníkem. Přítomni byli také
zástupci Armády ČR, ministerstva obrany, kraj-
ské vojenské správy, příslušníci aktivních záloh
i členi klubů vojenské historie. Váženými hosty se
stali rodinní příslušníci Ludvíka Koška a rodiny

dalších členů posádky Liberátoru, kteří společně
zahynuli při tragické havárii v roce 1944. 

Po úvodních proslovech Hany Maierové z Libe-
reckého kraje, starosty Turnova Tomáše Hockeho
a pana Koška, přistoupil generál Boček s panem
Koškem k odhalení dlouho očekávané pamětní
desky, která je umístěna hned vedle hlavního
vchodu do zimního stadionu. Posléze přítomní
hosté uctili památku Ludvíka Koška položením
květin a věnců pod pamětní desku.

Zhruba pětistovka diváků mohla po celý den
obdivovat historickou vojenskou techniku bakov-
ského klubu Roty Nazdar. Na akci samozřejmě
nemohly chybět ani modely historických letadel,
jejichž zmenšeniny byly k vidění v občerstvení
zimního stadionu. V prostorách stadionu byla vý-
stava o historii 311. československé perutě ve
Velké Británii. Okolo 15.00 hodiny se i přes nepří-

zeň povětrnostních podmínek uskutečnily přelety
historických letadel přímo nad areálem Maškovy
zahrady.

V˘sledky zimního
stadionu Ludvíka
Ko‰ka
Historicky první sezona zimního stadionu probí-
hala od období 29. října 2015 až do 3. dubna 2016. 

Za tuto zkrácenou sezonu se povedlo uskuteč-
nit mnoho zajímavých akcí od hokejových utkání
počínaje až k dětskému karnevalu na ledové ploše
konče. Turnovský zimní stadion hostil na svém
ledě i ženské reprezentantky České republiky
a Francie. 

Mimo klasické veřejné hodiny bruslení mohli
návštěvníci zažít atmosféru zimního stadionu ve
večerních hodinách nebo zapsat děti do kurzů
bruslení a krasobruslení. Celková návštěvnost ve-
řejného bruslení se vyšplhala až k neuvěřitelným
31 500 bruslařů na ledové ploše v průběhu 481 vy-
členěných hodin na veřejné bruslení. 

Během 160 dní provozu navštívilo zimní stadi-
on zhruba 100 000 lidí jako diváků hokejových ut-
kání, bruslařů v organizovaných i neorganizova-
ných skupinách či jiných návštěvníků zimního
stadionu. 

Memoriál a odhalení pamûtní desky L. Ko‰ka
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U příležitosti oslav Dne vítězství 8. května 2016,
které tradičně proběhne ve Skálově ulici od 9.00
hodin ráno, se bude konat i slavnostní otevření
letní části areálu Maškovy zahrady pro širokou ve-
řejnost. 

Program v areálu Maškovy zahrady bude probíhat
od 10.00 hodin, kdy dorazí ze Skálovy ulice kolo-
na historických vozidel. Na místě bude k dispozici
nafukovací hrad a na in-line stezce bude možnost
provozovat street art, malování křídami. 

Slavnostní otevření koupaliště bude od 11.00
hodin zahájeno proslovy a přestřižením pásky.
K vyzkoušení budou sportovní aktivity, které nový

areál nabízí a nebudou chybět ani soutěže pro dě-
ti i dospělé jako závody koloběžek nebo pro otužil-
ce přeplavání bazénu za odměnu. Návštěvníci bu-
dou mít možnost prohlídnout si celý prostor s prů-
vodcem a připraveny jsou i ukázky různých aktivit
od práce záchranářů a plaveckých stylů až po in-li-
ne freestyle. Na otevření koupaliště také bude
možnost registrace na in-line fitness závody pro
děti a dospělé, které Sportinline pořádá ve spolu-
práci s městem 21. května také v areálu Maškovy
zahrady. Vystoupí hudební kapela Big Band ZUŠ
Turnov, Mackie Messer Band a mladá skupina
Snap Call. Celý program bude ukončen v 18.00
hodin. 

Otevfiení koupali‰tû 8. kvûtna

Vlajka pro republiku
2016
Starosta města Tomáš Hocke vyhlašuje u příle-
žitosti letošního Dne vítězství kampaň Vlajka
pro republiku. 

Opět po roce přichází starosta města s kampa-
ní Vlajka pro republiku. V sekretariátu vedení
města na turnovské radnici je připraveno padesát
státních vlajek pro ty, kteří se chtějí připojit k ná-
rodní vzpomínce. Vyzvedávat je lze od pondělí
25. dubna. 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. Nikdy ne-
smíme zapomínat na osud vojáků, našich souse-
dů, jako byl Alois Liška, Ludvík Košek, Ladislav
Bobek, Čestmír Šikola, René Černý a mnoha dal-
ších, kteří obětovali naší vlasti život nebo že místo
společenského uznání skončili ve věznicích a pra-
covních táborech vedle válečných zločinců a kon-

fidentů gestapa. Někteří byli popraveni, jiní do-
stali doživotní vězení, další zvolili exil,“ říká sta-
rosta Tomáš Hocke. 

Starosta se setká
s obãany Bukoviny
Ve středu 4. května 2016 proběhne v Domě pří-
rody Českého ráje v Dolánkách tradiční setkání
starosty s občany Bukoviny. 

Přijďte od 17.00 hodin podiskutovat o tom, co
vás trápí a dozvědět se novinky z radnice.

NeÏ vyrazíte na úfiad, 
mÛÏete si zkontrolovat
pfiítomnost úfiedníkÛ
Na městských webových stránkách si můžete o-
věřit přítomnost úředníka, a lépe se s ním na
schůzce domluvit. 

Odkaz na přítomnost pracovníků naleznete na
www.turnov.cz – Městský úřad – Odbory – Pří-
tomnost pracovníků. Data vychází z evidence do-
cházky a zahrnují nepřítomnost mimo budovy

úřadu (služební cesta, dovolená, nemoc apod.).
Krátkodobé nepřítomnosti (pochůzky v rámci
úřadu či jeho budov) nejsou v přehledu zohledně-
ny. V případě závazného zájmu o schůzku doporu-
čujeme příslušného úředníka kontaktovat telefo-
nicky nebo emailem.

Zahrádkáfii si mohou 
koupit „Turnovsk˘ 
kompost“
Technické služby Turnov informují občany, že
od 1. dubna 2016 bude možné zakoupit orga-
nické hnojivo „Turnovský kompost“.

„Kompost bude možné odebírat na kompostár-
ně na Malém Rohozci, a to v provozních hodinách
kompostárny,“ říká jednatel Technických služeb
Libor Preisler. A dodává, že kompost se bude pro-
dávat volně ložený za cenu 787 korun za tunu
včetně daně z přidané hodnoty. 

Provozní doba kompostárny od dubna do října:
Pondělí 9.00–17.00 hodin
Středa 9.00–17.00 hodin
Pátek 9.00–17.00 hodin
Sobota 9.00–12.00 hodin
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V pátek 1. dubna proběhlo na turnovské radnici o-
cenění nejlepších pedagogů, kteří svým přístupem
k žákům a způsobem výuky vynikají, a zaslouží si
být veřejně oceněni. 

Slavnostní setkání s předáním dárků se uskuteč-
nilo v rámci Dne učitelů, který každoročně v Čes-
ké republice připadá na 28. března, výročí naroze-
ní učitele národů Jana Amose Komenského. Na
turnovské radnici byli za účasti vedení města, ve-
doucí odboru školství, kultury a sportu a ředitelů
škol oceněni vybraní učitelé z mateřských a zá-
kladních škol včetně základní umělecké školy.

Setkání zahájil starosta města Tomáš Hocke:
„Dovolte mi, abych vás přivítal na půdě turnovské
radnice při tradičním oceňování pedagogů. Je to
krásná tradice a moje milá povinnost. Práce, kte-
rou odvádíte, je pro turnovské děti zcela zásadní,
protože jim dáváte první impuls ke vzdělávání
a daří se vám vychovávat děti k lásce ke studiu.“

Na něho navázaly obě místostarostky, které podě-
kovaly za individuální přístup a lásku k profesi.
Místostarostka Petra Houšková ještě připomněla
přirozenou lehkost oceněných pedagogů, kteří
jsou však zároveň autoritou díky důrazu na komu-
nikaci nejen s žáky, ale také s rodiči. 

Za Základní školu Skálova byla oceněna Dag-
mar Vlková, za ZŠ 28. října Ivana Jirošová. Ze Zá-

kladní školy Žižkova byla oceněna Ivana Dlas-
ková, ze ZŠ Zborovská Jiřina Kohoutová. Ze spe-
ciální základní školy Sluníčko Jana Prokešová.
Mezi oceněnými byla i Milena Dufková z Waldorf-
ské mateřské školy. Jediným oceněným mužským
pedagogem byl Václav Sajbt ze Základní umělec-
ké školy. Všechny oceněné dámy dostaly květinu,
knižní publikaci a upomínkový pamětní list.
Jediný oceněný muž si odnesl spolu s ostatními
předměty místo květiny lahev vína. 

Po předání ocenění proběhla neformální disku-
se, ve které zazněly aktuální problémy ze školství.
Hovořilo se například zájmu mladých absolventů
o pracovní pozice na základních a mateřských
školách. Starosta města pohovořil o připravova-
ných i běžících investicích do škol, jako je třeba
potřeba projektu na bezbariérovost škol. Účastní-
ci se také zabývali dopravní situací v okolí škol-
ních budov, kterými jsou například neukázněné
parkování a pohyb dopravních prostředků. 

Radnice ocenila nejlep‰í pedagogy

TV Prima pfiijede 
7. kvûtna do Turnova
Roadshow FTV Prima je jednodenní akce, kdy
zpravodajský kamion zavítá do českých a mo-
ravských měst. 

V letošním roce bude unikátní mobilní zpravo-
dajské studio vysílat přímo z náměstí Českého rá-
je v Turnově. Celodenní program bude složen
z různých vystoupení, soutěží, koncertů a auto-
gramiád. Živě vystoupí například Janek Ledecký,
kapela Slza nebo Maxim Turbulenc a další. 

17. roãník Memoriálu
Ludvíka DaÀka
Tradiční mezinárodní atletický mítink připo-
míná slavného atleta, olympijského vítěze a svě-
tového rekordmana v hodu diskem Ludvíka

Daňka, který v Turnově vytvořil svůj první svě-
tový rekord v roce 1964.

Letošní 17. ročník memoriálu se bude konat
v úterý 24. května za účasti světových diskařů
a koulařů - Robert Harting, Piotr Malachowski,
Philip Milanov, David Storl, Ladislav Prášil.
V dalších 13 disciplínách bude startovat česká at-
letická špička. V Turnově by mohla závodit dvoj-
násobná olympijská vítězka Bára Špotáková, po-
kud jí to ovšem zdravotní stav dovolí. Dále pořa-

datelé lákají na mistry světa Zuzanu Hejnovou
a Pavla Masláka. V rámci akce proběhnou vložené
závody dětí z Libereckého kraje. Na mítink přije-
dou i členové Českého klubu olympioniků.
Připravena je i autogramiáda. Diváci budou moci
závodní klání sledovat na velkoplošné obrazovce.
Den před mítinkem, tj. v pondělí 23. května odpo-
ledne proběhne na náměstí Českého ráje u kašny
Netradiční atletické skotačení pro děti a příchozí.

Pozvánka na tradiãní 
‰kolní jarmark
V sobotu 21. května 2016 se koná tradiční škol-
ní jarmark na ZŠ Žižkova. 

Začátek v 9 hodin. Těšit se můžete na vystoupení
žáků, soutěže pro děti, kavárničku, prezentaci děts-
kých prací, hasičský vůz, skákací hrad, tombolu…

Ať je venku teplo, zima, u nás bude vždycky pri-
ma! Srdečně zveme všechny Turnováky!

Učitelé, žáci a pracovníci ZŠ Žižkova
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Hasiči při jarním pálení nabádají k opatrnosti.
Vegetace je suchá a hrozí zvýšené nebezpečí vzniku
požáru s jeho následným rychlým šířením do okol-
ního prostředí. Přetrvávajícím problémem je vy-
palování suché trávy, které je zákonem zakázáno. 

Při pálení biologického odpadu doporučujeme
dodržovat tato pravidla: 

• velikost hromad zeleného odpadu po úklidu
(případně zbytků po těžbě) volte tak, aby shořely
během doby, kdy je na místě přítomen dozor

• při náhlém zhoršení počasí – silném větru –
pálení ihned přerušte a oheň uhaste

• místo pro pálení izolujte pruhem širokým ne-
jméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materi-
ály až na zeminu

• mějte připravené jednoduché hasební pro-
středky (lopata, kbelík s vodou, písek atd.)

• místo pálení můžete opustit až po úplném
uhašení ohně

• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování
nesmí být zataraseny

• spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdá-
lenosti od obytných nebo hospodářských objektů

• osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat
bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalo-
váním pověřena 

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení,
které provádí podnikající fyzické a právnické oso-
by. Je to zejména povinnost ohlašovat pálení na
operační a informační středisko Hasičského zá-
chranného sboru Libereckého kraje. Pálení lze na-
hlásit telefonicky na čísle 950 471 100 nebo přes
internetový formulář, který je zveřejněn na webo-
vých stránkách www.hzslk.cz v horní pravé části
nazvané „pálení klestí“ nebo přes banner v pra-
vém sloupci „nahlášení pálení“. 

Při ohlašování pálení je nutno uvést následu-
jící informace: 

• datum a místo pálení
• osobu, která je za pálení odpovědná + kontakt

(mobilní telefon) 
• dobu, po kterou bude pálení probíhat 
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fy-

zické osoby, které tuto činnost provádějí na svém
pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení
většího množství biologického odpadu, je vhodné
také ohlásit pálení na informační a operační stře-
disko HZS Libereckého kraje. Podle zákona ne-
smí fyzická osoba provádět vypalování porostů, ji-
nak se dopustí přestupku, a za ten lze uložit poku-
tu do výše 25 000 Kč. Podnikající fyzické osoby
právnické subjekty nesmí vypalovat porosty, při
spalování hořlavých látek na volném prostranství
jsou povinni stanovit opatření proti vzniku a šíře-
ní požáru. Spalování hořlavých látek na volném
prostranství včetně navrhovaných opatření jsou
povinny předem oznámit územně příslušnému
HZS kraje, který může stanovit další podmínky
pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost
zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí
správního deliktu a může jim být uložena pokuta
až do výše 500 000 Kč. (Zdroj: TZ HZS LK)

Pozor na jarní pálení

V pátek 8. dubna žáci základní školy Skálova vy-
razili na výuku přímo na turnovskou radnici. 

V rámci vlastivědy měli možnost dvě třídy pro-
zkoumat prostory radnice a vyzkoušet si v praxi
své nabyté znalosti o fungování městského úřadu.
V doprovodu svých učitelek prošla 4. A a 4. B celou
radnici s výkladem místostarostky Petry Houškové. 

Po úvodních nejistých krocích do prostor nové
podatelny a obřadní síně procházeli žáci jednotli-
vé odbory. S každým dalším navštíveným místem
získávali malí turnováčci odvahu na zvídavé otáz-
ky. V kanceláři pana starosty byly připraveny atri-
buty města, které se žáci snažili uhodnout. Ve vět-
šině případů se jim to dobře vedlo, poznali i řetěz
starosty. Paní Houšková ještě vysvětlila, jaký je

rozdíl mezi řetězem starosty a oddávajícího. 
Další znalosti žáci uplatňovali v hádání osob-

ností na fotografiích. T. G. Masaryka poznali bez
zaváhání, stejně jako prezidenta Václava Havla.
Problém měli však s poznáním současné osobnos-
ti libereckého hejtmana, kterého mylně jeden
z přítomných chlapců nazval Chuckem Norrisem.
Z osobností zásadních pro město Turnov byl žá-
kům představen i mecenáš Bohuslav Horáček,
který se zasloužil o opravu a užívání nejedné měst-
ské památky. Pro motivaci k lepším výkonům ne-
jen ve školních lavicích byla zmíněna i Nadace B.
J. Horáčka Českému ráji, která oceňuje vědce i ús-
pěšné studenty v mnoha vědních oborech. 

Děti si také vyzkoušely židli samotného starosty
a představovaly si všechna pro i proti tohoto úřa-

du. Po důkladném zvážení se nakonec pro tuto ka-
riéru rozhodla jen část přítomných. Děti také pře-
kvapily, když začaly vyjmenovávat věci, za které
by městu poděkovaly, jako opravu školy, nový
zimní stadion, zrekonstruované toalety nebo jídel-
na a družina. 

Îáci ãtvrt˘ch roãníkÛ si prohlédli radnici
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Ocelová konstrukce na pražském Petříně váží asi
175 tun. Jen ze železa získaného z vyřazených elek-
trospotřebičů, které u nás lidé za posledních 10 let
předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo
postavit 700. 

Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dal-
ších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo ubývající
nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyk-
lačním technologiím se totiž daří získat zpět
a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z ni-
chž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běž-
ná mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyro-
bena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří
sklo a 12 % plasty. 

Co z domácností mizí a v jakém množství, to je
dobře vidět zejména posledních 10 let, kdy se
v České republice vysloužilé elektro systematicky
sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je největ-
ším českým kolektivním systémem a zajištuje
zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, se
za tu dobu postaral o sběr a následnou recyklaci
více než 15 milionů spotřebičů. 

Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým
by vytvořily řadu měřící přes 6000 kilometrů, tak-
že by se daly hned dva a půl krát vyskládat po ob-
vodu státní hranice České republiky.

Století vytrvalci i jepiãí Ïivot
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme,
se v českých domácnostech začaly zabydlovat už
začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice,
pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou maso-
vého připojování ke vznikající elektrické rozvodné
síti. 

Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se
design, základní technologické principy ale zůstaly
stejné. A nedokážeme si bez nich představit kaž-
dodenní život. Potvrdil to i průzkum, který ELEK-
TROWIN letos uskutečnil. Více než polovina
dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý

ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. Pětina by
ocenila, kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala
pračka.

Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým
nosičem. Typickým příkladem byl hit 90. let, vide-
orekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystří-
daly CD přehrávače, které jsou v posledních le-
tech nahrazovány paměťovými médii. 

Některá elektrická zařízení, která jsme ještě
nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách, se
naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně
kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro
domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se
naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20.
století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je
pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali
i ve vlastních firemních muzeích.

Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spo-
třebičů v českých domácnostech žádnou novin-
kou, stále ještě poměrně nový je způsob, jak s nimi
nakládáme po skončení jejich životnosti. Když to-
tiž našim předkům dosloužila lednice nebo vysa-
vač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál „na
památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak
velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitel-
né. Kam také?

K větší obměně domácích spotřebičů začalo
v českých zemích docházet až v 60. letech minulé-
ho století. 

Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale
začal rodit teprve na počátku nového tisíciletí,
přesněji po roce 2005, tedy právě před deseti roky,
kdy se do české legislativy promítla tehdy nová ev-
ropská směrnice.

Díky tomu se staré spotřebiče postupně přesta-
ly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na
černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dří-
ve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro televi-
ze, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost

vyplývající z členství v Evropské unii. Na rozdíl od
některých jiných direktiv, má ta odpadová jedno-
duchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je od-
pad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se
zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklo-
vat a získané suroviny znovu použít. 

V Turnově mohou občané využít služeb sběrné-
ho dvora Vesecko, který je místem zpětného odbě-
ru elektrozařízení.

Provozní doba sběrného dvora Vesecko:
(letní období březen–říjen) 
po–pá 9.00–17.00
so 9.00–12.00

Odbor životního prostředí 
(Zdroj ELEKTROWIN)

Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by 
na 700 rozhleden

ãtvrtek 26. kvûtna 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz


