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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – listopad 2017

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 pfiedchozím 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, Turnovské památky a cestovní ruch, Tomá‰ Hocke, Jana Svobodová, Základní ‰kola Skálova. 

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

Město Turnov s jeho vedením průběžnou kontro-
lou koaličního prohlášení a prohlášení ostatních
stran a uskupení zastupitelstva města dospělo
k bodu budoucího rozvoje využití nivy Jizery.
V souladu s dlouhodobým záměrem na rekreační
využití oblasti Jizery v úseky Na Lukách až Do-

lánky u Turnova byl vypracován materiál, který
byl předložen radě města v červenci 2016 a ná-
sledně v únoru 2017 zastupitelstvu města. Radní
a zastupitelé se shodli využít potenciálu studentů
a navázat spolupráci s Technickou univerzitou
v Liberci, která odstartuje debatu nejen mezi za-

stupiteli, ale hlavně mezi širokou veřejností. Spo-
lupráce s libereckou univerzitou byla zahájena let-
ní školou architektury s hlavním tématem Město
a řeka. Letní workshop se nakonec uskutečnil
v druhé polovině září tohoto roku. Účastnilo se ho
dvanáct studentů z různých zemí, například
z Itálie, Indie, Německa, Maďarska, ale také stu-
denti z České republiky. Konečné práce byly pre-
zentovány v sobotu 30. září v Liberci a následně
v neděli 1. října ve sportbaru Zimního stadionu
Ludvíka Koška v Maškově zahradě. Zde se konala
poslední zastávka Dne architektury, během které-
ho měli zájemci unikátní možnost prohlédnout
prezentace. 

Výsledky studentských prací přišly se zajímavý-
mi nápady na uchopení celého území. Práce by se
daly shrnout ve třech úrovních. V první úrovni
byly minimální zásahy do samotného prostředí.
Mezi návrhy se objevovaly například přírodní am-
fiteátry, drobné stavby z proutí nebo dřeva. Řešily
se úpravy na břehu Jizery s pomocí náplavek nebo
pobřežních mol. Druhý stupeň pracoval s optic-
kým řešením osy území, které může být pojato
mosty, lávkami, cestními sítěmi nebo pouze for-
mou úprav mobiliáře se zastávkami a veřejným
osvětlením. V této úrovni se do prostoru dostávaly
také stavby menšího charakteru i s ohledem na ak-
tivní povodňovou zónu. Třetí úroveň prací před-
stavovala velké zásahy do prostoru, které se mo-
hou zdát až na hranici naší představivosti. Jedná
se o vize rozvoje Turnova ve vzdálené budoucnosti.
Na základě dlouhodobého rozvoje města vzniklo
ojedinělé dílo obytného mostu, které spojuje ob-
last od Hrubého Rohozce s části v Žižkově ulici.
„Tato vize mi připomíná obrázky dřívějších archi-

Niva Jizery pfiilákala do
Turnova mladé architekty
Niva Jizery se stala předmětem zájmu letní školy architektury Technické univerzity v Liberci,
která proběhla na konci září v Turnově. Výsledky studentských prací mají za cíl zahájit
debatu o budoucí možné podobě okolí řeky Jizery. 
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tektů, kteří umisťovali na turnovské náměstí tram-
vaje a budovy s více jak dvaceti patry.“ uvedl sta-
rosta města. Po uskutečněné letní škole architek-
tury by se turnovským prostorem měl zabývat také
zimní semestr, během kterého by se studenti měli
zaměřit na detailní záležitosti území v ateliérech. 

„Jsme teprve na začátku celého procesu a může
trvat i dva roky, než se dostaneme k nějakému
konkrétnějšímu projektu. Proto bych byl velice
rád, pokud by se obyvatelé města zamysleli a ná-
sledně se vyjádřili, jak si celý prostor představují.“
řekl starosta. 

Město Turnov má vize zaměřit se na prostor
nivy Jizery, aby naplnil dlouhodobě diskutované
cíle, kterými je například odlehčení prostoru
Dolánek, vytvoření nového společenského a kli-
dového prostoru, ale hlavně zpřístupnění břehů
Jizery se záměrem intenzivnějšího vnímání tohoto
fenoménu návštěvníky a obyvateli města. Další
cíle města naleznete na webových stránkách
www.turnov.cz. Náměty či připomínky mohou
obyvatelé Turnova posílat přímo na e-mailovou
adresu starosty města pro zahájení diskuse pro
budoucí rozvoj.

Turnovské infocentrum 
získalo prestiÏní 
ocenûní
V anketě Informační centrum roku 2017 získa-
lo Regionální turistické informační centrum
v Turnově první místo v Libereckém kraji a dru-
hého místa dle získaných hlasů v rámci celé
České republiky. 

Vyhlašovatelem prestižní ankety byla Asociace
turistických informačních center ČR a vydavatel-
ství KAM po Česku. Anketa probíhala od 20. 6. do
31. 8. 2017, tedy v hlavní turistické sezóně. V rámci
ankety soutěžilo 422 certifikovaných informačních
center. Anketa do jisté míry odpověděla na vnímá-
ní práce informačních center ze strany laické i od-
borné veřejnosti. Prokázalo se, do jaké míry je to či
ono TIC schopno účinně komunikovat s veřejnos-
tí prostřednictvím sociálních sítí, městských zpra-
vodajů a v neposlední řadě osobně s návštěvníky.
Potvrdilo se, že dlouhodobá a poctivá mravenčí
práce, často nedoceněná, může být v případě ankety

důležitým ukazatelem obliby u veřejnosti. Slavnostní
vyhlášení výsledků proběhlo 5. října 2017 v rámci
galavečera při Členském fóru ATIC ČR ve Vrchlabí.

Získaná ocenění jsou nejen oceněním a vizitkou
práce našeho informačního centra, ale i důležitým
ukazatelem jeho činnosti pro zřizovatele naší or-
ganizace. Poděkování patří všem, kteří svým hla-
sem turnovské infocentrum podpořili.

Informační centra jsou vnímána jako pomyslná
výkladní skříň daného místa, oblasti, regionu
i České republiky. Je dobře, že k tomu pozitivnímu
vnímání přispívá i turnovské infocentrum.

Eliška Gruberová, Turnovské památky 
a cestovní ruch, příspěvková organizace

Mûsto Turnov zlevnilo
poji‰tûní svého 
majetku do roku 2020
Město Turnov vyjednalo nové pojistné smlouvy,
které zlevnily náklady pojištění majetku i odpo-
vědnosti o 175 tisíc korun ročně. 

Stávající pojistné smlouvy Města Turnova platí
do konce roku 2017. Rada města z toho důvodu
na svém jednání 21. září 2017 odsouhlasila uza-
vření nových smluv, které byly připraveny na zá-
kladě výběrového řízení. 

Nové smlouvy v sobě zahrnují pojištění majetku
města, pojištění odpovědnosti a havarijní pojiště-
ní motorových vozidel. Odbor správy majetku
Městského úřadu Turnov obdržel celkem čtyři na-
bídky. Nejnižší nabídkovou cenu nabídla Generali

Pojišťovna a. s., se kterou bylo pojištění sjednáno.
Zároveň s výběrovým řízením na pojištění majetku
mohly pojišťovny podávat své nabídky na úrazové
pojištění zastupitelů města. Tohoto výběrového ří-
zení se účastnily tři subjekty. Nejnižší nabídkovou
cenu podala Slavia pojišťovna a. s.

Nové pojistné smlouvy platí od roku 2018 do roku
2020 a zajistí městu úsporu neuvěřitelných 525 ti-
síc korun oproti minulým smlouvám. Ročně město
ušetří 175 tisíc korun za úhrady pojistného. 

V Turnovû dále klesá 
cena za teplo
Od roku 2014 se v Turnově daří držet nízké
ceny tepla a v letošním roce došlo k dalšímu
zlevnění. 

Turnovské teplo je jedno z nejlevnějších v Li-
bereckém kraji, ale i v České republice. Díky mi-
mořádně dobrému hospodářskému výsledku spo-
lečnosti Městská teplárenská s. r. o. se daří dále
snižovat cenu tepelné energie. Po loňském zlevňo-
vání přichází další snižování ceny, a to jak pro
uplynulé období, tak i pro období budoucí. 

Rada města Turnova v působnosti valné hroma-
dy Městské teplárenské Turnov s. r. o. na svém za-
sedání ze dne 6. září odsouhlasila zlevnění ceny
tepla na doporučení dozorčí rady. Cena za tepelnou
energii se tak snížila pro období 9/2016–8/2017
z původní zálohové ceny 512 Kč/GJ o 23 Kč/GJ na
fakturační cenu ve výši 489 Kč/GJ. Rada města
dále schválila zálohovou cenu tepla na topné ob-
dobí 2017/2018 ve stejné výši, tedy 489 Kč/GJ.



listopad 2017 | | 23

Turnovské radniãní listy

Sbor hasičů Města Turnova získal další potřebné
vybavení pro svou činnost. 

Město Turnov pořídilo s přispěním dotačního titu-
lu „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libe-
reckého kraje“ v letošním roce pro jednotku
Hasičů Turnov vybavení v hodnotě zhruba 47 tisíc
korun. Tyto věcné prostředky jsou primárně urče-
ny pro zásahy v souvislosti s následky živelných
pohrom způsobených vodou, na které jsou tur-
novští hasiči vycvičeni. Vybavení obsahuje vysoké

brodící kalhoty, které jsou určené pro práci hasičů
přímo ve vodě. Dále byla zakoupena norná stěna
sloužící k zachycení úniků ropných produktů do
toku řeky Jizery a jejích přítoků. 

Letos se také podařila kompletní výměna mo-
derní dýchací techniky, která přispívá k lepší
ochraně zdraví zasahujících hasičů v nepříznivých
podmínkách požáru. Tato investice za více jak půl
milionu korun byla realizována s podporou dotač-
ního titulu Libereckého kraje a s velkým finanč-
ním podílem Města Turnova. 

Turnov‰tí hasiãi postupnû vybavují svou jednotku

V Turnovû dojde 
k ukonãení poradenské
a informaãní ãinnosti âOI
Obecní živnostenský úřad informuje o ukonče-
ní poradenské a informační činnosti České ob-
chodní inspekce v Turnově. 

Vedení České obchodní inspekce, inspektorátu
Ústeckého a Libereckého kraje oznámilo, že
dnem 1. listopadu 2017 končí v Turnově činnost
poradenské a informační činnosti z důvodu jejího
malého využívání ze strany spotřebitelů. 

Z důvodu ukončení poradny ČOI uvádíme kon-
takty: 
Česká obchodní inspekce
Náměstí Dr. E. Beneše 585/26
460 01 Liberec 1-Staré Město
Po–Čt: 8.00–12.00, 13.00–15.30
Pátek: 8.00–12.00, 13.00–14.00 

Tel. 475 209 493 – určeno pro poradenskou
službu spotřebitelům; na telefonické podněty
a dotazy spotřebitelů odpovídá zaměstnanec
v sídle Inspektorátu v Ústí nad Labem

e-mail: ul_coi@coi.cz www.coi.cz – na této ad-
rese najdete veškeré informace a rady týkající se
problémů spotřebitelů.

Mimosoudní řešení sporů (ADR)
Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem

zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských
sporů, tzv. ADR. Cílem mimosoudních řešení

spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému
urovnání sporu a dohodě stran.

Hana Lustigová, OŽÚ Turnov

Mûsto pronajme 
nebytové prostory 
v ulici 5. kvûtna
Odbor správy majetku vyhlašuje pronájem ne-
bytových prostor na rohu ulice 5. května a ná-
městí Českého ráje. 

Město Turnov pronajme prostory v přízemí
budovy Regionálního turistického informační-
ho centra na dobu určitou. Nabízená plocha
103,62 m2 je vhodná pro komerční využití napří-
klad na obchod, restauraci nebo kanceláře. Vyhláše-
ná cena za pronájem je 2200 Kč/m2/rok bez DPH.
Energie a služby nejsou součástí nájmu a hradí se

zálohami. Celkové vyúčtování je poté provedeno
dle skutečné roční spotřeby. Případné úpravy na-
bízených nebytových prostor potřebné pro budoucí
činnost podnikání si nájemce uhraní na vlastní ná-
klady. Prostory jsou k dispozici do 31. března 2019. 

Informace o rozměrech stavu nebytového pro-
storu naleznete na webových stránkách Turnova
nebo přímo v kanceláři č. 315 odboru správy ma-
jetku Městského úřadu Turnov. Kontaktní osobou
je Vladimíra Vávrová, tel.: 481 366 315 nebo e-
mail: v.vavrova@mu.turnov.cz. 

Vyhla‰uje se zámûr
prodeje pozemkÛ
na ·etfiilovsku
Město Turnov prodá pozemky nacházející se
v okolí bývalé restaurace Šetřilovsko. 

Záměr prodeje schválila Rada města Turnova
a jedná se o pozemky v celkové výměře cca 1 400 m2.
Část pozemku s výměrou necelých 700 m2 je navr-
žen ke změněn v územním plánu, kde se bude mě-
nit funkční využití ze zeleně na dopravní případně
komerční plochy. 

Podrobnější informace pozemcích včetně přes-
ných výměr, umístění a ceny jsou dostupné na we-
bových stránkách města Turnova. Zájemci o další
informace o pozemcích a o koupi se mohou hlásit
na odbor správy majetku, Bc. Olga Bažantová, tel.:
481 366 317, e-mail: o.bazantova @mu.turnov.cz.
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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.

Město Turnov pod záštitou Libereckého kraje
a místostarostky Petry Houškové připravilo pro ši-
rokou veřejnost druhý ročník Dne zdraví v Tur-
nově, který se zaměřil na zdravé stravování. 

Po prvním úspěšném ročníku, který se zaměřil na
téma zdravého stárnutí populace, se Město
Turnov soustředilo na problematiku zdravého
stravování. Program probíhal po celý den na růz-
ných místech v Turnově a byl určen široké veřej-
nosti. Téma zdravého stravování je velice široké,
a proto byl program přizpůsoben potřebám jedno-
tlivých cílových skupin. Den zdraví se v Turnově
uskutečnil v úterý 10. října 2017 a veškeré aktivity
proběhly pro zájemce zcela bezplatně.

Pro nejmenší děti a jejich rodiny byla připrave-
na beseda s nutriční specialistkou Pavlou Kalou-
sovou v prostorách Centra pro rodinu Náruč. Zde
se maminky se svými dětmi dozvěděly o důležitos-
ti stravovacích návyků. Ústředním tématem bese-
dy byly snídaně a svačiny, které nastartují den
a pomohou dětem zdravě růst. V průběhu besedy
se řešily individuální dotazy a příklady, protože
každá rodina a dítě má své specifické potřeby. 

Školním dětem a mládeži bylo věnované také
dopoledne na Základní škole Skálova. Všichni žá-
ci druhého stupně se postupně vystřídali ve cvičné
kuchyňce, kde pro ně byla přichystaná ukázka vý-
roby s ochutnávkou čerstvých pokrmů a nápojů.
Každá třída s případnými zájemci z řad veřejnosti
se vždy rozdělila na tři skupiny. Jedna skupina
ochutnávala připravené smoothie z ovoce a zele-
niny bez přidaného cukru. Jeden z nápojů obsaho-
val například okurku a ananas, jiný byl vyroben
z mrkve a jablek. Druhá skupina procvičila své
chuťové buňku u poznávání čerstvých pomazá-
nek. Poslední skupina byla vždy u kvízu, kolik kos-
tek cukru obsahují různé nápoje. Všichni přítom-

ní měli možnost hlasovat v anketě. Anketní lístek
byl jednoduchý a nabízel možnost přidání nápoje
nebo pomazánky do nabídky školní jídelny a žáci
si mohli vybrat z připravených ukázek. 

Program ve Skálově ulici navštívili také zástup-
ci Libereckého kraje, kteří propůjčili akci svou zá-
štitu. Mezi žáky tak zavítal náměstek hejtmana
pro zdravotnictví MUDr. Přemysl Sobotka nebo
členka rady kraje z rezortu hospodářského a regio-
nální rozvoje Ing. Radka Loučková Kotasová.
Společně s nimi přijela do Turnova také koordiná-
torka neziskového sektoru Krajského úřadu Libe-
reckého kraje Ivana Hujerová a Ing. Nela Švitorko-
vá z Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. 

V odpoledních hodinách proběhl také program
přizpůsobený potřebám seniorů. Přednášku na té-
ma zdravý životní styl uspořádal odbor sociálních
věcí a proběhla v prostorách Obchodní akademie,
Hotelové školy a Střední odborné školy ve Zbo-
rovské ulici. Přednášejícím se stal MUDr. Jiří
Tomášek, který přítomným posluchačům vysvět-
loval, jakým způsobem strava ovlivňuje kvalitu ži-
vota a jak žít vyrovnaným způsobem. V cvičné
kuchyni Základní školy Skálova se v dalším odpo-

ledním programu sešla mládež, rodiče s dětmi
k praktickému workshopu. Organizace se chopila
sama mládež s pomocí Informačního centra mlá-
deže Turnov. K dispozici byly ingredience i recep-
ty na tradiční i méně tradiční zdravé pokrmy.
Všechny kuchařské výsledky si v rámci názvu akce
všichni sami uvařili a následně snědli. Zajímavým
zjištěním bylo pro některé přítomné, že studený
pokrm hummus je velice chutnou pochoutkou,
která je navíc skvělým zdrojem železa či vitamínů
řady B. 

Po celý den byl také k dispozici program u part-
nerů Dne zdraví, kteří si pro návštěvníky připravi-
li různé aktivity počínaje ochutnávkami až po růz-
né služby. Ochutnat jste mohli například kvásko-
vý nebo žitný chléb v Pekárně U Tvarůžků, kde po
celý den probíhala také konzultace a poradenství
v oblasti zdravého pečiva. V Nádražní ulici byly
v prodejně Zdravé výživy Mája připraveny ochut-
návky různého zdravého pečiva od vánočního
cukroví bez lepku, bez mléka a bez cukru až po
buchty nebuchty. Prodejna Mája nabízí různé dru-
hy potravin pro skupiny osob se specifickými po-
třebami, o kterých se mohli zájemci informovat.
Informační a poradenské služby nabízely lékárny
v Turnově, které se ke Dni zdraví také zapojily.
Lékárna U Terminálu a v Hluboké ulici nabízely
informace především o prevenci, představovaly
zdravotnické potřeby a zájemců změřily tlak. 

V průběhu celého dne probíhalo anketní šetře-
ní, které si pro děti, mládež a širokou veřejnost
připravili členové Parlamentu mládeže Města
Turnova. Cílem bylo zjištění podpory zavedení
pestřejšího jídelníčku ve školních zařízeních.
Výsledky šetření budou předmětem dalšího zase-
dání celoměstského mládežnického parlamentu. 
Velice děkujeme všem účastníkům i partnerům
druhého ročníku akce Dne zdraví v Turnově.

Druh˘ roãník Dne zdraví patfiil stravování



Starosta ukonãí leto‰ní
setkávání projektem
NádraÏní ulice
Starosta města Tomáš Hocke zve občany loka-
lity Turnova II. a Přepeřské na informativní
setkání o připravovaném projektu Nádražní
ulice. 

Setkání proběhne ve středu 8. listopadu 2017
od 17.00 hodin v jídelně na prvním stupni základ-
ní školy Skálova v Alešově ulici. 

Hlavním tématem setkání bude velký projekt
Nádražní ulice. Kromě tohoto tématu můžete se
starostou podiskutovat o dalších problémech, kte-
ré Vás trápí.

Do Turnova pfiijede
svat˘ Martin
Základní škola Skálova naplánovala na sobotu
11. listopadu 2017 vítání sv. Martina, který
možná přijede na bílém koni. 

Od ZŠ v Alešově ulici půjde lampionový prů-
vod. Těšit se můžete na program s vystoupením
Flétniček a samotný příjezd sv. Martina. 

Akce se uskuteční od 17.00 hodin na školní za-
hradě v rámci Zdravého města a MA21. 
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Ve středu 4. října 2017 pokračovalo pravidelné
setkávání starosty s obyvateli města Turnova. Říj-
nové setkání patřilo lokalitě Nudvojovice. 

Po loňské premiéře zavítal starosta na druhé set-
kání do občerstvení fotbalového hřiště v Koškově
ulici. Setkání se účastnila desítka obyvatel, která
starostu nijak nešetřila a zahájila setkání rovnou
diskusí témat, které je nejvíce trápí. Hned v úvodu
se řešily možnosti propagace setkání, kde vzešel
požadavek na přidání oficiální plakátovací plochy
pro lokalitu Nudvojovice. Obyvatelé by si také
přáli být informování o setkání veřejným rozhla-
sem. Používání rozhlasu pro informativní účely
však zrušilo zastupitelstvo města s účinností od
května 2015 z důvodu opakujících se stížností
obyvatel města. 

Obyvatelé Nudvojovic se zajímali o současnou
situaci v objektech s nepřetržitým provozem
(Kamax, TR Antoš). Již v loňském roce obyvatelé
proti hluku, dopravě a emisím sepsali petici. Na
jejím základě byly ve společnostech provedeny
prohlídky a krajská hygienická správa uložila pro-
vést úpravy technologií vnitřních předpisů. Sta-
rosta slíbil, že bude kontaktovat Stavební úřad
Turnov s žádosti o informace k aktuálnímu stavu.

Od loňského setkání se do lokality Nudvojovic
umístily dvě lavičky. Jedna je dle přítomných oby-
vatel zcela v pořádku, avšak umístění druhé lavič-
ky se příliš nepovedlo a žádají město o nápravu.
Lavičky jsou v současnosti umístěny v parčíku,
který by místní obyvatelé rádi využívali jako místo
setkávání při neformálních událostech, například

opékání či společná oslava pálení čarodějnic. Od
parčíku se dostáváme také k probírané tématice
údržby zeleně. Místní obyvatele trápí některé ne-
udržované plochy a žádali město o pomoc při ur-
gencích vlastníka pozemků. Kromě pravidelné
údržby byl pan starosta upozorněn na nebezpečně
se naklánějící strom. 

Doprava je stálým tématem všech setkání se
starostou a v Nudvojovicích tomu nebylo jinak.
Kromě oprav konkrétních komunikací se zde řeši-
lo také parkování nejen v blízkosti velkých výrob-
ních závodů, ale také v oblasti u terminálu vlako-
vého nádraží. K dopravní problematice se také
vázaly žádosti na doplnění chybějícího značení či
omezení vjezdu pro kamionovou dopravu. Od
obyvatel vzešel námět na posun přechodu pro
chodce od bývalých uhelných skladů blíže
k Alešově ulici, který by usnadnil pohyb dětí do
školských zařízení. Tento přechod je skvělým pří-
kladem, jak spolupracovat na projektu Nádražní
ulice, který se blíží ke své realizaci. 

Ohledně projektu Nádražní ulice bude příští
setkání starosty s obyvateli, které se uskuteční ve
středu 8. listopadu 2017 od 17.00 hodin v prosto-
ru školní jídelny odloučeného pracoviště ZŠ
Skálova v Alešově ulici.

¤íjnové setkání starosty probûhlo v Nudvojovicích
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Zdravé město Turnov pořádalo pro občany veřejné
diskuzní fórum, které se konalo počtvrté v historii
města. Výsledky celého procesu včetně ověření byly
předloženy radním a zastupitelům v říjnu 2017. 

Veřejné fórum se konalo v prostorách auly
Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední od-
borné školy ve Zborovské ulici již na konci května
za účasti šedesátky obyvatel města Turnova.
U šesti tematických stolů společně diskutovali
a sepisovali nápady, co zlepšit nebo na co se ve
městě zaměřit. Od každého stolu byla vybrána
spravedlivým hlasováním vždy dvojice nejpalči-
vějších témat. Tyto podněty vytvořily 12 základ-
ních témat, o kterých hlasovali přítomní obyvatelé
a následně také celé město. Hlasování o nejdůleži-

tějších prioritách města ze strany obyvatel probí-
halo elektronickou formou s ověřením hlasů po-
mocí e-mailových adres. Hlasovat tak mohl každý
občan pouze jednou a celkově bylo přijato 588
hlasů. Bohužel část hlasů nebyla ověřena e-mai-

lovou adresou, a tak platných hlasů bylo 443.
Nejvíce hlasujících bylo pro zastavení projektu vý-
stavby parkoviště ve vnitrobloku nad Havlíčko-
vým náměstím se 158 hlasy. V pořadí druhou prio-
ritu vidí 149 obyvatel v obnově dětského oddělení
v nemocnici a řešení pohotovostní služby pro pe-
diatrii. Na třetí příčce se umístila podpora inova-
tivních metod výuky na základních školách s pod-
porou 126 hlasů. S výsledky ankety i s podněty
z veřejného fóra se seznámili radní, zastupitelé
a také jednotlivé odbory Městského úřadu. Celý
seznam výsledků naleznete na webových strán-
kách města v sekci Zdravé město Turnov a místní
Agenda 21 pod záložkou plánování s veřejností.
Děkujeme všem, kteří se do celého procesu zapo-
jili a nebáli se říci svůj názor.

Zastupitelé a radní pfievzali priority od obyvatel

Kompostárna bude 
otevfiena do konce 
listopadu
Občané mohou kompostárnu na Malém Ro-
hozci využít naposledy v listopadu. 

Ve dnech pondělí, středa a pátek od 9.00 do
16.00 a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. V novém
roce bude opět otevřena v dubnu. 

Zveme na tradiãní 
rozsvícení vánoãního
stromu
První prosincový víkend je i první adventní ne-
dělí, kdy se tradičně na náměstí Českého ráje
poprvé rozsvítí vánoční strom. 

K samotnému okamžiku rozsvícení stromku
patří také tradiční doprovodný program. 3. pro-
since se můžete těšit od 16.30 hodin na vystoupe-
ní dramatického kroužku ZŠ Žižkova. Žáci v roli
adventních postav budou dětem rozdávat sladkou
nadílku. Odpolednem Vás provede Eva Kordová,
ale těšit se můžete i na vystoupení dechového sou-
boru Základní umělecké školy Turnov nebo na pě-

vecký soubor Karmínek. Rozsvícení stromu před-
chází Den pro dětskou knihu v Městské knihovně
Antonína Marka v Turnově od 9.00 do 14.00 ho-
din. Všichni jste srdečně zváni. 

Kronika mûsta je 
druhá nejlep‰í v kraji
Turnovská městská kronika byla ohodnocena
druhým místem v soutěži O nejlepší kroniku
Libereckého kraje. 

Město Turnov se opět zapojilo do soutěže kro-
nik obcí a měst, kterou vyhlašuje Liberecký kraj ve
spolupráci se Státním okresním archivem v Se-
milech. Kronika města byla hodnocena v kategorii
obcí nad 2 000 obyvatel a posuzován byl nejen ob-
sah, ale i členění zápisů, stylistická úroveň, grafi-
ka, výtvarná stránka nebo přílohy. Porota složená
z historiků, archivářů a kronikářů udělila turnov-
ské kronice druhé místo. 

Kronika města Turnova byla v minulosti již ně-
kolikrát oceněna. V roce 2010 byla shodně ohod-
nocena na druhém nejlepším místě v kraji a v roce
2013 získala dokonce první místo v této soutěži.
To dokládá dlouhodobě vysokou úroveň turnov-

ské kroniky. V současnosti vede kroniku města
Mgr. Alžběta Kulíšková, vedoucí oddělení histo-
rických sbírek Muzea Českého ráje v Turnově
a fotografickou přílohu kroniky zajišťuje Pavel
Charousek. 

ãtvrtek 30. listopadu 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz


