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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – leden 2020

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, Mûsto Turnov a Zdravotnû sociální sluÏby Turnov

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

Tomá‰ Hocke
Milí čtenáři,

vždy se rád dívám dopředu, a proto se Vás poku-
sím seznámit s plánovanými akcemi. Rok 2020
bude opět o rekonstrukcích komunikací a stav-
bách pro sociální využití.

V komunikacích budeme v roce 2020 pokračovat
s rekonstrukcí II/610 a ulicí Přepeřskou od křižovat-
ky s Nudvojovickou až po Přepeře, včetně vybudo-
vání nového chodníku od stavebnin k ul. Nudvo-
jovická. Budou pokračovat práce na mostě přes
Jizeru pod taktovkou ŘSD, bude provedena rekon-
strukce Komenského ulice a opraven vjezd včetně
nového chodníku do obchodně-výrobní zóny Vesec-
ko. Snad dojde i na autobusovou zastávku u Lidlu.

Budeme dokončovat stavbu Domova se zvláštním
režimem (tzv. Alzheimer centra) v ul. 5. května,
zahájíme stavbu Polyfunkčního domu pro FOKUS
za Novou radnicí a snad dokončíme zateplení fa-
sády a střechy DPS v Granátové ulici.

V rámci školských staveb budeme budovat od-
dělení pro děti mladší tří let v MŠ Zborovská,
budeme pokračovat ve velkém projektu Moderni-
zace základních škol, v rámci kterého dojde k re-
konstrukci a vybavení učeben, bezbariérovému
zpřístupnění, budeme nadále pokračovat ve vý-
měně oken na ZŠ Žižkova a ZŠ Skálova. Největší
školskou stavbou pak bude Rekonstrukce ZŠ
Mašov.

V bytových zónách se pokusíme o zasíťování
ulice Nad Šetřilovskem v bytové zóně Hruštice.

Našimi dotačními nadějemi je chodník v Mašo-
vě (od Sobotecké ulice k návsi), regenerace parku
v sídlišti U Nádraží, rekonstrukce sportovního
hřiště u ZŠ 28. října.

V rámci projektů životního prostředí bychom
rádi provedli sadovnické úpravy v blízkosti Alz-
heimer centra, vysadili část městského sadu na
Hruštici, snad dojde i na nějakou květnatou lou-
ku. Budeme pracovat na upřesnění nového odpa-
dového systému města.

Z projektové přípravy je zcela zásadní projekt
dostavby divadla, projekt nové městské knihovny,
projekt opravy pasáže radnice, projekt haly TSC či
projekt Revitalizace Stebenky.

O desítkách až stovkách drobných oprav a úprav
se nezmiňuji, protože se stávají samozřejmostí.

Ve zkratce jsem Vás provedl záměry roku 2020.
Do roku 2020 přeji všem hodně zdraví, štěstí, lás-
ky a vzájemné tolerance, také hodně sil k naplnění
záměrů a někdy společně na viděnou. 

Jana Svobodová
Jsme na počátku roku 2020 a opět budeme stavět.
Stejně tak tomu bylo i v roce 2019. 

Ve městě pokračoval čilý stavební ruch, který
zapříčinil nepříjemné uzavírky ulic a dopravní
komplikace, na Přepeřské a na průtahu přes Jizeru
se bude pokračovat i letos. V roce 2020 nás čeká
dostavba Alzheimer centra, rekonstrukce Základní

Jak˘ byl uplynul˘ rok a co se v Turnovû chystá na období 2020?



Nov˘ rok pfiivítají
Turnov‰tí ohÀostrojem
Na Nový rok 1. ledna 2020 se bude konat na
turnovském autobusovém nádraží Na Lukách
ohňostroj. 

Světelná show vypukne v 17.00 hodin, předchá-
zet jí bude od 16.30 hodin doprovodný program
s vystoupením kapely Snap Call. Děti, které přine-
sou obrázek z Vánoc na téma „Zážitky z vánoč-
ních prázdnin“ obdrží sladkou odměnu. Výtvarná
díla budou vystavena v lednu na turnovské radni-
ci. Motorizované návštěvníky upozorňujeme, že
parkoviště Na Lukách bude z technických důvodů
uzavřeno. Akci pořádá město Turnov ve spoluprá-
ci s firmou Zdeněk Pohl za finanční podpory pod-
nikatelů z Turnovska a firem spolupracujících

s městem Turnov. Technické zajištění akce zajištu-
jí Technické služby Turnov, s. r. o. a Autodoprava
Dovosstrans. Podle zákona č. 133/1985 o požární
ochraně je na akci zakázáno vše, co by mohlo vést
ke vzniku požáru a nekontrolovanému ohni –
používání pyrotechniky, rozdělávání ohně a hlav-
ně vypouštění létajících balonků. Porušení povin-
nosti lze postihnout jako přestupek nebo jiný
správní delikt. Těšíme se na Vás!

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 Bareše
a těšit se můžete i na další doprovodný program.
Vstupenky lze zakoupit od 16. 12. 2019 na recepci
Kulturního centra Střelnice. Finanční výtěžek měst-
ského plesu bude věnován na podporu Městské
knihovny Antonína Marka v Turnově, která právě
v roce 2020 oslaví 200. výročí svého založení. Po-
kud by se partnerem městského plesu chtěl stát
kdokoli z turnovské podnikatelské sféry či veřej-
nosti a věnováním finančního či věcného daru
podpořit výtěžek plesu, může kontaktovat odbor
školství, kultury a sportu (Lenka Karásková, 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
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školy v Mašově, díky dotaci budeme pokračovat
v modernizaci základních škol.

V oblasti cestovního ruchu se v roce 2019 roz-
běhl dotační program na podporu projektů pod-
porující rozvoj cestovního ruchu, celkem jsme u-
spokojili šest žadatelů. Program byl vypsán i pro
letošní rok. Chystá se rozšíření informačního
centra na náměstí o návštěvnické centrum s poho-
dlným zázemím nejen pro turisty a návštěvníky
„srdce Českého ráje“.

Hasičská jednotka vloni opravila i díky dotaci
podvozek cisterny. Technické služby pořídily také
díky dotaci elektromobil. Vybudovali jsme dvě
hnízda na separovaný odpad z podzemních kon-
tejnerů. V roce 2020 nás čeká připravit výrazné
změny v odpadovém hospodářství spočívající
v tom, že půjdeme třídění odpadů naproti, aby by-
lo pro občany co nejdostupnější.

Plánujeme výsadby sadů na Hruštici, izolační
zeleně na Přepeřské a zeleně v okolí Alzheimer
centra.

Mé velké poděkování patří kolegům v zastupi-
telstvu, radě a na úřadě, všem ředitelům a jednate-
lům městských organizacích a jejich zaměstnan-
cům, stejně tak i všem zájmovým skupinám
a spolkům, které v Turnově vytvářejí to příjemné
a originální klima našeho města. 

V roce 2020 přeji všem jen to dobré!

Petra Hou‰ková
Milí čtenáři, zdravím Vás v novém roce. Dovolte
mi sdělit několik slov k uplynulému roku a několik
plánů do roku nového. 

Rok 2019 byl pro nás všechny v Turnově do-
pravně velmi zátěžový a díky dopravním stavbám
bude náročný i ten letošní. Turnov se ocitl opět
mezi nejlepšími městy v žebříčku kvality života
měst v ČR. Vedle dopravních staveb a oprav domi-
nují stavby pro sociální oblast – máme nový denní

stacionář pro osoby s kombinovaným postižením,
stavíme nový pavilon Domova důchodců Pohoda,
který bude určen pro osoby s demencí a rozšíří ka-
pacitu zařízení o 24 lůžek. Kvalitního zázemí se
dočká i Fokus Turnov v rámci nově vybudovaného
polyfunkčního komunitního centra ve Skálově
ulici, které poskytne prostory i pro další sociální
služby. Všechny tyto stavby se podaří realizovat
díky významnému podílu dotací, které jsme obdr-
želi z IROP nebo MPSV. Díky dotacím budeme
mít v příštím roce bezbariérové i dvě základní školy.
V Turnově se staví, máme nízkou nezaměstnanost,
připravují se další významné investice, podle sta-
tistik policie patříme mezi bezpečná města. Může-
me si dovolit i projekty pro radost a připravit zají-
mavé kulturní akce. Mezi ty nejvýznamnější bude
v roce 2020 patřit výročí Městské knihovny Anto-
nína Marka, která oslaví svých krásných 200 let.
Připomeneme si 150. výročí narození významného
rodáka, historika prof. Josefa Pekaře (18. 4. 2020
slavnostní akce na Malém Rohozci) a 150. let od
vzniku sboru dobrovolných hasičů v Turnově
(27. 6. 2020). Doufám, že rok 2020 bude pro nás
stejně příznivý, bude nám dopřán klidný a pokoj-
ný rok. Přejí Vám, ať vykročíte v novém roce sprá-
vnou nohou a vyhnete se všem strastem života. 

Dobrý rok 2020 přeje Petra Houšková, místos-
tarostka města Turnova. 



Upozornûní 
pro pofiadatele akcí
Zákonem je stanoven noční klid na dobu mezi
22.00 a 6.00 hodinou. Není-li povolena Zastupi-
telstvem města Turnova výjimka, nesmí být naru-
šen. Každý, kdo chce v roce 2020 pořádat na úze-
mí města akci, která bude narušovat noční klid
(od 22.00 do 6.00 hodin), musí požádat Zastupi-
telstvo města Turnov o schválení výjimky k noční-
mu klidu. 

Výjimky jsou schvalovány prostřednictvím
obecně závazné vyhlášky. Žádosti o povolení vý-
jimky pořadatelé akcí doručí na Městský úřad
v Turnově, odbor školství, kultury a sportu nejlépe
na předepsaném formuláři, který je dostupný na
webových stránkách města Turnov v sekci Formu-
láře nebo ho lze získat na odboru školství, kultury
a sportu. Žádost lze zaslat i elektronicky na adre-
su m.markova@mu.turnov.cz. Příjem žádostí je
do pátku 13. 3. 2020. Poté budou všechny žádosti
předloženy k projednání na březnové zasedání

Zastupitelstva města Turnova. Akce, které nebu-
dou uvedeny v obecně závazné vyhlášce, musí být
ukončeny nejpozději do 22.00 hodin a nesmí nijak
narušit dobu nočního klidu vymezenou zákonem. 

Žádosti o výjimku z nočního klidu se netýkají
rodinných oslav, které není třeba do obecně závaz-
né vyhlášky zahrnovat. Obecně by však ani u těch-
to nemělo po 22.00 hodině docházet k rušení noč-
ního klidu. 

Mgr. Martina Marková, 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu
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Zdravé mûsto Turnov

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 se zavázalo k využití co největšího
počtu možností distribuce a propagace I.C.E. kar-
ty - In Case of Emergency neboli Seniorské obálky,
která má být použita v případě nouze. A na zákla-
dě spolupráce s projektem Implementace politiky
stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce
a sociálních věcí se připojujeme k distribuci
Seniorské obálky pro naše občany. 

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 zdravotním
stavu, alergiích či aktuálně užívaných lécích. Je
možné do ní zaznamenat také kontakty na nejbliž-
ší příbuzné, přátele, známé či sousedy. Ke kartě je
možné přiložit propouštěcí zprávu, pokud byl člo-
věk v poslední době hospitalizován. „Obsažené
informace zjednoduší práci záchranářům a zvýší
šanci na záchranu života ohrožené osoby,“ říká
vedoucí odboru sociálních věcí Hana Kocourová.
A jak doplnila, seniorská obálka by měla být umístě-
na buď na vnitřní straně vchodových dveří do bytu či
domu nebo na dveřích lednice. To jsou dvě základ-
ní místa, kde budou informace 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 tře-
ba vyplnit podle barev důležitosti jako na semafo-
ru a přeložit do tvaru dopisní obálky údaji dovnitř
a nahoru rámečky ICE karta. „Myslím, že díky
Seniorské obálce budou mít v případě nouzové si-
tuace záchranáři či lékaři mnohem lepší možnost
o získání stavu pacienta,“ doplnila místostarostka
Petra Houšková, která má sociální oblast na sta-
rosti. 

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

V nouzi pomÛÏe seniorská obálka
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Mûsto Turnov vyhla‰uje
pro rok 2020 dotaãní
programy hned 
v nûkolika oblastech

Podávat žádosti o dotace je možné v oblasti
sportu, kultury a volnočasových aktivit pro děti
a mládež, cestovního ruchu, obnovy objektů
nacházejících se v městské památkové zóně
města Turnova, obecně prospěšné činnosti
a zahraniční spolupráce. 

Město Turnov vyhlašuje pro rok 2020 dotační
programy v oblasti sportu, kultury, volnočasových
aktivit pro děti a mládež, cestovního ruchu, obno-

vy objektů nacházejících se v městské památkové
zóně města Turnov, obecně prospěšné činnosti
a zahraniční spolupráce.

Podpora činnosti sportovních spolků – žádosti
se podávají od 6. 1. do 31. 1. 2020.

Podpora sportu ze sportovního fondu města
Turnov – žádosti se podávají od 22. 1. do 13. 3.
2020.

Podpora kultury z kulturního fondu města
Turnov – žádosti se podávají od 22. 1. do 20. 2.
2020. 

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mlá-
dež a mimoškolních aktivit – žádosti se podávají
od 21. 1. do 13. 3. 2020. 

Podpora cestovního ruchu – žádosti se podáva-
jí od 21. 1. do 13. 3. 2020.

Podpora obnovy objektů nacházejících se na
území městské památkové zóny města Turnov –
žádosti se podávají od 21. 1. do 20. 2. 2020.

Podpora obecně prospěšné činnosti – žádosti se
podávají od 5. 3. do 17. 4. 2020.

Podpora zahraniční spolupráce – žádosti se po-
dávají od 5. 3. do 17. 4. 2020.

Žádosti do všech dotačních programů se podá-
vají na podatelně Městského úřadu v Turnově.
Všechny potřebné informace k dotačním progra-
mům jsou zveřejněny na webových stránkách
města Turnov v sekci „Dotace města“, na úřední
desce města Turnov ve výzvách k předkládání žá-
dostí o dotaci nebo je lze získat na odboru školství,
kultury a sportu. Lenka Karásková, DiS., 

odbor školství, kultury a sportu

Dotace z rozpoãtu mûsta Turnov na rok 2020

Všechny uvedené informace jsou předběžné a orientační, mohou být upraveny. Více informací o programech je na webových stránkách města Turnov –
www.turnov.cz v sekci Dotace města. Zde jsou k dispozici zároveň i všechny potřebné formuláře. Aktuální výzvy jsou vždy zveřejněny na úřední desce města
Turnov dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytování dotací upravuje Dotační statut města Turnov a dále Pravidla
pro poskytování dotací pro jednotlivé oblasti podpory.
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Městský úřad Turnov, finanční odbor upozorňuje
občany, že pro rok 2020 činí poplatek za svoz ko-
munálního odpadu 660 Kč/osoba/rok. A občané
ho mohou uhradit hned na několika místech. 

1/ na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína
Dvořáka 335, finanční odbor, l. poschodí, kance-
lář č. 202 a to ve dnech pondělí a středa od 8.00 do
12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, kde je možné
rovněž uplatnit a předložit doklady, týkající se
úlev a vyřešit případné nedoplatky, přeplatky,
/splátky/.

2/ v informačním středisku Turnovské památky
a cestovní ruch v Turnově, nám. Českého ráje, ve
dnech pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin,
v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Zde pouze od
3. 1. 2020 do 31. 3. 2020! 

3/ nebo bezhotovostní platbou na účet města
Turnov č. 50032-1263075359/0800. Pro správné
zařazení úhrady poplatku je nezbytné uvedení va-

riabilního symbolu, který získají občané od správ-
ce poplatku:

Pavlína Hozdecká: e-mail: p.hozdecka @mu.tur-
nov.cz, tel. č.: 481 366 214 

Zdeňka Salačová: e-mail: z.salacova@mu.tur-
nov.cz, tel. č.: 481 366 202 

Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro
platby v dalších letech.

Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají poplatníci:
• kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let
• kteří v příslušném roce dovrší 3 let 
• osoby s průkazem ZTP a ZTP/P – pouze na zá-

kladě předložení průkazu
• studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni během

studia mimo své trvalé bydliště (doložením potvr-
zení ze školy, příp. i dokladu o ubytování)

A další osvobození a slevy viz platná obecně zá-
vazná vyhláška.

Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2019,
naleznete na internetových stránkách a o tuto
částku Vám bude ponížen poplatek v roce 2020
(jedná se o úlevu uvedenou v souboru za měsíc ří-

jen 2019), viz odkaz níže: https://www.turnov.
cz/cs/zivotni-prostredi/ pytlovy-sber-tridenych-
odpadu/prubezne-stavy-pytloveho-sberu-tride-
neho-odpadu.html

Sleva se poskytuje pouze do výše poloviny sazby
poplatku tj. u občanů bez dalších úlev a jedná se
o částku maximálně 330 Kč a u občanů, kteří již
mají úlevu např. z výše uvedených úlev (75 let,
ZTP, studenti) jedná se o úlevu maximálně ve výši
165 Kč. 

Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nema-
jí žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve sta-
noveném termínu – poplatek je splatný ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března
a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo
může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března
příslušného kalendářního roku.

Případné reklamace na celkovou výši slevy za
třídění odpadu (období listopad 2018–říjen 2019)
vyřizuje odbor životního prostředí tel. č.: 481 366 161
(pí. Sedláková).

Pavlína Hozdecká, finanční odbor

Poplatek za komunální odpad v roce 2020

Od června letošního roku jsou na dvou sběrných
místech vybudovány podzemní kontejnery. Nachá-
zejí se na parkovišti u Kulturního centra Střelnice
a na sídlišti u Billy. Na obou stanovištích můžete
třídit plasty, papír, barevné sklo i bílé sklo. U KC
Střelnice je ještě místo pro třídění tetrapaku.

U podzemních kontejnerů se celkem často setká-
váme s tím, že občané nechávají větší kusy krabic
ležet vedle vhozu na papírový odpad. Vhozové o-
tvory jsou široké 40 cm, proto je potřeba papíry do
kontejneru připravit tak, aby otvorem prošly.
Papírové krabice před vložením do kontejneru
ROZŘEZÁVEJTE! Ušetříte tak místo v kontejne-
ru. Pokud je krabice pouze rozložená a sešlapaná,
může ucpávat vhozový otvor a zabírá příliš mnoho
místa uvnitř.

Tato nově vybudovaná místa vypadají mnohem lé-
pe než řada barevných plastových kontejnerů.
Mají i velkou kapacitu, proto je škoda dělat nepo-
řádek odkládáním odpadů na zem vedle. 

Tříděné plasty můžete odkládat do žlutých kon-
tejnerů i podzemních kontejnerů a znovu připo-
mínáme, že do těchto kontejnerů NEPATŘÍ PO-
LYSTYREN. Tato podmínka platí i pro plastový
odpad v podzemních kontejnerech. Pokud někdo
i tak dá do podzemních kontejnerů větší kusy po-
lystyrénu, tyto kusy se tam mohou nevhodně po-
skládat a brání zaplnění kontejneru dalším odpa-
dem a prostor v kontejneru je nevyužitý.

Dodržujte pravidla pro odkládání tříděných od-
padů do kontejnerů. Děkujeme, že třídíte odpad.

Odbor životního prostředí

Jak správnû pouÏívat podzemní kontejnery
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V roce 2019 byla pod záštitou Asociace poskytova-
telů sociálních služeb ČR (APSS ČR) opět vyhláše-
na možnost nominace pečovatelů a pečovatelek do
Národní ceny Pečovatelka roku 2019. Rozhodla
jsem se nominovat za naši organizaci Zdravotně
sociální služby Turnov za službu centrum denních
služeb – Domovinku, paní Zdeňku Hanyšovou. 

Nominační komisí byla k ocenění vybrána a dne
4. 12. 2019 se zúčastnila slavnostního vyhlášení,
které se konalo v Praze na Novoměstské radnici.
Cenu přebírali ocenění z rukou herečky Hany
Maciuchové. Už jen to byl velmi příjemný zážitek.
Můžeme se tedy pyšnit, že v naší organizaci máme
oceněnou PEČOVATELKU ROKU 2019. 

Chtěla bych touto cestou sdělit důvody, proč
právě p. Hanyšová si toto ocenění za svou letitou
práci v organizaci, zasloužila. Vážím si její práce,

kterou zde již 10 let vykonává. Je až obdivuhodné,
s jakou láskou, péčí a individuálním přístupem
jedná s každým klientem, který do služby přijde.
Její citlivý přístup, opravdový zájem o klienta a sr-
dečnost, vedou k tomu, že klienti ji milují. Paní
Hanyšová je pro naše klienty oázou klidu, vzájem-

né důvěry a jistoty. Mnozí z nich trpí Alzhei-
merovou chorobou, ztrácí své dovednosti i vlastní
osobnost, vždy se k nim chová ohleduplně, s úctou
a respektem k jejich životním zkušenostem. 

Za léta, která zde pracuje, by si jeden mohl říct,
že ji tato psychicky náročná práce vyčerpává.
Opak je pravdou. Spokojenost našich klientů ji
nabíjí a dodává energii a smysl do další práce.
Také její dovednost vlastní psychohygieny je v této
pracovní pozici velmi důležitá. Dokáže velmi dob-
ře oddělit práci od soukromí, což je velmi cennou
vlastností pracovníka v sociálních službách.
Obecně jen člověk, který se cítí být sám v psychic-
ké pohodě, může rozdávat kus sebe samého 

Myslím si z celého srdce, že si toto ocenění
opravdu zaslouží.

Bc. Renata Poláková, DiS, vedoucí terénní 
pečovatelské služby a centra denních služeb

ZdeÀka Hany‰ová peãovatelkou roku 2019

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

Místní poplatek z pobytu
(obecnû závazná 
vyhlá‰ka ã. 6/2019)
Od 1. ledna 2020 platí nová Obecně závazná vy-
hláška č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu,
který nahrazuje stávající poplatek z ubytovací
kapacity a poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt. 

Nově vybírá ubytovatel za osobu a noc 21,– Kč
za úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdou-

cích dnů u jednoho poskytovatele pobytu bez o-
hledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel.
Tedy vedle hotelů, motelů a penzionů se jedná ta-
ké o soukromé domy, byty, ateliéry, karavany, sta-
ny apod.

Pro evidenci těchto poplatků slouží evidenční
kniha, do které jsou zapisovány všechny potřebné
údaje (doba ubytování, jméno, příjmení, místo
přihlášení nebo obdobná místa v zahraničí, dále
číslo občanského průkazu nebo cestovního dokla-
du).

Ubytovatelé vybraný poplatek odvádí pololetně
v hotovosti nebo na účet města, a to vždy do 15
dnů po skončení příslušného pololetí.

Zdeňka Salačová, finanční odbor

ãtvrtek 30. ledna 2020
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz


