TURNOVSKÉ
radniční listy
Ing. Tomáš Hocke
starosta Turnova
Milý čtenáři,
poprvé se můžete v Turnovských radničních listech setkat s mými názory, vizemi a pocity ve
funkci nového starosty Turnova.
Hned v úvodu bych snad jako mnoho dalších poděkoval za dvanáct let usilovné práce
pro město paní Haně Maierové. V mnoha setkáních v uplynulých dvaceti dnech jsem byl účasten milých rozloučení a mnohdy i velmi citově
zabarvených poděkování, které svědčily o tom,
že byla starostkou obecně uznávanou se silným
mandátem nejen v Turnově. Zcela přirozeně
jako úspěšná komunální politička odchází na
post radní Libereckého kraje, aby reprezentovala a opatrovala náš region v krajské vládě. Snad
i v budoucnu bude takových politiků více, protože jen tak bude možno akcentovat problémy
obcí a měst v demokratických strukturách naší
republiky. Ale teď již k mým pocitům konkrétněji aneb, co se stane, když vás zastupitelé zvolí
starostou města. Málokdo ví, že starostou se stá-

váte okamžikem volby. V té chvíli se vám obrací
život vzhůru nohama. Na jednu stranu odoláváte tlaku médií zajímajících se o vaši osobu, na
straně druhé řešíte praktické problémy týkající
se vašeho dosavadního zaměstnání a pracovních
závazků. Hned další den přichází seznamování
s chodem kanceláře starosty, seznámení se všemi zaměstnanci městského úřadu, podepisování
spousty dokumentů.
Hned 4. března vyrážím na první „zahraniční cestu“ do Mírové pod Kozákovem. Společně
s panem starostou Votrubcem, místostarostou
Havlíčkem, radními Libereckého kraje, panem
Mastníkem a paní Maierovou jednáme o obchvatu Turnova. Situace je komplikovaná. Turnov
chce obchvat, Mírová nechce kapacitní silnici
v blízkosti obytné zástavby, morfologie terénu
je složitá, územní rezerva na novou komunikaci řešící dopravní vztahy v těsné blízkosti města
žádná. Přesto pan Mastník přislíbil zpracování
vyhledávací studie, která se pokusí respektovat
zájmy Turnova i Mírové pod Kozákovem. Následuje série porad, setkání s vedoucími odborů,
tak abychom si navzájem přiblížili své představy a cíle do konce volebního období. Mými nejbližšími oblastmi zůstávají rozvoj města, odbor
správy majetku a cestovní ruch. Od starosty se
však zcela legitimně očekává, že je dostatečně
informován i v ostatních oblastech života měs-
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ta. Mé vize ve funkci starosty byly již mediálně prezentovány, přesto se sluší je zopakovat:
nový územní plán města, řešení otázky turnovské nemocnice, realizace investičních akcí
za podmínek schválených na únorovém ZM
(Waldorfská mateřská škola, Areál Maškovy zahrady v náplni koupaliště a infrastruktura, Zateplení ZŠ Alešova, II. Etapa revitalizace sídliště
u nádraží). Pak jsou to obecně otázky, které
mě zajímají: jednou měsíčně bych se rád potkal
s Turnováky, buď nad určitým tématem nebo
v určité části města, rád bych se pokusil poněkud změnit styl komunikace s občany prostřednictvím médií.
V závěru bych rád poprosil Vás, čtenáře tohoto úvodníku, abyste nebyli letargičtí k životu
v Turnově i celé naší společnosti. Nikdo za nás
sám o sobě nic nevyřeší. Demokracie je postavena na aktivním přístupu každého z nás. Vím, že
výkon starosty mi časově neumožní být všude
a hovořit se všemi. Proto bych Vás rád poprosil,
abyste mi své postřehy psali na e-mail: starosta@
turnov.cz a nebo na mé jméno nechávali dopisy
v podatelně úřadu. Pište o tom, co se vám nelíbí
a co vás trápí. Občas napište i o tom, že se třeba něco podařilo a že rádi žijete v Turnově.
I starosta je jenom člověk a potřebuje tu a tam
pozitivní motivaci.
Tomáš Hocke

*TURNOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY – měsíčník pro občany Turnova*
Vychází 11x ročně jako příloha Hlasů a ohlasů Turnovska vždy první den v měsíci * Pokud není uvedeno jinak, jsou uveřejněné texty příspěvky města Turnova a Městského úřadu v Turnově, jeho odborů a dalších městských organizací. * Tyto texty mohou být redakčně upravovány s předchozím souhlasem
jejich autorů nebo vedením města. * Dotazy a další informace k nim podá tajemník městského úřadu Ing. Miroslav Šmiraus, tel.: 481 366 405, 737 204 257,
e-mail: m.smiraus@mu.turnov.cz. * Uzávěrka je vždy 15. dne v měsíci.
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– ul. Antonína Dvořáka čp. 335
Funkcionáři města Turnova, odbor finanční, odbor rozvoje města,
stavební úřad, odbor životního prostředí, kancelář tajemníka,
odbor kontroly, odbor správy majetku, odbor vnitřních věcí a podatelna
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– nám. Českého ráje čp. 26 – odbor cestovního ruchu

Městská policie, odbor přestupkového řízení
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Odbor správní, odbor sociálních věcí, sbor hasičů, odbor přestupkového řízení

Obecní živnostenský úřad, odbor školství, kultury a sportu, odbor dopravní

řízení na dodavatele stavby. Realizace je naplánována na období srpen
2013 – červenec 2014. První žáky by nová mateřská škola měla přivítat
v září roku 2014. Po dobu výstavby najde mateřská škola útočiště v budově hotelové školy ve Zborovské ulici.
Mezi investiční priority zařadili zastupitelé také 3. etapu regenerace sídliště u nádraží s rozpočtem více než 9 mil. korun v případě schválené
dotace ve výši 4 mil. korun. V průběhu měsíce května a června letošního roku dojde k výběrovému řízení na dodavatele a samotná realizace
by měla proběhnout do konce letošního roku. Částku 8,2 mil. korun pak
bude potřeba přidat k případné dotaci 2,3 mil. korun na rekonstrukci
budovy základní školy v Alešově ulici. Zde je nutné zateplení objektu, výměna oken a úpravy vnitřních prostor. Do konce letošního roku bude vypsána soutěž na dodavatele a k samotné realizaci dojde v průběhu jarního
a letního období příštího roku.
Ing. Tomáš Hocke, starosta

Veřejné zasedání zastupitelstva města, Velký sál KC Střelnice
od 17 hodin

Zastupitelé na svém jednání 28. února schválili investiční priority na rok
2013 a tím dali zelenou k vypisování veřejných soutěží na dodavatele staveb či k zahájení realizací investičních akcí. Přijatelná zadluženost města
pod přípustnou hranici 130 mil. korun, nízká míra úrokových sazeb a nízké ceny stavebních prací jsou příznivé k tomu, aby mohly být v letošním
roce zahájeny významné investiční akce. Jedná se především o zahájení
prací na areálu v Maškově zahradě s rozpočtovými náklady 90 mil. Na
podzim by mělo dojít k vypsání soutěže na dodavatele stavby. Ta by měla
být zahájena na počátku příštího roku a první návštěvníci by se měli ve
venkovním koupališti vykoupat v červnu roku 2015.
Další významnou investiční akcí je výstavba nového objektu Waldorfské
mateřské školy v ulici Hruborohozecká v Turnově – Daliměřicích. Je rozpočtováno 24 mil. korun a v nejbližších dnech bude vypsáno výběrové
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Na návrh kulturní komise schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání 28. února rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity z Kulturního fondu města Turnova. Pro rok 2013 bylo z rozpočtu města na
podporu místní kultury vyčleněno 840 000 Kč.

Pro přímou podporu akcí je určeno celkem 369 500 Kč. O tuto částku se
podělí přehlídka Modrý kocour, přehlídka loutkového divadla Turnovský
drahokam, Turnovské hudební večery, hudební festival Dvořákův Turnov
a Sychrov, Staročeské řemeslnické trhy, adventní koncerty, přehlídka Poetika 2013, akce Turnovské Bohémy a mezinárodní šperkařské sympózium.

doby s osázenými letničkami budou umístěny na náměstí Českého ráje,
náměstí B. J. Horáčka, v ulicích Antonína Dvořáka, Sobotecká, Skálova,
Trávnice a na starém mostě přes Jizeru. Celkem bude osázeno 70 nádob.
Zakázku provede na základě předchozího výběrového řízení a následně
uzavřené smlouvy Jan Hájek - Zahradnictví, Turnov.

Na činnost celkem 15 spolků půjde 40 000 Kč a na uspořádání 30 konkrétních kulturních akcí přispěje město ze svého rozpočtu 403 000 korunami. Příspěvky na publikační činnost činí v letošním roce 25 000 Kč.
K uvedeným částkám bylo přidáno 2 500 Kč z rezervy z minulého období
a celková výše podpory kultury v Turnově je 840 000 Kč.

Kolem dopravního terminálu bude z důvodu oživení prostoru provedena
v trávníkových plochách výsadba nízkých dřevin, trvalek, popř. budou
na vhodných místech dopravního terminálu umístěny mobilní nádoby se
zelení. Před Mariánským kostelem, v návaznosti na rekonstrukci ul. 28.
října, bude provedena revitalizace travnaté plochy. Je zde navržen trvalkový záhon tak, aby jeho efekt byl celoroční. V průběhu celé vegetační
sezóny se v ploše vystřídá celá plejáda barev a tvarů květů a listů vysázených trvalek.

Alena Růžičková, odbor školství, kultury a sportu

Drobné dosadby zeleně budou provedeny v Nádražní ulici, v parku před
Billou, v Žižkově ulici a v kruhových křižovatkách po městě.
Usnesení zastupitelstva města z 28. února umožnilo poskytnout finanční
dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže ve výši 59 000,- Kč. Rozpočet města na rok 2013 počítá s dotacemi na volnočasové aktivity v celkové
výši 100 000,- Kč. Po prvním kole výzvy k předložení žádosti o příspěvek
bylo rozděleno 59 000,- Kč následujícím spolkům a sdružením na konkrétní aktivity takto:
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Renata Brychová, odbor školství, kultury a sportu

Na rok 2013 je v oblasti veřejné zeleně plánována celá řada akcí, např. osázení závěsných nádob, výsadba nové zeleně a dosadba zeleně. Závěsné ná-

Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí odboru životního prostředí

Odbor dopravní upozorňuje veřejnost, že v období 1. 3. - 30. 9. 2013 dojde k úplnému uzavření další části ul. 28. října v Turnově. Uzavírka se
týká úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Kinského po křižovatku
u Panochovy nemocnice v Turnově z důvodu pokračování stavebních prací na úplné rekonstrukci místní komunikace, inženýrských sítí a provedení konečných povrchových úprav.
Mgr. Pavel Vaňátko, vedoucí odboru dopravního

Odbor dopravní upozorňuje všechny držitele řidičských průkazů, které
byly vydány od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 a jejichž platnost končí 31. 12.
2013, aby si je včas vyměnili za nové. Řidičských průkazů vydaných v době
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 a určených k výměně je v současné době evidováno v obvodu Turnova přes 3300. Včasné podání žádosti ušetří žadatelům čas, který by v závěru roku mohli strávit čekáním ve frontě. K výměně
je potřeba přinést jednu průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm,
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platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Úřední hodiny na
odboru dopravy, který sídlí ve Skálově ul. 72, jsou v po a st 8:00 - 12:00,
13:00 - 17:00, v út, čt, pá 8:00 - 12:00.
Mgr. Pavel Vaňátko, vedoucí odboru dopravního

Rada města na svém zasedání dne 11. 2. 2013 schválila nezvyšování nájmu
nebytových prostor dle roční míry inflace pro období od 1. 7. 2013. Výše
nájemného nebytových prostor bylo v předcházejících letech téměř vždy
upravováno dle inflace stanovené Českým statistickým úřadem. Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu hladiny
spotřebitelských cen a služeb za 12 měsíců roku 2012 oproti průměru 12
měsíců roku 2011 činila v České republice 3,3 %.

bývalé prodejně Baťa. Dle vyjádření vedoucího odboru dopravy MěÚ
Turnov Mgr. Pavla Vaňátka nezpůsobuje umístění reklam na zábradlí problém z hlediska bezpečnosti
dopravy na pozemních komunikacích. Pro všechny zájemce o tuto
formu propagace platí nadále povinnost pořadatele akce nahlásit
umístění poutače paní Haně Hykové (tel.: 481 366 315, e-mail: h.hykova@mu.turnov.cz) na odbor správy majetku s uvedením časového vymezení a jména odpovědné osoby. Poutače je možné na zábradlí umístit
maximálně 7 dnů před konáním akce a následující den po konání akce je
nutné je odstranit.
Ludmila Těhníková, odbor správy majetku

V roce 2011 bylo rozhodnutím Rady města navýšeno nájemné nebytových prostor o míru inflace 1,5 %. V roce 2012 činila inflace v ČR 1,9 %
a Rada města schválila nezvyšování nájmu. Z důvodu příznivé výše nájmu
se úspěšně daří pronajímat volné nebytové prostory v budově č. p. 466
ve Skálově ulici. V opačném případě by mohlo dojít k odlivu stávajících
nájemců.
Nezvyšování nájmu nebytových prostor od 1. 7. 2013 se týká například
zmíněné budovy bývalého domova mládeže ve Skálově ulici, části budovy
SUPŠ a VOŠ, hotelové školy ve Zborovské ulici, Gymnázia Turnov, restaurace Life Food v domě U Zlatého beránka na náměstí Českého ráje, bývalé Mexické restaurace pod Základní uměleckou školou, ovocného baru
u divadla, ordinace některých lékařů a dalších objektů v majetku města
Turnova.
Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku

Rada města na svém únorovém zasedání vyjádřila souhlas s pokračováním dosavadního systému pomoci při propagaci akcí místních neziskových organizací a příspěvkových organizací zřizovaných městem. Pomoc
při propagaci je poskytována formou bezplatného vyvěšení poutačů
s upoutávkou na konkrétní akci na zábradlí u kruhového objezdu naproti
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Město Turnov v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT
ČR č. 54/2005 Sb. vyhlašuje konkurz na obsazení funkcí ředitelů škol.
Jedná se o funkce ředitele
Základní školy Turnov, Skálova 600
Základní školy Turnov, Žižkova 518
Mateřské školy a Základní školy Sluníčko, Turnov, Kosmonautů
1641 (vznikne sloučením Základní školy speciální a mateřské školy speciální Turnov, Kosmonautů 1641, s Mateřskou školou Turnov, Kosmonautů
1640 k 1. 7. 2013)
Nástup do funkce je k 1. srpnu 2013 na dobu určitou šesti let. Uchazeč
musí splňovat požadavky na vzdělání a praxi dle zákona č. 563/2004 Sb.,
vykázat znalost školských předpisů a prokázat morální bezúhonnost. Přihlášky ke konkurzu se přijímají do 12. 4. 2013 do 12:00 hodin. Soupis
příloh k přihlášce, způsob podání přihlášek a další informace naleznete
na webových stránkách města www.turnov.cz.
Případné dotazy zodpoví PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství,
kultury a sportu, tel.: 481 366 757.
PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Odbor školství, kultury a sportu oznamuje, že v průběhu měsíců dubna
a května 2013 se uskuteční v místních mateřských školách Dny otevřených dveří. V jeho průběhu budou mít rodiče možnost seznámit se s prostředím mateřské školy, prohlédnout si prostory, vyzvednout přihlášku k
přijetí dítěte do MŠ a informovat se o průběhu zápisu do MŠ. Ten proběhne ve čtvrtek 23. května 2013 v době od 10:00 do 16:00 hodin v jednotlivých mateřských školách.
Termíny Dnů otevřených dveří:
MŠ Mašov, 4. dubna 2013, 15:00 – 17:00
MŠ 28. Října, 16. dubna 2013, 9:00 – 12:00
MŠ Zborovská, 17. dubna 2013, 9:30 – 10:00 prohlídka MŠ, 10:00 – 11:00
výtvarná dílnička
MŠ Jana Palacha, 17. dubna 2013, 9:30 – 12:30, 14:30 – 16:30
MŠ speciální ul. Kosmonautů, 17. dubna 2013, 10:00 – 12:00
Waldorfská MŠ, 18. dubna 2013, 10:00 – 15:00
MŠ Bezručova, 23. dubna 2013, 9:00 – 16:00 (s přestávkou 11:30 – 12:30)
MŠ Alešova, 24. dubna 2013, 14:30 – 16:00
MŠ Kosmonautů, 4. května 2013, 8:00 – 10:00
PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Český statistický úřad organizuje v roce 2013 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice EU-SILC 2013 (Životní
podmínky 2013). Toto šetření navazuje na předchozí ročníky a může se
uskutečnit i v domácnostech v Turnově. Smyslem zjišťování je získávat
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v 30 evropských zemích a dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní
a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území České republiky v 10 127 domácnostech,
z nichž se 6 527 zúčastnilo šetření již v minulých letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 23. února do 12. května 2013 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty
všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci
zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným

pověřením, které jim vydá Krajská správa ČSÚ. Toto pověření ve spojení
s občanským průkazem nebo průkazem zaměstnance ČSÚ je opravňuje
k provedení šetření Životní podmínky 2013. Ve všech fázích zpracování je
zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování
a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech v souladu se zákonem.
Zdeněk Hovorka, vedoucí správního odboru
Zdroj: Krajská správa ČSÚ v Liberci

V prosinci loňského roku obdrželo Město Turnov výpověď ze smlouvy
o půjčce pozemků v prostoru Na Lukách. Jedná se o pozemky za autobusovým nádražím, které jsou v soukromém vlastnictví a kde se pořádají nejrůznější akce – hasičská cvičení, Filipojakubská noc s pálením
čarodějnic, hostování cirkusů, sportovní a kulturní akce. Na základě této
výpovědi bylo nuceno Město Turnov oznámit, že v roce 2013 nebude
možné Na Lukách žádné akce pořádat. Situace mezi několika vlastníky
se však vyvinula natolik příznivě, aby mohla být smlouva o výpůjčce pozemků obnovena. Výpůjčka byla sjednána na dobu určitou 1 roku s tím,
že se automaticky prodlužuje o další rok, nedojde-li před uplynutím
termínu ke změně. Smlouva byla uzavřena od 1. března 2013 a pozemky byly Městu Turnovu předány k užívání. To zajistí jejich pravidelnou
údržbu v podobě opakovaného sekání trávy a hrabání listí. Informace
k využívání pozemků Na Lukách poskytne odbor správy majetku, paní
Hana Hyková, tel.: 481 366 315, e-mail: h.hykova@mu.turnov.cz.
Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku

Město Turnov vypisuje 2. kolo výzvy k podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze Sportovního fondu města Turnova pro rok 2013. Žádost o poskytnutí příspěvku je třeba podat do 31. 5. 2013 na odbor školství kultury a sportu MěÚ v Turnově ve Skálově ulici nebo přes podatelnu
městského úřadu v budově radnice v ulici Antonína Dvořáka.
HOT / 55

Formuláře žádostí jsou povinné a získáte je v písemné formě na odboru školství, kultury a sportu (viz výše) nebo v elektronické podobě
na webových stránkách města www.turnov.cz. Správní rada Sportovního fondu je oprávněna vyžádat si dodatečné podklady. Správní rada se
usnesla, že bude v roce 2013 preferovat sportovní akce místního a regionálního významu zahrnující pořádání sportovních akcí soutěžního
charakteru a že nedoporučí zastupitelstvu města přispět na sportovní
vybavení (hokejky, míče, dresy apod.) a soustředění sportovců. Bližší informace ke 2. kolu výzvy podá Renata Brychová, odbor školství, kultury
a sportu, tel.: 481 366 755, e-mail: r.brychova@mu.turnov.cz.

pravuje u příležitosti tohoto významného dne na 18. dubna pro žáky
4. ročníků základních škol z Turnova a okolí akci „Putování po památkách“. Ta zahrnuje návštěvu vybraných kulturních památek města. S doprovodem a průvodci zavítají školáci do synagogy, budovy základní školy
ve Skálově ulici a Rývových sadů a své putování ukončí na Dlaskově statku
v Dolánkách. V průběhu dne se žáci dozvědí něco o historii i současnosti
památek a formou kvízu si zasoutěží. Na závěr je čeká odměna v podobě
občerstvení a drobných cen. Letošní oslavy Mezinárodního dne památek
a historických sídel vyvrcholí na Pražském hradě, kde se dne 18. dubna
uskuteční slavnostní setkání zástupců Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, jehož je Turnov také členem.

PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Marie Roubalová, odbor školství, kultury a sportu

Město Turnov vypisuje 2. kolo výzvy k podání žádosti o poskytnutí finanční dotace z příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže pro rok
2013. Žádost o poskytnutí dotace je třeba podat do 31. května 2013 na
odbor školství, kultury a sportu, který sídlí ve Skálově ulici, čp. 72. Formulář žádosti je povinný a je možné jej získat v písemné podobě na odboru školství, kultury a sportu u paní Renaty Brychové, tel.: 481 366 755,
e-mail: r.brychova@mu.turnov.cz nebo na www.turnov.cz. Ve druhém
kole bude rozděleno 49 000,- Kč.
PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Mezinárodní den památek a historických sídel připadá v letošním roce
na čtvrtek 18. dubna. Ustanovení Mezinárodního dne památek a historických sídel navrhl ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky a sídla) již
roku 1982. Následujícího roku 22. generální konference UNESCO schválila pro tento mezinárodní den datum 18. dubna a slaví se oficiálně od
roku 1984. Cílem tohoto svátku je zvýšit povědomí veřejnosti, vlastníků
památek i správ měst o kulturním dědictví a motivovat k jeho ochraně.
Každoročně je vyhlášeno jedno nosné téma, pro letošní rok je to Dědictví vzdělávání v nejrůznějších místních i kulturních souvislostech. Oslavy
Mezinárodního dne památek a historických sídel se uskuteční tradičně
také v Turnově. Odbor školství, kultury a sportu městského úřadu při56 HOT

Potřebujete získat informace
týkající se turnovské kultury
a kultury v Českém ráji? Využijte k tomu nabídku webových
stránek: www.infocentrum-turnov.cz pro oblast Turnovska
a www.cesky-raj.info pro celý
Český ráj. Nahlédněte do kalendáře akcí a získejte tak aktuální
kulturní přehled. Obě stránky
jsou vzájemně propojené, proto
stačí navštívit jen jednu z nich
podle oblasti, která vás zajímá.
V pestré nabídce stránek naleznete kromě kultury i tipy ke
sportovnímu vyžití, ať už se jedná o tipy na pěší výlety či cyklovýlety. Také
se zde dozvíte více o přírodě a památkách Českého ráje, které stojí za to
navštívit. Pokud patříte mezi turisty, zároveň si zde snadno vyberete ubytování přesně podle Vašich požadavků. Využijte také služeb Regionálního
turistického informačního centra v Turnově, které je mimo jiné předprodejním místem sítí Ticketpro, Ticketstream a E-Vstupenka.
Aneta Cejnarová, Regionální turistické informační centrum Turnov

O víkendu 16. – 17. 2. se
v prostorách ZUŠ konaly další, v pořadí již čtvrté česko-polské divadelní workshopy. Těch se
zúčastnilo přibližně
třicet mladých divadelníků z Čech i Polska ve
věku od 14 do 19 let.
Za českou stranu se na
divadelních workshopech velkou měrou podílí skauti z turnovského střediska Štika, další účastníci jsou z nejrůznějších turnovských a zájmových
sdružení. Po celé dva dny pokračovali mladí divadelníci pod vedením profesionálních polských instruktorů a herců z divadla v Cieplicích (Zdrojowy
Teatr Animacji/Cieplice-Jelenia Góra) v secvičování představení s židovskou
tematikou. Kluci a holky se učili a zdokonalovali v hereckých, loutkohereckých, pěveckých, pohybových, akrobatických dovednostech, ale také nejrůznějších kouzelnických a iluzionistických tricích. To vše a mnohem více bude
připravované představení na motivy židovských pověstí obsahovat. Mladé
divadelníky v průběhu únorového workshopu nečekala pouze „dřina“, ale
také večerní prohlídka
zámku Hrubý Rohozec.
Navazující, v pořadí páté
divadelní workshopy se
konaly ve dnech 15. – 17.
března v Jelení Hoře – Cieplicích. V pátek dopoledne zhlédli účastníci
workshopu v cieplickém
divadle představení Dobrodružství námořníka Sindibáda. Po představení byli přeměřeni švadlenou,
která jim vzala míry na kostýmy. Poté se kluci a holky pod vedením instruktorů pustili do práce. Po celé tři dny, nejprve ve skupinkách, pak již
vcelku intenzivně secvičovali na prknech cieplického divadla chystané představení. Bude to opravdu netradiční podívaná, kterou budete moci zhlédnout na začátku června v Jelení Hoře (8. 6.) a pak i v turnovském divadle
(10. 6.). V Turnově jsou připravena dvě představení – dopolední představení pro žáky turnovských škol a odpolední pro veřejnost. I v Polsku byla
pro divadelníky připravena exkurze. Navštívili Park Miniatur Kowary, kde
se seznámili s památkami Dolního Slezska. Na zpáteční cestě se zastavili

v centru Jelení Hory. Další divadelní workshopy se budou konat 27. – 28. 4.
v Turnově. Divadelní workshopy se můžou konat díky společnému česko-polskému projektu Židovská kultura v česko-polském příhraničí, který
je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj OPPS Česká
republika – Polská republika 2007 – 2013. Projekt je realizován městy
Turnov a Jelení Hora v období od ledna 2012 do června 2013.
Mgr. Veronika Mireková, odbor cestovního ruchu

Po lednové volbě předsedy a místopředsedů a souhlasném stanovisku
k projektu sportovního areálu v Maškově zahradě pokračovaly aktivity
Parlamentu mládeže města Turnova (PMMT) také v únoru.
Pro informovanost veřejnosti, ale také členů PMMT navzájem či zájemce
o členství byly zřízeny webové stránky www.pmmt.cz. V průběhu měsíce
února uskutečnili zástupci PMMT anketu mezi návštěvníky Městského
úřadu v Turnově. Formou dotazníku zjišťovali, jaký odbor lidé navštívili,
s jakým problémem se na pracovníky úřadu obrátili, jak byli spokojeni se
službami, s dobou čekání, co se jim líbilo či nelíbilo, co by případně změnili. Většinou se setkali s ochotou dotazovaných. Prozatím bylo vyplněno
asi čtyřicet dotazníků, anketa bude pokračovat. Po zpracování reprezentativního vzorku ze 100 dotazníků budou výsledky předány příslušným
pracovníkům městského úřadu.
Na 2. zasedání PMMT dne 26. února, které se uskutečnilo od 15:00 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu, byla nejprve zvolena mediální
manažerka. Stala se jí Lidmila Horáková, jež bude parlament prezentovat
navenek. Son Vu Ngoc pak byla ustanovena zástupkyní PMMT do Národního parlamentu dětí a mládeže. Následný program se týkal volnočasových
aktivit. Možnosti trávení volného času dětí a mládeže představil vedoucí
odboru školství, kultury a sportu MěÚ PhDr. Mgr. René Brož, kulturní aktivity prezentoval jednatel KCT, s.r.o. MgA. Lukáš Hajn, do diskuze přispěla
Eva Kordová, radní města, Karel Šírek, hudební dramaturg KCT, Ing. Mgr.
Tomáš Zakouřil, ředitel SVČDM Žlutá ponorka nebo Ing. Tomáš Špinka,
koordinátor PMMT. Z bohaté diskuze, v níž studenti a žáci uvedli mnoho
svých problémů s množstvím a naplňováním volného času, vyplynulo, že
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mladým lidem chybí především prostor podobný dřívější čajovně v knihovně. Členové PMMT si také myslí, že město samo o sobě nedokáže veškeré
nabízené volnočasové aktivity dostatečně prezentovat, třeba pomocí sociálních sítí. Problém vidí také v tom, že na vývěsních plochách jsou plakáty
propagující nejrůznější akce nahuštěné a málo přehledné. Příští zasedání
PMMT se bude věnovat dalším problémům a otázkám, které trápí a na něž
hledají odpovědi mladí lidé žijící a studující v Turnově.
Bc. Radek Drašnar,
koordinátor Projektu Turnov - zdravé město a místní Agenda 21

V sobotu 27. dubna 2013 bude možné prohlédnout si na turnovském
náměstí Českého ráje nablýskané krasavce – americké automobilové veterány převážně z 60. a 70. let minulého století. Do Turnova přijedou
ze sychrovského zámku, kde se od 9:00 hodin uskuteční tradiční Soutěž
elegance pořádaná 1st Veteran US Car Clubem Praha. Obdivovat a fotografovat historická vozidla bude možné v době mezi 15. a 16. hodinou.
Jistě i letos půjde o nezapomenutelný zážitek, v loňském roce se v našem
městě objevilo na 40 aut.
Mgr. Pavel Vaňátko, vedoucí odboru dopravního

Okresní myslivecký spolek Semily pověřený městskými úřady v Turnově,
Semilech a Jilemnici pořádá chovatelskou přehlídku trofejí zvěře. Uskuteční se ve dnech 5. – 6. dubna v sokolovně v obci Chuchelna.
Pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře mohou orgány státní správy myslivosti ve svých územních obvodech rozhodnout
o konání chovatelské přehlídky trofejí. Proto Městský úřad Turnov, Semily a Jilemnice společně pověřil Okresní myslivecký spolek v Semilech
pořádáním chovatelské přehlídky trofejí zvěře. Součástí této přehlídky je
i hodnocení věku ulovené zvěře a hodnocení trofejí. Trofejí se rozumí
rohy, parohy a parůžky rohaté a parohaté zvěře včetně lebky, zbraně
(zuby špičáky) u prasete divokého a lebky a kůže některých šelem.
Smyslem chovatelské přehlídky, které předchází hodnocení ulovené zvě58 / HOT

ře, je provést kontrolu kvality chované zvěře a případně poukázat na
chyby a nedostatky, které se při redukci stavů zvěře projevily. Uvedené
poznatky pomáhají poučit myslivce v dalším cíleném zvyšování chovné
kvality zvěře. Chovatelské přehlídky jsou součástí osvěty, tradic a prezentace myslivosti. Letošní chovatelská přehlídka trofejí se bude konat
v pátek 5. dubna 2013 od 8:00 do 20:00 hodin a v sobotu 6. dubna 2013
od 8:00 do 12:00 hodin v sokolovně v obci Chuchelna. Zvána je odborná
i laická veřejnost.
Ing. Jan Čihák, odbor životního prostředí

Již čtvrtým rokem je pro občany k dispozici svými smyčkami 24 hodin
denně televizní zpravodajství Televize Turnov. Naleznete jej na oficiálním
webu radnice www.turnov.cz.
Relace z 1. března 2013 informuje o následujících tématech:
1. Tomáš Hocke je novým starostou Turnova.
2. V Turnově slavnostně vyhlásili Sportovce roku 2012.
3. 14. března bude pro Turnov významný den, na Střelnici se bude veřejně
projednávat jeho strategický plán.
4. Skauti i v době internetu a facebooku čtou pilně knihy.
5. Fenomén NAGANO 1998, který si připomíná celá Česká republika, se
tehdy před patnácti roky nominoval do zlatého fondu našeho archivu.
Relace z 15. března přináší následující témata:
1. Město Turnov diskutovalo na Střelnici s jeho obyvateli strategický plán.
2. Největší stavbou příštích dvou let bude v Turnově koupaliště v Maškově
zahradě.
3. Jak šel čas kolem turnovského koupaliště v uplynulých dvaceti letech
ukazuje exkurze do archivu Milana Brunclíka.
4. Knihovní Noc s Andersenem se letos předvede v nové podobě.
5. Do dobré zábavy se můžete ponořit s turnovskou Žlutou ponorkou.

Ocitli jste se v situaci, kdy potřebujete pomoc při určitých činnostech
denní potřeby, bydlíte na samotě a nemáte nikoho, kdo by Vám pomohl?
Je Váš byt nepřiměřeně velký, finančně náročný, ve 3. p. bez výtahu a Vy
chodíte o 2 berlích? Jste osamělí nebo naopak bydlíte společně s dětmi,
máte špatné rodinné vztahy? Chcete žít mezi vrstevníky, mít jistotu do-

stupné pomoci? Uvažovali jste o tom, že se budete muset přestěhovat
jinam? Pro Vás jsou určené domy s byty zvláštního určení. Pokusíme se
Vám zodpovědět nejčastější dotazy, s kterými se na nás obracíte.

Jsou byty zařízené nábytkem?
V bytech je nainstalovaná kuchyňská linka, ostatní např. nábytek, vařič
nebo různé spotřebiče si zájemce zajistí sám.

Co to jsou domy s byty zvláštního určení, pro koho jsou určeny?
Jaký se v bytech platí nájem?
Byty zvláštního určení jsou pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci, pobírají starobní nebo invalidní důchod a jejich zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči po celý den. Bydlení v těchto domech
a možnost využívání pomoci pečovatelské služby podle své aktuální potřeby umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách.

Nájemné je stanoveno stejné jako v jiných městských bytech v Turnově,
tzn. 49,47,- Kč/m2. Podle nastavených záloh na spotřebu vody a topení
činí nájemné v garsonce cca 4000,- Kč a v bytech 1+1 cca 5000,- Kč.
Proč se rozhodnout bydlet v domech s byty zvláštního určení?

Jaká jsou kritéria pro přijetí?
Město Turnov stanovilo kritéria, podle kterých sociální komise při schvalování žádostí postupuje. Žádost si mohou podat občané z Turnova, uživatelé
TPS, která už nedostačuje, žadatelé ze spádových oblastí Turnova, žadatelé,
kteří mají v Turnově a okolí rodinné příslušníky, ostatní žadatelé. Zájemce
se do nich stěhuje po schválení sociální komisí a uzavření nájemní smlouvy
s bytovým odborem města Turnov.
Jaké služby se v domech poskytují?
Přímo v těchto domech sídlí pečovatelská služba, kde si mohou obyvatelé
nasmlouvat pomoc v rozsahu, v jakém ji aktuálně potřebují. Pečovatelská
služba se následně poskytuje dle uzavřené Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. V nabídce je veškerá škála služeb podle zákona o sociálních
službách (nákupy, obědy, pomoc při chodu domácnosti, pomoc při osobní
hygieně, praní prádla…). Výhodou tohoto bydlení je skutečnost, že každý
uživatel má možnost přímého kontaktu s pečovatelkami, které v těchto
bytech poskytují pečovatelskou službu, a to v předem vyjednaném rozsahu podle přání a potřeb uživatele. Pečovatelky jsou také rychle dostupné v
případě náhlé potřeby pomoci. V domech zvláštního určení je k dispozici
i kadeřnice, pedikérka a masérka. Nezbytnou součástí těchto domů je i jídelna, středisko osobní hygieny a prádelna. Z aktivit je nabízena pohybová
aktivita, kavárnička, kulturní a vzdělávací pořady. Do domů dochází lékařka, ale není zajištěna stálá zdravotní služba, pečovatelská služba neposkytuje žádnou zdravotní péči. V případě doporučení praktického lékaře jsou
prostřednictvím domácí péče zajišťovány i základní zdravotnické úkony /
aplikace injekcí, odběry, převazy…). V Penzionu pro seniory pracuje na část
úvazku zdravotní sestra.

Důvody žadatelů bývají různé – nutnost poskytování potřebné péče, obavy z budoucnosti, nevhodné bydlení, nadměrný byt, osamělost, společné
bydlení s rodinou, špatné rodinné vztahy. Při svém rozhodování zvažte výhody i nevýhody tohoto zásadního kroku, Vaši potřebu pomoci, vhodnost
dosavadního bytu, finanční možnosti, rodinné zázemí. Výhodou je jistě
přiměřeně velký byt, život mezi vrstevníky, pocit větší jistoty a bezpečí
nebo snadná a rychlá dostupnost péče. Nevýhodou naopak ztráta bydlení,
kde jste žili celý život, zpřetrhání některých vazeb nebo zvykání si na
nové prostředí.
Zajištění vhodného bydlení a přiměřená pomoc může přispět ke zkvalitnění Vašeho života. Pokud už nemůžete zůstat ve svém původním bytě, je
toto možnost, jak si alespoň částečně zachovat svoji autonomii, samostatnost a nezávislost. Podrobné informace získáte u paní Vladimíry Chuchlíkové, vedoucí PS Žižkova na tel: 777 767 876 nebo u paní Jany Čejkové,
vedoucí PS Výšinka, tel.: 777 767 875.
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