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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – prosinec 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 a koordinátor Zdravého mûsta
Turnov a MA21 (tel.: 481 366 321, e-mail: a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, Klára Preislerová, Pavel Charousek, Radek Dra‰nar, Kulturní centrum Turnov, Z· Skálova, OÎP.

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

Den otevfien˘ch dvefií
v Technick˘ch sluÏbách Turnov
Slavnostní den začal svou neformální částí, kte-
rou bylo setkání veřejnosti v prostorách Tech-
nických služeb Turnov v Sobotecké ulici. Společ-
nost, která se již dvacet let stará o nejen o odpady
města, ale také o čištění a údržbu komunikací,
otevřela své brány všem příznivcům technického
vozového parku. 

Program zahájila moderátorka Eva Kordová
společně s jednatelem společnosti z vysokozdviž-
né plošiny jednoho z vystavených vozů. Atmo-

sféru navodila kapela Dědkové, ale kromě živé
hudby byly také v areálu připraveny různé hry
a aktivity pro děti i jejich doprovod. Největším lá-
kadlem pro desítky návštěvníků se stala vystavená
vozidla Technických služeb. 

Odpoledne v Technických službách Turnov bylo
i ekologicky vzdělávací. U stánku společnosti
EKO-KOM se zábavnou formou malí i velcí účast-
níci dozvídali, jak správně třídit odpad. Eko-
logicko-bubenickou show předvedl Mr. Popelino,
který své vystoupení hrál na popelnice a jiné po-
dobné nástroje. 

Pietní vzpomínka ve Skálovû ulici
V 17.00 hodin se vedení města spolu se statutární
náměstkyní hejtmana Hanou Maierovou, zastupi-
teli města, zástupci hasičského záchranného sboru
a dalšími občany sešli ve Skálově ulici u pomníku
na pietní vzpomínku. Přítomní si vyslechli státní
hymnu, projev místostarostky města Jany Svo-
bodové a položili květiny k pomníku padlých. 

„Sešli jsme se před pomníkem padlých 1. a 2.
světové války a pomníkem obětí komunismu, aby-
chom si připomněli události spojené s výročím
vzniku Československé republiky. Rok 1918, jed-
no z nejvýznamnějších dat v české historii, navíc
jedno z mnoha dat osmičkových. Moderní etapa
našich dějin začíná říjnem 1918. Představuje na
jedné straně vyvrcholení dosavadních národních
snah české společnosti 19. století, zároveň je i po-
čátkem samostatné existence českého národa.
Česká společnost se mohla podle prezidenta
Václava Havla 28. října 1990 teprve po několika
desetiletích bez různých vytáček a zcela jedno-
značně přihlásit k idejím, s nimiž je tento den ne-
odmyslitelně spjat, totiž k ideálu svobody, politické

Oslavy 28. fiíjna v Turnovû
Oslavy 98. výročí vzniku samostatného československého státu se uskutečnily v pátek 28. října 2016. Letošní státní 
svátek zahrnoval kromě každoročních formálních událostí také oslavu 20. výročí od vzniku Technických služeb Turnov.
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plurality, skutečné demokracie, občanské rovnos-
ti, sociální spravedlnosti, humanity a v neposlední
řadě plné státní nezávislosti. I demokratický, svo-
bodný národ potřebuje dějinná vyprávění o sobě
samém. Konkrétním hodnotám odpovídající ob-
razy minulosti jsou totiž neopominutelným proje-
vem každé, tedy i naší soudobé společnosti.
Nebojme se prostřednictvím pohledů do historie
nahlížet sami na sebe a na náš národ v souvis-
lostech globalizujícího se světa a informačního
boomu,“ přednesla Jana Svobodová. 

Slavnostní veãer v mûstském 
divadle
Vyvrcholení slavnostního dne se uskutečnilo
v městském divadle předáním ocenění města
a medaile starosty. Moderace se opět skvěle zhos-
tila Eva Kordová, která v úvodu využila citací vý-
znamných osobností novodobých dějin, kterým
byl Jan Pavel II., T. G. Masaryk a Václav Havel.
Starosta města Tomáš Hocke navázal na moderá-
torku svým úvodním projevem, ve kterém se za-
měřil na aktuální témata. 

Slavnostní večer představuje vysoce společen-
skou událost, při které se udělují ocenění města,

kterými jsou čestné občanství a cena obce. Prvním
uděleným oceněním bylo čestné občanství, které
bylo dáno Simonu van der Kooij z holandského
Reeuwijku. V letošním roce byly zastupitelstvem
uděleny také dvě ceny obce. První obdržel MUDr.
Vladimír Eckert, významný lékař a chirurg, který
se podstatně zasadil o rozvoj turnovské nemocni-
ce a také o výstavbu Domova důchodců Pohoda.
Druhým oceněným byl MgA. Martin Hybler,
Ph.D, talentovaný hudebník, skladatel a sbor-
mistr, jehož díla jsou hraná na mezinárodních fes-
tivalech v Čechách i v zahraničí. 

Posledním oceněním je medaile starosty, které
předává Tomáš Hocke od roku 2014. První ze čtyř
udělených medailí patří Boženě Zajíčkové, která
byla oceněna za neúnavnou činnost spočívající
v nespočtu výletů, přednášek a setkání seniorů.
Druhou medaili získal Jaroslav Kotek za vynikají-
cí činnost na hudebním poli a za oživení židovské
hudby prostřednictvím skupiny Mackie Messer
Kletzmer Band. 

Starosta každoročně také oceňuje osoby, které
vzdorovaly režimu. Jedním z letošních oceněných
je i pan Sergej Solovjev, který se bohužel kvůli své-
mu zdravotnímu stavu nemohl osobně předávání

účastnit. Medaile mu však byla starostou města
předána v jeho domácím prostředí. 

Posledním oceněným v roce 2016 byl pan
Michal Bernard, který se svého ocenění nedožil.
Cenu in memoriam za osobní odvahu, se kterou
vzdoroval komunistickému režimu v 80. letech, za
něho převzala jeho dcera. Byl signatářem a orga-
nizátorem pochodů Nezávislého mírového sdru-
žení, a tyto činnosti vedoucí k demokracii přinesly
jeho osobě perzekuci.

Přes 500 lidí z Turnova a okolí se shromáždilo
v pátek 11. listopadu, aby přivítalo svatého Mar-
tina na bílém koni.

„Naším cílem bylo potěšit všechny – od nejmlad-
ších po nejstarší,“ popsala hlavní organizátorka
a učitelka Vendula Bičíková, „a to se povedlo –
lampionový průvod, pěvecké vystoupení, předsta-
vení všech postav od Martina do Vánoc, martinské
rohlíčky, stánek s občerstvením…“

Celý podvečer byl zahalen tajemstvím. Děti zvě-
davě čekaly, zda se Martin objeví a příchozí se tě-
šili na pěvecké a flétničkové vystoupení sborečku
v bílém. Všem se zatajil dech, když se Martin na
koni vynořil ze tmy. 

Následovaly ho postavy od svaté Kateřiny po
Josefa a Marii doprovázené povídáním o jejich ži-
votě.

Ředitel školy Michal Loukota byl s akcí velmi
spokojený: „Velmi oceňuji, kolik úsilí pedagogický
sbor v Alešově ulici do akce vložil. Myslím si, že
atmosféra byla neopakovatelná. A děkuji všem,
kteří nás přišli podpořit a vítání svatého Martina
se zúčastnili.“

Poděkování patří také sponzorům této akce –
panu Aleši Resslerovi, Pekárně Mikula, Lažan-
ským moštům, vinárně pana Vybírala v Pacltově
huti, Michaele Červinkové a Městu Turnov, které
akci zaštitovalo v rámci projektu Zdravé město
a MA21.

Svat˘ Martin pfiijel do základní ‰koly 
v Ale‰ovû ulici
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Letošní vánoční trhy se uskuteční v pátek 9. a v so-
botu 10. prosince 2016 na náměstí Českého ráje. 

Těšit se můžete na tradiční vystoupení turnov-
ských základních škol i bohatý kulturní program,
ve kterém zazní například swingové nebo jazzové
rytmy. 

Nechybět bude ani vyvrcholení trhů v podobě
turnovského pěveckého sboru Antonína Dvořáka
a orchestru přátel J. J. Ryby, kteří představí sla-
vnou Českou mši vánoční. Program i letos bude
probíhat také v Muzeu Českého ráje ve Skálově
ulici, kde je připraven divadelní program zvláště
pro děti. 

Samozřejmě se můžete těšit i na tradiční nepře-
bernou nabídku řemeslníků nabízejících občer-
stvení, vánoční dekoraci i řemeslné výrobky. 

Podrobn˘ kulturní program trhÛ: 

9. prosinec 2016 – 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

12.45 Mateřská a základní škola Sluníčko
13.15 Základní umělecká škola Turnov
14.00 TaPŠ ILMA Turnov
15.00 Eva Matylda Jiřičková
16.00 Dechová hudba Český ráj Všeň 
17.00 Bodlák
18.00 Jazz Sympatic Gang

9. prosinec – Muzeum âeského ráje – Divadlo U SasíkÛ
14.30 Spolek loutkářů Vozichet – V jednom

domku, v jednom lese
16.30 Spolek loutkářů Vozichet – Hvězdné

dálky 

10. prosinec – Hlavní podium
10.00 Turnovanka
11.00 Sonet
12.00 Prague Jazz Swing Quartet
13.00 S. R. O. Liberec
14.00 Prague Jazz Swing Quartet
15.00 Swing Grass Revival
16.00 Kostelíčkový pěvecký sbor 

– Železnobrodské koledy
17.00 Swing Grass Revival
18.00 Falafel
19.00 Dvořáci a Orchestr přátel J. J. Ryby

– Česká mše vánoční

10. prosinec – Muzeum âeského ráje – Divadlo U SasíkÛ
11.30 TEArTR RAJDO – Perníková chaloupka
12.30 TEArTR RAJDO – Karkulka červená
14.30 Divadlo Pohadlo – Pochodem ťap! Aneb

Zvířecí pohádka o cestě domů
16.30 Bezefšeho LDO ZUŠ Turnov –

Odpolední čaj

Upozorňujeme, že Skálova ulice, náměstí Českého
ráje (před Spořitelnou) a ulice Jiráskova bude v do-
bě konání trhů uzavřena. 
Děkujeme za pochopení!

Vánoãní trhy jsou jiÏ za dvefimi

Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu
Turnov uspořádal podnětné vzdělávací školení
Skutečně zdravá škola. 

V minulém roce se pod hlavičkou Národní sítě
zdravých měst uskutečnil informačně vzdělávací
seminář o zdravém stravování ve školských zaří-
zeních. I v letošním roce se pokračuje ve snaze
zlepšovat stravování ve školách na území města

Turnova a okolí. V rámci projektu Zdravé město
a MA21 se v pátek 18. listopadu 2016 uskutečnila
akce zaměřená pro zástupce škol a jídelen. 

V prostorách ZŠ Skálova se více jak desítka
účastníků ze čtyř turnovských školních zařízení
seznámila s informacemi o pokrmech a zdravých
surovinách. 

Vliv jídla je viditelný nejen na celkovém zdra-
votním stavu, ale špatné stravování ovlivňuje

i školní výsledky. Studie dokazují, že mozková ak-
tivita potřebuje dostatečný přísun živin. 

Školením prováděla zkušená lektorka paní
Kateřina Halamová, která zapojila všechny pří-
tomné do přípravy surovin i zhotovení jednotli-
vých jídel. 

Výsledné pokrmy pak všichni společně ochut-
nali a zhodnotili, že by takové stravování rádi
nadále propagovali. 

Projekt na zdravûj‰í stravování ve ‰kolních
jídelnách pokraãuje



V pondělí 31. října 2016 se uskutečnilo hledání
Desatera problémů Zdravého města Turnova
a MA21, kde obyvatelé diskutovali a naformulo-
vali problémy, které je ve městě nejvíce tíží. 

Program posledního říjnového odpoledne byl na-
bitý. V úvodu akce zaznělo krátké hudební vystou-
pení žáků Základní umělecké školy Turnov, kteří
se představili s dechovými hudebními nástroji za
doprovodu Bohuslava Lédla. Slova se ujal staros-
ta města Tomáš Hocke, který přítomné seznámil
s výstupy z minulých veřejných fór. Kromě pre-
zentace byly všechny hotové i rozpracované úkoly
dřívějších desater vystaveny na nástěnkách v sále.
Během odpoledního programu byl také předsta-
ven záměr města Turnova na rok 2017, kterým je
zavedení participativního rozpočtu.

Na otázku, co je v našem městě potřeba udělat,
aby se zde žilo lépe, odpověděli obyvatelé svými
podněty. Od každého tematického stolu byly vy-
brány spravedlivým hlasováním vždy po dvou nej-
zásadnějších problematik, které společně vytvoři-
ly 20 témat. Pro přítomné bylo připraveno drobné
občerstvení. Každý měl také šanci odnést si pozor-
nost v podobě tomboly, kterou byl historický gra-
nátový šperk, poukaz na odběr turnovského kom-
postu od Technických služeb Turnov nebo drobná
sladkost z Regionálního a turistického informač-
ního centra. Přímo ve společenském sále SUPŠ
Turnov proběhlo i hlasování o tzv. Desateru prob-
lémů Turnova. Desatero vybrané účastníky veřej-
ného fóra se následně nechalo ověřit v celoměst-
ské anketě. Hlasování probíhalo elektronickou
formou s využitím platformy D21, kdy kontrola
pravdivosti byla zajištěna pomocí ověřovací SMS
zprávy. Obyvatelé mohli hodnotit, jak kladnými

tak minusovými body, čímž bylo docíleno detail-
nějšího vyjádření preferencí. 

Během veřejné diskuse měli přítomní obyvatelé
možnost nejen promluvit o problémech, které je
tíží, ale také označit na mapě místa s širokou šká-
lou emocí. Tímto se začala tvořit tzv. Pocitová ma-
pa města Turnova. Pro zájemce, kteří se nemohli
veřejného fóra zúčastnit osobně, byla možnost za-
pojit se také pomocí elektronické verze. Obě verze
umožňovaly jednoduchým způsobem označit
místa, která v nás vyvolají různé emoce. Pocitové
mapy pocházejí ze zahraničí a do České republiky
je přinesl Jiří Pánek. Mají obrovskou moc prezen-
tovat prostorové informace ve srozumitelné široce
akceptované formě a smysluplně pomáhají vytvá-
řet strategie města při územním plánování či při
řešení místní agendy veřejného prostoru. 

Obyvatelé Turnova si mohli zvolit z pěti emocí
a vyznačit je pomocí barvy na mapě. Místa, která
mají a nemají rádi, kde tráví volný čas sportem
a rekreací, kde se necítí bezpečně a kde by si přáli
více městské zeleně. Vybraná místa mohli navíc
doplnit slovním komentářem, který upřesnil dů-
vod vybrané emoce. Výstupy z veřejné diskuse

i pocitová mapa byly předloženy radě a zastupitel-
stvu města a dalším orgánům města, které se po-
dílí na plánování rozvoje města a můžete je nalez-
nout na webových stránkách města Turnova. 

Pfiedprodej vstupenek 
na mûstsk˘ ples zahájen

Město Turnov srdečně zve milovníky tance,
hudby a dobré zábavy na Městský ples. 

Již 8. ročník se uskuteční v pátek 27. ledna 2017
od 20.00 hodin ve velkém sále Kulturního centra
Střelnice. Těšit se můžete na kulturní program,
bohatou tombolu i půlnoční překvapení. K tanci
a poslechu bude hrát Orchestr Ladislava Bareše.
Vstupenky v předprodeji zakoupíte od 5. prosince
2016 na recepci Kulturního centra Turnov v jeho
provozních hodinách.

V Turnovû diskutovali obyvatelé nad 
místními problémy
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Zdravé mûsto Turnov 
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváfiet mûsto jako kvalitní, zdravé, pfiíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.



Co pfiipravil skfiítek
·kolníãek na ÎiÏkovce
pro budoucí prvÀáãky

Po stopách skřítka Školníčka se mohli v úterý
1. listopadu 2016 vydat předškoláčci na Žižkovce. 

Zábavné hledání tajuplné osůbky přebývající na
malé školičce si pro děti připravily budoucí paní
učitelky 1. tříd. Jejich pomocníky byli starší žáci
v převlecích skřítků. Dětem poradili a dokreslova-
li celé pohádkové odpoledne. 

Budoucí prvňáčci v doprovodu rodičů nasáli
milou a přátelskou atmosféru, v rámci hry si pro-
hlédli školičku a seznámili se s paními učitelkami.
Skřítci Školníček, Turnováček a Knihovníček po-
mohli budoucím prvňáčkům rozptýlit obavy z ne-
známého. To však není všechno, nyní zve skřítek

Školníček budoucí prvňáčky a jejich rodiče na mi-
kulášské dílničky s karnevalovým rejděním.
Neváhejte a přijďte 6. prosince 2016 do malé tě-
locvičny na školičce na Mikulášské hraní.

Skřítek Školníček Vám, milé děti, vzkazuje: 
„Zadními vrátky
pojďte s námi do pohádky.
Neváhej už ani chvilku, 
vyrob něco pro maminku.“

Mgr. Helena Podzimková

Adventní koncert
v mûstském divadle
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov
srdečně zve seniory a osoby se zdravotním posti-
žením na Adventní koncert, který se uskuteční

v rámci Zdravého města a MA21. Koncert se bude
konat ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 18.00 hodin
v Městském divadle Turnov. Účinkovat bude pěvec-
ký sbor Musica Fortuna pod vedením Vítězslava
Čapka. Vstup je zdarma a po předchozí domluvě je
také možné zajistit individuálně dopravu. Bližší
informace poskytne paní Poláková z Terénní pečo-
vatelské služby na telefonním čísle 481 322 814.
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Ve středu 1. listopadu 2016 zavítal starosta za o-
byvateli do Pelešan, kde v rámci Zdravého města
a MA21 diskutoval o zdejších problémech. 

Listopadové a zároveň poslední setkání starosty
Tomáše Hockeho v tomto roce proběhlo v hasič-
ské zbrojnici v Pelešanech, kam přišla necelá dva-
cítka místních obyvatel. V úvodu setkání zazněly
aktuality města, mezi kterými hlavně dominovaly
stavební práce, které je třeba dokončit před blíží-
cím se zimním obdobím. Občané byli také sezná-
meni s plánovanými aktivitami, které se v současné
době připravují od společenských událostí počí-
naje, kterým jsou například rozsvícení vánočního
stromu či vánoční trhy, a zamýšlenými projekty
konče. Starosta neopomněl zrekapitulovat všechny
požadavky a připomínky z minulého setkání, které
byly dokončeny i na kterých se průběžně pracuje. 

Hned úvod diskuse byl zahájen otázkou propa-
gace místních aktivit, mezi které patřilo i setkání
se starostou. Kromě soukromých ploch byla
v Pelešanech také oficiální plakátovací plocha,
která byla v průběhu let a množství menších re-
konstrukcí zrušena. Místní obyvatelé by proto uví-
tali, kdyby se vývěsní plocha opět obnovila. 

Nejčastější téma všech setkání, téma komuni-
kací a chodníků, se nevyhnulo ani lokalitě
Pelešan. Místní obyvatelé se potýkají s rozkopa-
nou komunikací, kdy plynulému provozu brání
zúžení a kyvadlová doprava pomocí semaforu.
Možnosti aktivit města jsou v tomto případě bo-
hužel omezeny, protože komunikace nepatří pod
správu města Turnova. Naopak komunikace ve-
doucí k hradu Valdštejn je města Turnova a byla
nově opravena. Pěkný povrch však láká řidiče
k rychlejší a nebezpečné jízdě. Na základě toho byl
vznešen požadavek na omezení rychlosti a čas-

tější kontroly. Problematika chodníků rozděluje
obyvatele na příznivce, kteří by jejich výstavbu
chtěli a na ty, kteří vnímají silnice v Pelešanech za
příliš úzké na umístění chodníků. Oba názorové
tábory se však shodly na umístění chodníku
vedoucího z Kamence podél silnice I. třídy k ben-
zinové pumpě. 

Listopad je obdobím dušiček a zvýšeného pohy-
bu občanů na hřbitovech. U pelešanského hřbito-
va byly již pokáceny stromy a nyní je připravena
projektová dokumentace na opravu hřbitovní zdi,
která by mohla probíhat ve dvou etapách. Kromě
oprav hřbitovní zdi se objevují žádosti na opravu
kapličky. Na setkání také zazněl požadavek na od-
stranění pařezů stromů, aby došlo k rozšíření par-
kovací plochy. Občané si také stěžovali na zavírá-
ní hřbitovních vrat, které mají rozbitý zámek. 

Na závěr setkání zazněly pozvánky od místních
aktivních obyvatel a SDH Pelešany, kteří pořádali
v pátek 25. listopadu 2016 rozsvícení vánočního
stromku. Společenské setkání bylo zpestřeno vy-
stoupením mladých hasičů a zpíváním koled.
Připraveno bylo i občerstvení v podobě tradičního
řízku, bramborového salátu a horkého svařáku
pro dospělé. 

Starosta pfiijel na setkání do Pele‰an

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Nov˘ rok odstartuje 
ohÀostrojem

V neděli 1. ledna 2017 se za podpory Města Tur-
nova a turnovských firem uskuteční novoroční oh-
ňostroj. Místem konání bude autobusové nádraží
Na Lukách. 

Od 16.30 hodin se můžete těšit na doprovodný
program, ve kterém obdrží děti za obrázek slad-
kou odměnu. Tématem letošní výtvarné soutěže
jsou vánoce 2016 a Ježíškova nadílka. Děti mohou
malovat obrázky s vánočními motivy, ale také
i dárky, které našly pod stromečkem. Vedení měs-
ta popřeje občanům do nového roku a pro milov-
níky muziky zahraje kapela Waldovy Matušky. 

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

Město Turnov a zaměstnanci Městské-
ho úřadu Turnov přejí všem občanům
krásné a klidné prožití vánočních svát-
ků, dětem bohatou nadílku po stromeč-
kem, a do nového roku pevné zdraví
a mnoho spokojenosti. 

ãtvrtek 15. prosince 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Při říjnovém pytlovém sběru tříděných odpadů
bylo celkem zaevidováno 2 146 pytlů. 

V tabulce č. 1 jsou údaje o množství pytlů, hmot-
nosti vytříděných odpadů a slevě za říjen 2016.

Název Poãet Hmotnost Cena za Celkem 
odpadu pytlÛ v kg kg (Kã) (Kã)

Plasty 1 099 2 608,72 4,5 11 739,24 Kã
Nápojov˘ 
karton 222 409,96 4,5 1 844,82 Kã
Papír 710 5 364,35 1,5 8 046,53 Kã
Smûsné 
kovy 115 358,89 4,5 1 615,01 Kã
celkem 2 146 8 741,92 – 23 245,59 Kã

V tabulce č. 2 jsou uvedeny počty občanů, kteří
v tomto období třídili do pytlů jednotlivé druhy
odpadů

Poãet úãastníkÛ sbûru Plasty 449
Poãet úãastníkÛ sbûru Nápojov˘ karton 186

Poãet úãastníkÛ sbûru Papír 341
Poãet úãastníkÛ sbûru Smûsné kovy 102
Celkov˘ poãet úãastníkÛ sbûru 509

Celkem je v tuto chvíli registrováno 1 295 občanů
ke třídění.

Měsíc říjen 2016 byl posledním měsícem, který je
započítáván do úlevy na poplatku pro rok 2017
(platba od 1. 1. 2017). Úleva uvedená v souboru
za říjen, je vlastně údaj o úlevě na poplatku pro rok
2017 (za třídění od listopadu 2015 do října 2016).
Celková částka, která bude na úlevách za tříděný
odpad při platbě za rok 2017 poskytnuta obča-
nům Turnova, je 184 461 Kč. Část občanů překro-
čila limit stanovený vyhláškou.

Dle vyhlášky č. 3/2015 o místním poplatku za
odpad, je úleva poskytována pouze do výše 50 %
poplatkové povinnosti tj. do výše max. 330 Kč na
jeden variabilní symbol. Pokud máte u Vašeho
variabilního symbolu uvedenou vyšší částku, mů-
žete si při stanovení výše platby započítat úlevu
pouze do výše 330 Kč. 

V případě nejasností se můžete obracet na odbor
životního prostředí MěÚ Turnov (Ing. Sedláková
– 481 366 161, z.sedlakova@mu.turnov.cz, pí. Koš-
ková – 481 366 160, r.koskova@mu.turnov.cz).

S dotazy ohledně celkové výše Vaší platby za rok
2017 se obracejte od ledna 2017 na finanční od-
bor na Pavlínu Hozdeckou – 481 366 214, p.hoz-
decka@mu.turnov.cz nebo na Zdeňku Salačovou
– 481 366 202, z.salacova@mu.turnov.cz. 

Děkujeme všem, že třídíte odpad.

odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Pytlov˘ sbûr tfiídûn˘ch odpadÛ v fiíjnu 
a úleva z poplatku za rok 2017


