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Komise pro občanské záležitosti 

29. 3. 2017 (3. jednání v roce) 
  

Přítomni: Adamová, Dudová, Ducháč, Fričová, Janák, Kocourová, Kordová, Landrová, 

Meixnerová, Rakoušová, Šupíková, Houšková, Chlupová 

 

Nepřítomni: Čejková, Černý, Zajíčková, Zárybnický 

 

Omluveni: Čejková, Černý, Zajíčková, Zárybnický 

 

Komise je usnášeníschopná.  

 

Program: 

1) Rozdělení jubileí 

2) Informace z radnice 

3) Pozvánky 

4) Podněty, stížnosti 

 

Přivítání členů proběhlo předsedkyní komise Evou Kordovou.  

 

1) Rozdělení jubileí 

 

 

 

 

 

 

2) Informace z radnice 

- ocenění pedagogů – mezi oceněnými i Pavel Šilhán (50 let na ZUŠ Turnov, 

29.3. oceněn Libereckým krajem) 

- turnovská rodačka Marcela Machotková obdržela cenu Thálie – připravujeme 

vzpomínkový pořad na 6. června 2017 při cyklu pořadů večer Na Sboře – za 

účasti paní Machotkové 

- 15. června vzpomínkový večer na významného rodáka Jana Patočky (panelová 

diskuse a večerní program s premiérou skladby Martina Hyblera o Janu 

Patočkovi s orchestrem Berg) 

- Blíží se 100. výročí oslav vzniku republiky – připravujeme ucelený program na 

rok 2018  - výzva místostarostky Petry Houškové na spolupráci turnovských 

spolků a organizací 

- Participativní rozpočet – přijato 5 návrhů, 3. dubna bude veřejné představení 

projektů, poté bude zahájeno veřejné hlasování, vítězný projekt bude realizován 

do konce roku 2017 

- Čtenář roku – téma nejlepší čtenářka babička – za Turnov zvítězila Marie 

Meixnerová, která byla oceněna i v krajské knihovně v Liberci 

- Vedoucí odboru sociálních věcí představila Zprávu o protidrogové prevenci 

Libereckého kraje se zaměřením na Turnovsko 

- Na minulé Radě města byl schválen Plán sociálních služeb Turnovska na rok 

2018 
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3) Pozvánky 

 

Duben pro planetu Zemi 

31.3. Noc s Andersenem 

3.4. prezentace participativních projektů na komisi ZM a MA21 

12.4. Setkání starosty v Mašově 

21.4. a 28.4. program OŠKS  

5.5. oslavy vítězství 

10.5. Setkání starosty v hasičské zbrojnici Daliměřice 

11.5. výlet OŽP 

 

4) Podněty, stížnosti 

- Stížnost na chybějící vývěsku na parte u hřbitovní zdi – v řešení nové vývěsky, 

která je již zadaná Technickým službám Turnov 

- Chybějící vývěska na parte U Masny vedle vývěsky KCT 

- Chybějící přechod u KCT Střelnice, u mariánského hřbitova a v Husově ulici 

 

Další komise: čtvrtek 20. dubna 2017 ve 13:30 hodin. 

 

 

Zapsala: Ing. Anna Šupíková 

 

 

 

 

Ověřila: Eva Kordová 


