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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – prosinec 2019

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. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Klára Preislerová, Pavel Charousek, Regionální turistické informaãní centrum

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a facebook.com/mesturnov. 
Stáhnout si mÛÏete zprávy i do mobilního telefonu pomocí aplikace Turnov v mobilu www.turnov.cz/mobile-app/turnov

Vít Lédl v současnosti působí na pozici výkonné-
ho ředitele Centra TOPTEC. Připravoval a řešil
projekt výzkumného Centra TOPTEC od jeho po-
čátku. Podílí se na přípravě a řešení projektů
v programech jako jsou EMPIR HORIZON 2020,
nebo projektů pro Evropskou kosmickou agentu-
ru ESA. Ve většině projektů se kromě manage-

mentu zabývá vývojem sofistikovaných měřicích
metod, nebo měřením kvality a výkonu optických
systémů. Mezi odborné zájmy Víta Lédla patří
optika, fyzika a technika. Vít Lédl je autorem, ne-
bo spoluautorem více než 70ti odborných publika-
cí, řady užitných vzorů a patentů. Do roku 2018
vedl několik diplomových a bakalářských prací

v současné době je školitelem čtyřech studentů
doktorského studia. Je otcem dvou dětí. 

František Zikuda v roce 1992 založil stavební fir-
mu ZIKUDA se specializací na výstavbu inženýr-
ských sítí, a to především vodovodů a kanalizací.
V roce 2010 došlo k transformaci firmy a vzniku
společnosti ZIKUDA vodohospodářské stavby
spol. s r. o. Vedení firmy postupně předal svému
synovi Petrovi a i nadále ji rozvíjí. Pan Zikuda praco-
val se svými lidmi na mnoha vodohospodářských

Cena obce pro Ing.Víta Lédla, Ph.D.
a Franti‰ka Zikudu
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stavbách v Turnově (např. Fučíkova ulice, ná-
městí Českého ráje). V rámci akce Čistá Jizera
všichni oceňovali jeho práci a osobní přístup.
Díky přehledu o problémech Turnova kandidoval
v roce 2002 do zastupitelstva, kde působil až do
roku 2018. Dvě volební období byl členem rady
města a působil také jako předseda dopravní
a sportovní komise. František Zikuda je aktivní
v oblasti sportu, finančně podporuje mnoho spor-
tovních a jiných aktivit pořádaných v Turnově
a blízkém okolí. V centru jeho zájmu je pak druž-
stvo oddílu volejbalu, a díky jeho obětavosti drží
Šachový oddíl Zikuda na celostátní špičce. Je ot-
cem dvou dospělých synů a dcery, kteří všichni
pracují ve firmě.

V oblasti společenské obdržela medaili Bc.
Milena Čančíková za vynikající občanské aktivity
v oblasti dobrovolnictví pro turnovské seniory, za
rozvoj charitativních obchůdků ADRA v Turnově.
Dále Bc. Jindřich Kořínek za osobní odvahu, pří-
kladnou pohotovost, s níž se postavil prchajícímu
zloději v roce 2015. 

V oblasti spolkové a práci s mládeží starosta
udělil medaili Ing. Vladimíru Sásovi Stránské-
mu za vynikající celoživotní práci s dětmi a mlá-
deží v turnovském Junáku, náčelnictva Junáka, za
udržení ducha a demokratických tradic tohoto
spolku. 

Ing. Jaromír Ducháč – za jeho neúnavnou čin-
nost spočívající v nespočtu výletů, přednášek

a setkání členů a příznivců Spolku rodáků a přátel
Turnova, předsedovi redakční rady časopisu Náš
Turnov, členu komise pro občanské záležitosti. 

Z oblasti sportovní putuje medaile pro Jakuba
Bursu, a to za sportovní úspěchy a šíření dobrého
jména Turnova ve sportovním světě. Ve svých
šestnácti letech několikanásobný mistr republiky
v plavání, bronzová medaile z Evropského olym-
pijského festivalu mládeže, ve kterém zaplaval
český dorostenecký rekord ve 400m polohovém
závodě. 

V oblasti kultury získal medaili Pěvecký sbor
Musica Fortuna Turnov, a to za vynikající kulturní
přínos městu a za reprezentaci města v zahraničí. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Nové dûtské hfii‰tû
v Ma‰ovû vzniklo díky
participativnímu rozpoãtu
a podpofie obãanÛ
V úterý 22. října 2019 bylo dokončeno dětské
hřiště na návsi v Mašově, které přihlásili místní
občané do participativního rozpočtu Tvoříme
Turnov 2019, a hlasováním se tak stalo 1 ze 4
návrhů, které město Turnov zrealizovalo. 

Občané Mašova svépomoci vykopali díry, které
následně zabetonovali, a firma Hřiště hrou osadi-
la herní prvky z akátového dřeva. Konkrétně info-
panel, dětské pískoviště s plachtou o rozměru
2 × 2 metry, prvek pro sezení – pejsek a multi-
funkční herní prvek. Ten se skládá ze skluzavky,
šikmé rampy, tabule, podesty a sítě. Herní prvky
vyšly na 85 442 korun. 

„Líbí se mi, když občané u svého návrhu vidí
nejen finanční náklady, které jsou často vysoké,

ale přidají i svoji hodnotu v podobě lidské práce,“
sdělila místostarostka Petra Houšková. 

Přejeme dětem, ať si zde užijí spoustu zábavy
a radosti. Klára Preislerová, tisková mluvčí

Novû opraven˘ chodník
v sídli‰ti u NádraÏí
Na přelomu října a listopadu roku 2019 byl zre-
konstruován chodník, který spojuje Student-
skou ulici s ulicí Za Sokolovnou. 

„Město Turnov poskytlo dlažbu, kterou jsme
měli v zásobách z minulých investičních akcí,“
sdělila vedoucí odboru správy majetku Ludmila
Těhníková. A jak dodala položení 102 metrů čtve-
rečních dlažby, včetně nových obrub provedli pra-
covníci turnovských Technických služeb. A to
v ceně 42 000 korun bez DPH.

Chodník je hojně využíván veřejností a slouží ja-
ko součást propojení Daliměřic a Turnova 2. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Upozornûní drÏitelÛm psÛ

Městský úřad Turnov sděluje držitelům psů, že
splatnost místního poplatku ze psů je do 31.
března 2020. Poplatníkům nejsou rozesílány
složenky.

Zaplatit lze hotově v pokladně finančního odbo-
ru v budově radnice, pravé schodiště – kancelář
číslo 202. A to v pondělí a ve středu od 8.00 do
12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 

Při jiném způsobu platby je nutné zjistit si
u správce poplatku – tel. č. 481 366 202 příslušný
variabilní symbol, aby byla platba správně zaúčto-
vána. Tento variabilní symbol je možné používat
i pro následující roky při platbách trvalým příka-
zem převodem z účtu. 

Včas nezaplacené poplatky se zvyšují.

Sazby poplatků činí:
• pro držitele psů, kteří dovršili v průběhu roku

věk 65 a více let!!! 200 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v rodinném domku

400 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v domě (s více jak

3 samostatnými byty) 800 Kč

Za druhého psa téhož držitele se poplatek zvy-
šuje o polovinu příslušné sazby.

Nově jsou od poplatku osvobozeni i držitelé
průkazu ZTP.

Zdenka Salačová, finanční odbor
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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.

Tradiční vánoční řemeslnické trhy budou zaháje-
ny v pátek 6. prosince 2019 od 10.00 hodin na ná-
městí Českého ráje. 

Doprovodný kulturní program bude letos velice
pestrý a vybere si opravdu každý. Přijďte si vy-
chutnat předvánoční atmosféru, nakoupit krásné
výrobky anebo si jen tak poslechnout koledy.
Nápoje vám mohou být rozlity i do vlastního hr-
nečku. Vezměte si proto svůj oblíbený s sebou! 

Program

Pátek 6. prosince
Hlavní pódium na námûstí âeského ráje
10.00 Zahájení trhů
10.15 ZŠ Mašov
10.45 ZŠ Skálova
11.30 ZŠ Zborovská
11.45 ZŠ 28. října
12.30 ZŠ Žižkova
13.15 ZUŠ Turnov
14.00 Kostelíčkový pěvecký sbor Železný Brod,

mezinárodní vánoční koledy
15.30 Slávek Janoušek, známý český písničkář

představí to nejlepší ze své tvorby
17.00 Sbor dobrovolných muzikantů, amatérské

sdružení hudebníků z Desné v Jizerských
horách. Hrají převzaté i originální skladby

18.00 Starý kmen, bluesová kapela z Liberce ve-
dená Ivanem Jechou

16.00–18.00 Starostův čaj, stánek vedení města
se speciálním čajem, jehož výtěžek popu-
tuje seniorům

Divadlo v Muzeu âeského ráje ve Skálovû ulici
14.30 Buchty a loutky – Kocour v botách, zná-

má pohádka od autorů filmu Malý pán –
od 4 let

16.00 Buchty a loutky – Andělíček Toníček,
pohádka o andělíčkovi a jeho cestě do
Betléma – od 4 let

Sobota 7. prosince
Hlavní pódium na námûstí âeského ráje
10.00 Zlatý holky – vokální sextet z Jablonce

nad Nisou
11.00 Dechová hudba Český ráj Všeň, dechový

orchestr řídí Jaroslav Raulin, zpívají Mar-
kéta Bismilerová a Václav Brož

12.00 Zlatý holky, vokální sextet z Jablonce nad
Nisou

13.30 Dechová hudba Český ráj Všeň, dechový
orchestr řídí Jaroslav Raulin, zpívají Mar-
kéta Bismilerová a Václav Brož

15.00 Vánoční Textová dílna – Ježíšku, přines!
Vánoce netradičně – veselé i smutné pís-
ničky na téma Vánoce

16.30 Dvacet deka duše, Vladimír Mišík revival
18.00 Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční, Pě-

vecký sbor Antonín Dvořák a Orchestr
přátel J. J. Ryby řídí Bohuslav Lédl

Divadlo v Muzeu âeského ráje ve Skálovû ulici
10.30 Klaunské Divadlo Jeníčka a Mařenky,

logopedická pohádka O Kočičce, o tom,
jak velká legrace je logopedie, od 4 let

14.00 Klaunské Divadlo Jeníčka a Mařenky
O Smolíčkovi a Budulínkovi, můžou být
dva kluci z různých pohádek kamarádi?,
od 4 let

16.00 Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky O Vá-
nocích, interaktivní klauniáda, od 4 let

Doprovodn˘ program v Muzeu
âeského ráje v Turnovû 
POSPĚŠTE PASTÝŘI K BETLÉMU
Výstava betlémů z dílen lidových betlémářů
z Pojizeří a Podkrkonoší
Muzeum âeského ráje v Turnovû / Kamenáfisk˘ dÛm / 
21. 11. 2019–26. 1. 2020

SVÍČKA PRO ČAS SVÁTEČNÍ – VÁNOČNÍ
ŘEMESLNÁ DÍLNA 
Muzeum âeského ráje v Turnovû / Kamenáfisk˘ dÛm / 
pátek 6. 12. (14.00–18.00 hod.), sobota 7. 12. (9.00–18.00 hod.) 
Vstupné: 40 Kč

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ DĚTÍ 
Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ V LIBERECKÉM
KRAJI
Muzeum âeského ráje v Turnovû / 1.– 18. 12. 2019

Výstava 
100 let VÝCHOVY KE SVOBODĚ – Tvoříme
svět: hlavou, srdcem, rukama
Skálova ul. ã. p. 84 (naproti Muzeu âeského ráje) / 
3.–7. 12. 2019 od 10.00 do 18.00 hodin.
Změna programu vyhrazena!

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Vánoãní fiemeslnické trhy v Turnovû /6.–7. prosince/

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Pozvánka na rozsvícení
vánoãního stromeãku
v Turnovû
Tradiční rozsvícení vánočního stromečku
v Turnově se bude konat, jako každý rok, na
první adventní neděli na náměstí Českého ráje.
Letos v neděli 1. prosince 2019. 

Program zahájí v 16.30 hodin vystoupení dra-
matického kroužku ZŠ Žižkova. Žáci v roli ad-
ventních postav budou dětem rozdávat sladkou
nadílku. Těšit se můžete i na vystoupení žesťového
souboru Základní umělecké školy Turnov a pěvec-
kého souboru Karmínek. Podvečerem Vás prove-
de Eva Kordová a starosta města Tomáš Hocke,
který zapálením první svíčky zahájí adventní čas
v Turnově. 

Letošní jedličku městu Turnovu daroval pan
Lochman z Mašova. Rozsvícení stromu předchází
Den pro dětskou knihu v Městské knihovně An-
tonína Marka v Turnově od 9.00 do 14.00 hodin. 

Těšíme se na Vás!
Klára Preislerová, tisková mluvčí

Koncert pro seniory
a osoby se zdravotním
postiÏením
Odbor sociálních věcí srdečně zve seniory
a osoby se zdravotním postižením na tradiční
Adventní koncert, který se uskuteční 5. prosin-
ce 2019. 

Místem konání bude Městské divadlo Turnov,
a to od 18.00 hodin. 

Účinkovat bude pěvecký sbor Musica Fortuna
pod vedením pana Vítězslava Čapka. Vstup na ak-
ci, která se koná pod hlavičkou Zdravého města
Turnov a MA21, je zdarma. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Nov˘ rok zahájíme
ohÀostrojem
Přijměte pozvání na tradiční akci, která se
uskuteční na Nový rok 1. ledna 2020 na turnov-

ském autobusovém nádraží Na Lukách. Dopro-
vodný program s vystoupením kapely Snap call
začne v 16.30 hodin. Samotné odpálení ohňo-
stroje vypukne v 17.00 hodin. 

Děti, které donesou obrázek z Vánoc na téma
„Zážitky z vánočních prázdnin“ obdrží sladkou
odměnu. Motorizované návštěvníky upozorňuje-
me, že parkoviště Na Lukách bude z technických
důvodů uzavřeno. Akci pořádá město Turnov ve
spolupráci s firmou Zdeněk Pohl za finanční pod-
pory podnikatelů z Turnovska a okolí. 

Podle zákona č. 133/1985 o požární ochraně je
na akci zakázáno vše, co by mohlo vést ke vzniku
požáru a nekontrolovanému ohni – používání py-
rotechniky, rozdělávání ohně a hlavně vypouštění
létajících balónků. Porušení povinnosti lze postih-
nout jako přestupek nebo jiný správní delikt. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

V˘zva pro stánkafie 
na novoroãní ohÀostroj
Město Turnov plánuje pořádání tradiční spole-
čenské události u příležitosti oslav Nového ro-
ku Na Lukách. 

Zájemci o prodejní místo na novoročním ohňo-
stroji, který se bude konat ve středu 1. ledna 2020,
musí předem, nejpozději však do 4. prosince 2019,
nahlásit svoji účast společně s kontaktními údaji
a informacemi o stánku a sortimentu na e-mail:
h.toborikova@mu.turnov.cz

Po potvrzení zájmu ze strany pořadatele bude
s prodejcem sepsána dohoda o umístění stánku
při kulturní a společenské události. Společně s do-
hodou obdrží prodejce instrukce pro zaplacení
poplatku, který musí být uhrazen nejpozději do
18. prosince 2019. 

Pokud nebude poplatek uhrazen včas, může po-
řadatel prodejce na místě odmítnout. 

Poplatek za stánek je stanoven na 100 Kč/m2

a v případě, že se prodejce nedostaví, se poplatek
nevrací. 

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihláš-
ku jakéhokoliv zájemce i bez udání důvodu.

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Pozvánka 
na XI. mûstsk˘ ples
Srdečně zveme všechny příznivce tance, hudby
a dobré nálady na XI. ročník městského plesu,
který pořádá dne 15. února 2020 Město Turnov
ve spolupráci s Kulturním centrem Turnov.

Po celý večer bude hrát Orchestr Ladislava Ba-
reše a těšit se můžete i na další doprovodný pro-
gram. Vstupenky lze zakoupit od 16. 12. 2019 na
recepci Kulturního centra Střelnice. Finanční vý-
těžek městského plesu bude věnován na podporu
Městské knihovny Antonína Marka v Turnově,
která právě v roce 2020 oslaví 200. výročí svého
založení. Pokud by se partnerem městského plesu
chtěl stát kdokoli z turnovské podnikatelské sféry
či veřejnosti a věnováním finančního či věcného
daru podpořit výtěžek plesu, může kontaktovat
odbor školství, kultury a sportu (Lenka Karás-
ková, e-mail: l.karaskova@mu.turnov.cz, tel. 481
366 756). 

Oprašte své lakovky i taneční rytmy. Těšíme se
na Vás! Klára Preislerová, tisková mluvčí

Mûsto Turnov pfieje
Město Turnov a zaměstnanci Městského úřadu
přejí obyvatelům Turnova a okolí krásné proži-
tí vánočních svátků a v roce 2020 jen to nejlepší.

Především hodně zdraví, štěstí a osobních i pra-
covních úspěchů. Letošní přání zajistila Agentura
Promotion ve spolupráci s grafikem Jiřím Lode.
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Letošní oslava 101. výročí vzniku samostatného
československého státu se uskutečnila v pondělí
28. října 2019, a to hned na čtyřech místech ve
městě. Otevřeli jsme Studentskou ulici a Denní
stacionář MŠ a ZŠ Sluníčko, zavzpomínali při
pietním aktu u pomníku a starosta města udělil
2 ceny obce a 6 medailí starosty. 

Oslava vypukla po 13.00 hodině slavnostním pře-
střižením pásky ve Studentské ulici, která se bě-
hem letošního léta dočkala, v rámci 6. etapy
Regenerace panelového sídliště u Nádraží, rekon-
strukce. Z podstatných prací této etapy v ceně
4 835 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty bylo
rozšíření parkovacích stání a nový živičný povrch
v části ul. Studentská, nové chodníky ve vnitroblo-
ku, nové veřejné osvětlení a rekonstrukce hlavního
schodiště do Alešovy ulice. „Musím říct, že tato
akce nevznikla jen tak, ale už za Hany Maierové,
která byla starostkou Turnova a já navázal na její
práci,“ sdělil starosta Tomáš Hocke při zahájení.
A jak dodal, je rád, že takto sídliště u Nádraží vy-
padá a je inspirací pro další. 

V šesti dokončených etapách bylo upraveno
46 794 m2 plochy, celkové náklady činily necelých

32 milionů korun. Téměř 12 milionů se podařilo
získat z dotace a 20 milionů investovalo město
Turnov ze svého rozpočtu. 

Ve 14.00 hodin byl slavnostně otevřen Denní
stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko, který byl finančně
podpořen dotací z Evropské unie a Státního roz-
počtu prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu ve výši 12 398 083,20 Kč.
Došlo k nástavbě nad stávající objekt, a to včetně
jídelny, výtahu, terapeutických místností i sociál-
ního zařízení. „Děkuji městu Turnovu za splnění
mé touhy, panu architektu Mlejnkovi za to, že vy-

myslel způsob, jak stacionář realizovat i firmě
Čekro, která byla skvělým dodavatelem,“ shrnula
poděkování ředitelka Dagmar Rakoušová. Podě-
kovala také všem rodičům a jejich dětem za tole-
ranci i za to, že Sluníčko mohlo fungovat během
přestavby. Velký dík patří všem zaměstnancům,
kteří to zvládli a pomáhali. Občané si poté nové
prostory mohli prohlédnout. 

V 17.00 hodin se oslava přesunula do Skálovy
ulice, kde se sešlo vedení města, zastupitelé i ob-
čané u vzpomínkového setkání. Přítomní si vy-
slechli státní hymnu, proslov místostarostky měs-
ta Petry Houškové a položili společně květiny
a svíčky k pomníku padlých. „Dnešní významný
den je příležitostí se zastavit, ohlédnout se do mi-
nulosti, uvažovat o přítomnosti i budoucnosti, vy-
slovit přání, očekávání,“ sdělila přítomným Petra
Houšková, která popřála naší republice, aby mezi
jejími občany byla zachována láska, pokora, sou-
náležitost, úcta k druhému, odpovědnost, odvaha.
A aby dokázala čelit nemocem z blahobytu, sobec-
tví, hrubosti, konfliktům a násilí, zachovala si svo-
bodu, naději, uměla se bránit a dovedli jsme ji
chránit. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Oslava státního svátku 28. fiíjna 2019 v Turnovû

V nouzi mÛÏe pomoci
Seniorská obálka
Město Turnov se zavázalo k využití co největšího
počtu možností distribuce a propagace I.C.E.
karty – In Case of Emergency neboli Seniorské
obálky, která má být použita v případě nouze. 

Seniorská obálka je určena zejména lidem se zdra-
votním postižením či seniorům. Využije ji rovněž
občan, který žije sám v domácnosti a považuje tu-
to formu podpory pro sebe za podstatnou. Může
se jednat i o osoby se zdravotním postižením. 

Karta obsahuje přehled o aktuálním zdravot-
ním stavu, alergiích či aktuálně užívaných lécích.
Je možné do ní zaznamenat také kontakty na nej-
bližší příbuzné, přátele, známé či sousedy. Ke kar-
tě je možné přiložit propouštěcí zprávu, pokud byl

člověk v poslední době hospitalizován. 
„Obsažené informace zjednoduší práci záchra-

nářům a zvýší šanci na záchranu života ohrožené
osoby,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí Hana
Kocourová. A jak doplnila, seniorská obálka by
měla být umístěna buď na vnitřní straně vchodo-
vých dveří do bytu či domu nebo na dveřích ledni-
ce. To jsou dvě základní místa, kde budou infor-
mace záchranáři hledat. 

Seniorská obálka, je v Libereckém kraji zavádě-
na v rámci Projektu Implementace politiky stár-
nutí na krajskou úroveň (MPSV). Záštitu nad pro-
jektem na celorepublikové úrovni za oblast sociál-
ních věcí poskytla ministryně práce a sociálních
věcí, Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., a za oblast
zdravotnictví ministr zdravotnictví, Mgr. et Mgr.
Adam Vojtěch, MHA. Na krajské úrovni jej pod-
pořil náměstek hejtmana Libereckého kraje pro

resort sociálních věcí, Mgr. Pavel Svoboda, složky
Integrovaného záchranného systému a Český čer-
vený kříž v Jablonci nad Nisou. V současnosti se
k Seniorské obálce připojují jednotlivé obce
Libereckého kraje.

Tiskopis je třeba vyplnit podle barev důležitosti
jako na semaforu a přeložit do tvaru dopisní obál-
ky údaji dovnitř a nahoru rámečky ICE karta. 

„Myslím, že díky Seniorské obálce budou mít
v případě nouzové situace záchranáři či lékaři
mnohem lepší možnost o získání stavu pacienta,“
doplnila místostarostka Petra Houšková, která
má sociální oblast na starosti. 

Formulář je možné získat na webových strán-
kách města, na stránkách Zdravotně sociálních
služeb či na odboru sociálních věcí ve Skálově ulici. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí
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Předposlední šestá etapa regenerace turnovského
sídliště u nádraží byla dokončená letos v září.
V části Studentské ulice bylo rozšířeno a plošně
zvětšeno parkování, byly provedeny nové zádlažby
parkovacích stání a chodníků, vzniklo nové veřej-
né osvětlení, na komunikaci přišel živičný koberec,
zhotoveny byly dva vyvýšené přechody pro chodce.
Úpravy si vyžádaly 4,5 milionu korun.

Regenerace turnovského sídliště u nádraží má
celkem 7 etap, přičemž první začala již v roce
2010. Postupně dostávaly na sídlišti nový povrch

tamní komunikace a chodníky, byly upraveny ulič-
ní vpustě a kanalizační šachty, probíhaly práce na
výstavbě veřejného osvětlení, byly provedeny sa-
dové úpravy, osazeny lavičky, plakátovací plochy
a další mobiliář. Vnikla také nová parkovací místa
a pro zvýšení bezpečnosti chodců byly vybudová-
ny silniční přejezdové retardéry. 

V šesti dokončených etapách bylo upraveno
46.794 m2 plochy, celkové náklady činily necelých
32 milionů korun. Téměř 12 milionů se podařilo
získat z dotace a 20 milionů investovalo město
Turnov ze svého rozpočtu. Nemalé části šly

z městské kasy také na opravu hřišť. V roce 2016
byla provedena rekonstrukce hřiště u tamního su-
permarketu nákladem přes 300 tisíc korun. Hřiště
Drak bylo realizováno v roce 2017 a přišlo téměř
na milion korun. 

Poslední sedmá etapa regenerace sídliště u ná-
draží se bude týkat prostoru před supermarketem
a okolí tzv. bazénku. S realizací se předběžně počí-
tá na příští rok, město opět zažádá o dotaci ze
Státního fondu rozvoje bydlení. 

Mgr. Zdenka Štrauchová

Sídli‰tû u nádraÏí má za sebou ‰est etap regenerace

Infocentrum roku 2019 
– Turnov první v kraji
Regionální turistické informační centrum
Turnov získalo v anketě „Oblíbené informační
centrum 2019“ další prestižní ocenění. Stejně
jako v předchozích dvou letech dosáhlo i letos
prvního místa v Libereckém kraji. 

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání oceně-
ní proběhlo 7. listopadu 2019 v rámci galavečera
při Členském fóru ATIC ČR v Praze. Vyhlašovatelem

ankety byla Asociace turistických informačních
center ČR a provozovatelem Vydavatelství KAM
po Česku. Anketa probíhala od 21. 6. do 31. 8. 2019,
tedy v hlavní turistické sezóně. Hlasy bylo možné
přidělit 449 certifikovaným turistickým informač-
ním centrům ve 14 krajích České republiky. 

Informační centra jsou vizitkou daného místa,
oblasti, regionu i České republiky. Jsme rádi, že
turnovské informační centrum získalo ohodnoce-
ní, které přispívá k pozitivnímu vnímání města
Turnova a jeho propagaci.

Velké poděkování patří všem, kteří svým hla-
sem turnovské infocentrum podpořili.

Eliška Gruberová, Turnovské památky 
a cestovní ruch, příspěvková organizace

Hlá‰ení o produkci
a nakládání s odpady
za rok 2019
Městský úřad Turnov, odbor životního prostře-
dí, upozorňuje na blížící se termín 15. února
2020, do kterého se podává roční hlášení o pro-
dukci a nakládání s odpady.

Tato povinnost se týká všech původců odpadů,
kteří přesáhnou v produkci či nakládání s odpady
zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného
nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2019. Ten,
kdo přesáhne alespoň jeden z těchto limitů, je po-
vinen podat Roční hlášení o produkci a nakládání

s odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001
Sb., s termínem do 15. února 2020. Uvedené limi-
ty se vztahují na celkovou produkci a nakládání
s odpady původce (součet za všechny jeho provo-
zovny). Ohlašování se provádí zvlášť za každou
samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zaří-
zení a za každý druh odpadu. Oprávněné osoby
podávají hlášení vždy, bez ohledu na množství od-
padu, pokud s ním v daném roce nakládají.

Hlášení je možné podat prostřednictvím ISPOP
(Integrovaný systém plnění ohlašovacích povin-
ností), který je dostupný na www.ispop.cz. 

Tomu, kdo nesplní ve stanoveném rozsahu
ohlašovací povinnost, hrozí pokuta do výše
1 000 000 Kč. 

Více informací můžete získat na Městském úřa-
dě v Turnově, odboru životního prostředí (l.alb-
rechtova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 157) či na
www.ispop.cz, kde lze nalézt návody a manuály,
jak správně podat hlášení.

Linda Albrechtová, odbor životního prostředí

ãtvrtek 19. prosince 2019
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz


