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váte okam!ikem volby. V"té chvíli se vám obrací 
!ivot vzh#ru nohama. Na jednu stranu odolává-
te tlaku médií zajímajících se o va$i osobu, na 
stran% druhé &e$íte praktické problémy t'kající 
se va$eho dosavadního zam%stnání a pracovních 
závazk#. Hned dal$í den p&ichází seznamování 
s"chodem kancelá&e starosty, seznámení se v$e-
mi zam%stnanci m%stského ú&adu, podepisování 
spousty dokument#.

Hned 4. b&ezna vyrá!ím na první „zahrani(-
ní cestu“ do Mírové pod Kozákovem. Spole(n% 
s" panem starostou Votrubcem, místostarostou 
Havlí(kem, radními Libereckého kraje, panem 
Mastníkem a paní Maierovou jednáme o obchva-
tu Turnova. Situace je komplikovaná. Turnov 
chce obchvat, Mírová nechce kapacitní silnici 
v" blízkosti obytné zástavby, morfologie terénu 
je slo!itá, územní rezerva na novou komunika-
ci &e$ící dopravní vztahy v"t%sné blízkosti m%sta 
!ádná. P&esto pan Mastník p&islíbil zpracování 
vyhledávací studie, která se pokusí respektovat 
zájmy Turnova i Mírové pod Kozákovem. Násle-
duje série porad, setkání s" vedoucími odbor#, 
tak abychom si navzájem p&iblí!ili své p&edsta-
vy a cíle do konce volebního období. M'mi nej-
bli!$ími oblastmi z#stávají rozvoj m%sta, odbor 
správy majetku a cestovní ruch. Od starosty se 
v$ak zcela legitimn% o(ekává, !e je dostate(n% 
informován i v ostatních oblastech !ivota m%s-

ta. Mé vize ve funkci starosty byly ji! mediál-
n% prezentovány, p&esto se slu$í je zopakovat: 
nov' územní plán m%sta, &e$ení otázky tur-
novské nemocnice, realizace investi(ních akcí  
za podmínek schválen'ch na únorovém ZM 
(Waldorfská mate&ská $kola, Areál Ma$kovy za-
hrady v"náplni koupali$t% a infrastruktura, Za-
teplení Z) Ale$ova, II. Etapa revitalizace sídli$t%  
u nádra!í). Pak jsou to obecn% otázky, které 
m% zajímají: jednou m%sí(n% bych se rád potkal 
s" Turnováky, bu* nad ur(it'm tématem nebo 
v"ur(ité (ásti m%sta, rád bych se pokusil pon%-
kud zm%nit styl komunikace s"ob(any prost&ed-
nictvím médií. 

V"záv%ru bych rád poprosil Vás, (tená&e to-
hoto úvodníku, abyste nebyli letargi(tí k"!ivotu 
v"Turnov% i celé na$í spole(nosti. Nikdo za nás 
sám o sob% nic nevy&e$í. Demokracie je postave-
na na aktivním p&ístupu ka!dého z nás. Vím, !e 
v'kon starosty mi (asov% neumo!ní b't v$ude  
a hovo&it se v$emi. Proto bych Vás rád poprosil, 
abyste mi své post&ehy psali na e-mail: starosta@
turnov.cz a nebo na mé jméno nechávali dopisy 
v"podateln% ú&adu. Pi$te o tom, co se vám nelíbí  
a co vás trápí. Ob(as napi$te i o tom, !e se t&e-
ba n%co poda&ilo a !e rádi !ijete v" Turnov%.  
I starosta je jenom (lov%k a pot&ebuje tu a tam 
pozitivní motivaci.

Tomá! Hocke

*TURNOVSKÉ RADNI"NÍ LISTY – m#sí$ník pro ob$any Turnova*
Vychází 11x ro(n% jako p&íloha Hlas# a ohlas# Turnovska v!dy první den v"m%síci * Pokud není uvedeno jinak, jsou uve&ejn%né texty p&ísp%vky m%sta Tur-
nova a M%stského ú&adu v"Turnov%, jeho odbor# a dal$ích m%stsk'ch organizací. * Tyto texty mohou b't redak(n% upravovány s p&edchozím souhlasem 
jejich autor# nebo vedením m%sta. * Dotazy a dal$í informace k nim podá tajemník m%stského ú&adu Ing. Miroslav )miraus, tel.: 481"366"405, 737 204"257,  
e-mail: m.smiraus@mu.turnov.cz. * Uzáv%rka je v!dy 15. dne v m%síci.

Ing. Tomá! Hocke
starosta Turnova

Mil' (tená&i, 
poprvé se m#!ete v"Turnovsk'ch radni(ních lis-
tech setkat s"m'mi názory, vizemi a pocity ve 
funkci nového starosty Turnova.

Hned v" úvodu bych snad jako mnoho dal-
$ích pod%koval za dvanáct let usilovné práce 
pro m%sto paní Han% Maierové. V"mnoha setká-
ních v"uplynul'ch dvaceti dnech jsem byl ú(as-
ten mil'ch rozlou(ení a mnohdy i velmi citov% 
zabarven'ch pod%kování, které sv%d(ily o tom, 
!e byla starostkou obecn% uznávanou se siln'm 
mandátem nejen v" Turnov%. Zcela p&irozen% 
jako úsp%$ná komunální politi(ka odchází na 
post radní Libereckého kraje, aby reprezentova-
la a opatrovala ná$ region v"krajské vlád%. Snad 
i v"budoucnu bude takov'ch politik# více, pro-
to!e jen tak bude mo!no akcentovat problémy 
obcí a m%st v"demokratick'ch strukturách na$í 
republiky. Ale te* ji! k"m'm pocit#m konkrét-
n%ji aneb, co se stane, kdy! vás zastupitelé zvolí 
starostou m%sta. Málokdo ví, !e starostou se stá-
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Zastupitelé na svém jednání 28. února schválili investi!ní priority na rok 
2013 a tím dali zelenou k vypisování ve"ejn#ch sout$%í na dodavatele sta-
veb !i k zahájení realizací investi!ních akcí. P"ijatelná zadlu%enost m$sta 
pod p"ípustnou hranici 130 mil. korun, nízká míra úrokov#ch sazeb a níz-
ké ceny stavebních prací jsou p"íznivé k tomu, aby mohly b#t v leto&ním 
roce zahájeny v#znamné investi!ní akce. Jedná se p"edev&ím o zahájení 
prací na areálu v Ma&kov$ zahrad$ s rozpo!tov#mi náklady 90 mil. Na 
podzim by m$lo dojít k vypsání sout$%e na dodavatele stavby. Ta by m$la 
b#t zahájena na po!átku p"í&tího roku a první náv&t$vníci by se m$li ve 
venkovním koupali&ti vykoupat v !ervnu roku 2015.

Dal&í v#znamnou investi!ní akcí je v#stavba nového objektu Waldorfské 
mate"ské &koly v ulici Hruborohozecká v Turnov$ – Dalim$"icích. Je roz-
po!továno 24 mil. korun a v nejbli%&ích dnech bude vypsáno v#b$rové 

"ízení na dodavatele stavby. Realizace je naplánována na období srpen 
2013 – !ervenec 2014. První %áky by nová mate"ská &kola m$la p"ivítat  
v zá"í roku 2014. Po dobu v#stavby najde mate"ská &kola úto!i&t$ v budo-
v$ hotelové &koly ve Zborovské ulici.

Mezi investi!ní priority za"adili zastupitelé také 3. etapu regenerace síd-
li&t$ u nádra%í s rozpo!tem více ne% 9 mil. korun v p"ípad$ schválené 
dotace ve v#&i 4 mil. korun. V pr'b$hu m$síce kv$tna a !ervna leto&ní-
ho roku dojde k v#b$rovému "ízení na dodavatele a samotná realizace 
by m$la prob$hnout do konce leto&ního roku. (ástku 8,2 mil. korun pak 
bude pot"eba p"idat k p"ípadné dotaci 2,3 mil. korun na rekonstrukci 
budovy základní &koly v Ale&ov$ ulici. Zde je nutné zateplení objektu, v#-
m$na oken a úpravy vnit"ních prostor. Do konce leto&ního roku bude vy-
psána sout$% na dodavatele a k samotné realizaci dojde v pr'b$hu jarního  
a letního období p"í&tího roku. 

Ing. Tomá! Hocke, starosta
 

,ÖRSN�3TQMNU�ONCONĔ¨�JTKSTQT�H�U�KDSNĜM¨L�QNBD

Na návrh kulturní komise schválilo zastupitelstvo m$sta na svém zasedá-
ní 28. února rozd$lení finan!ních prost"edk' na kulturní aktivity z Kul-
turního fondu m$sta Turnova. Pro rok 2013 bylo z rozpo!tu m$sta na 
podporu místní kultury vy!len$no 840 000 K!.

* +$-#|1(4,
ÇSUQSDJ����CTAM@

Ve"ejné zasedání zastupitelstva m#sta, Velk$ sál KC St"elnice
od 17 hodin
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��Ŕ�1 #-("$�– ul. Antonína Dvo"áka !p. 335 

Funkcioná"i m$sta Turnova, odbor finan!ní, odbor rozvoje m$sta, 

stavební ú"ad, odbor %ivotního prost"edí, kancelá" tajemníka, 

odbor kontroly, odbor správy majetku, odbor vnit"ních v$cí a)podatelna 

��Ŕ�1$&(.-|+-��341(23("*��(-%.1, Ç-��"$-314, 

– nám. (eského ráje !p. 26 – odbor cestovního ruchu 

��Ŕ�TK�2J�KNU@�ÈO����
M$stská policie, odbor p"estupkového "ízení

��Ŕ�TK�2J�KNU@�ÈO�����Ŕ�M@OQNSH�LTYDT
Odbor správní, odbor sociálních v$cí, sbor hasi!', odbor p"estupkového "ízení 

��Ŕ�TK�2J�KNU@�ÈO����Ŕ�UDCKD�LTYD@�
Obecní %ivnostensk# ú"ad, odbor &kolství, kultury a sportu, odbor dopravní

2STCHD�@QD�KT�U�,@ĜJNUÖ�Y@GQ@CÖ
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Pro p!ímou podporu akcí je ur"eno celkem 369 500 K". O tuto "ástku se 
pod#lí p!ehlídka Modr$ kocour, p!ehlídka loutkového divadla Turnovsk$ 
drahokam, Turnovské hudební ve"ery, hudební festival Dvo!ák%v Turnov 
a Sychrov, Staro"eské !emeslnické trhy, adventní koncerty, p!ehlídka Poe-
tika 2013, akce Turnovské Bohémy a mezinárodní &perka!ské sympózium. 

Na "innost celkem 15 spolk% p%jde 40 000 K" a na uspo!ádání 30 kon-
krétních kulturních akcí p!isp#je m#sto ze svého rozpo"tu 403 000 ko-
runami. P!ísp#vky na publika"ní "innost "iní v leto&ním roce 25 000 K".  
K uveden$m "ástkám bylo p!idáno 2 500 K" z rezervy z minulého období 
a celková v$&e podpory kultury v Turnov# je 840 000 K". 

Alena R!"i#ková, odbor !kolství, kultury a sportu

,ÖRSN�ONRJXSKN�CNS@BD�M@�UNKMNÈ@RNU¤�@JSHUHSX�
CÖS¨�@�LK�CDĹD

Usnesení zastupitelstva m#sta z 28. února umo'nilo poskytnout finan"ní 
dotace na volno"asové aktivity d#tí a mláde'e ve v$&i 59 000,- K". Rozpo-
"et m#sta na rok 2013 po"ítá s dotacemi na volno"asové aktivity v celkové 
v$&i 100 000,- K". Po prvním kole v$zvy k p!edlo'ení 'ádosti o p!ísp#vek 
bylo rozd#leno 59 000,- K" následujícím spolk%m a sdru'ením na kon-
krétní aktivity takto:

Renata Brychová, odbor !kolství, kultury a sportu

/K�MNU@M¤�@JBD�M@�QNJ������U�NAK@RSH�UDĔDIM¤�YDKDMÖ

Na rok 2013 je v oblasti ve!ejné zelen# plánována celá !ada akcí, nap!. osá-
zení záv#sn$ch nádob, v$sadba nové zelen# a dosadba zelen#.  Záv#sné ná-

doby s osázen$mi letni"kami budou umíst#ny na  nám#stí (eského ráje, 
nám#stí  B. J. Horá"ka, v ulicích  Antonína Dvo!áka, Sobotecká, Skálova, 
Trávnice a na starém most# p!es Jizeru. Celkem bude osázeno 70 nádob. 
Zakázku provede na základ# p!edchozího v$b#rového !ízení a následn# 
uzav!ené smlouvy Jan Hájek - Zahradnictví, Turnov. 

Kolem dopravního terminálu  bude z d%vodu o'ivení prostoru provedena 
v trávníkov$ch plochách v$sadba  nízk$ch d!evin, trvalek, pop!. budou 
na vhodn$ch místech dopravního terminálu umíst#ny mobilní nádoby se 
zelení. P!ed Mariánsk$m kostelem, v návaznosti na rekonstrukci ul. 28. 
!íjna, bude provedena revitalizace travnaté plochy. Je zde navr'en trval-
kov$ záhon tak, aby jeho efekt byl celoro"ní.  V pr%b#hu celé vegeta"ní 
sezóny se v plo&e vyst!ídá celá plejáda barev a tvar% kv#t% a list% vysáze-
n$ch trvalek. 

Drobné dosadby zelen# budou provedeny v  Nádra'ní ulici, v parku p!ed 
Billou, v )i'kov# ulici a v kruhov$ch  k!i'ovatkách po m#st#. 

Ing. Miloslava $ípo%ová, vedoucí odboru "ivotního prost#edí

#@KĜ¨�È�RS�TKHBD����Ĕ¨IM@�ID�TY@UĔDM@

Odbor dopravní upozor*uje ve!ejnost, 'e v období  1. 3. - 30. 9. 2013 do-
jde k úplnému uzav!ení dal&í "ásti ul. 28. !íjna v Turnov#. Uzavírka se 
t$ká úseku od k!i'ovatky s místní komunikací ul. Kinského po k!i'ovatku  
u Panochovy nemocnice v Turnov# z d%vodu pokra"ování stavebních pra-
cí na úplné rekonstrukci místní komunikace, in'en$rsk$ch sítí a provede-
ní kone"n$ch povrchov$ch úprav.

Mgr. Pavel Va&átko, vedoucí odboru dopravního

-DY@ONLDăSD�M@�U¸LÖMT�ĔHCHÈRJ¸BG�OQĪJ@YĪʖ

Odbor dopravní upozor*uje v&echny dr'itele !idi"sk$ch pr%kaz%, které 
byly vydány od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 a jejich' platnost kon"í 31. 12. 
2013, aby si je v"as vym#nili za nové. +idi"sk$ch pr%kaz% vydan$ch v dob# 
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 a ur"en$ch k v$m#n# je v sou"asné dob# evi-
dováno v obvodu Turnova p!es 3300. V"asné podání 'ádosti u&et!í 'adate-
l%m "as, kter$ by v záv#ru roku mohli strávit "ekáním ve front#. K v$m#n# 
je pot!eba p!inést jednu pr%kazovou fotografii o rozm#rech 3,5 x 4,5 cm, 

=�2'%25ģ�$�0ċ676.é&+�25*$1,=$&Ë
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platn! doklad toto"nosti a stávající #idi$sk! pr%kaz. Ú#ední hodiny na 
odboru dopravy, kter! sídlí ve Skálov& ul. 72, jsou v po a st 8:00 - 12:00, 
13:00 - 17:00, v út, $t, pá 8:00 - 12:00. 

Mgr. Pavel Va!átko, vedoucí odboru dopravního

-�IDLM¤�MDAXSNU¸BG�OQNRSNQ�RD�YUXĜNU@S�KDSNR�MDATCD

Rada m&sta na svém zasedání dne 11. 2. 2013 schválila nezvy'ování nájmu 
nebytov!ch prostor dle ro$ní míry inflace pro období od 1. 7. 2013. V!'e 
nájemného nebytov!ch prostor bylo v p#edcházejících letech tém&# v"dy 
upravováno dle inflace stanovené (esk!m statistick!m ú#adem. Pr%m&r-
ná ro$ní míra inflace vyjád#ená p#ír%stkem pr%m&rného indexu hladiny 
spot#ebitelsk!ch cen a slu"eb za 12 m&síc% roku 2012 oproti pr%m&ru 12 
m&síc% roku 2011 $inila v (eské republice 3,3 %.

V roce 2011 bylo rozhodnutím Rady m&sta nav!'eno nájemné nebyto-
v!ch prostor o míru inflace 1,5 %. V roce 2012 $inila inflace v (R 1,9 %  
a Rada m&sta schválila nezvy'ování nájmu. Z d%vodu p#íznivé v!'e nájmu 
se úsp&'n& da#í pronajímat volné nebytové prostory v budov& $. p. 466 
ve Skálov& ulici. V opa$ném p#ípad& by mohlo dojít k odlivu stávajících 
nájemc%.

Nezvy'ování nájmu nebytov!ch prostor od 1. 7. 2013 se t!ká nap#íklad 
zmín&né budovy b!valého domova mláde"e ve Skálov& ulici, $ásti budovy 
SUP) a VO), hotelové 'koly ve Zborovské ulici, Gymnázia Turnov, restau-
race Life Food v dom& U Zlatého beránka na nám&stí (eského ráje, b!va-
lé Mexické restaurace pod Základní um&leckou 'kolou, ovocného baru 
u divadla, ordinace n&kter!ch léka#% a dal'ích objekt% v majetku m&sta 
Turnova.

Ludmila T"hníková, vedoucí odboru správy majetku

/NLNB�OĔH�OQNO@F@BH�@JB¨

Rada m&sta na svém únorovém zasedání vyjád#ila souhlas s pokra$ová-
ním dosavadního systému pomoci p#i propagaci akcí místních nezisko-
v!ch organizací a p#ísp&vkov!ch organizací z#izovan!ch m&stem. Pomoc 
p#i propagaci je poskytována formou bezplatného vyv&'ení pouta$%  
s upoutávkou na konkrétní akci na zábradlí u kruhového objezdu naproti 

1$'3,6=�2'%25ģ�$�0ċ676.é&+�25*$1,=$&Ë

b!valé prodejn& Ba*a. Dle vyjád#e-
ní vedoucího odboru dopravy M&Ú 
Turnov Mgr. Pavla Va+átka nezp%-
sobuje umíst&ní reklam na zábra-
dlí problém z hlediska bezpe$nosti 
dopravy na pozemních komunika-
cích.  Pro v'echny zájemce o tuto 
formu propagace platí nadále po-
vinnost po#adatele akce nahlásit 
umíst&ní pouta$e paní Han& Hyko-
vé (tel.: 481 366 315, e-mail: h.hy-

kova@mu.turnov.cz) na odbor správy majetku s uvedením $asového vy-
mezení a jména odpov&dné osoby. Pouta$e je mo"né na zábradlí umístit 
maximáln& 7 dn% p#ed konáním akce a následující den po konání akce je 
nutné je odstranit.

Ludmila T"hníková, odbor správy majetku

5XGK�ĜDM¨�JNMJTQYT�M@�NAR@YDM¨�ETMJBD�ĔDCHSDKD�ĜJNKX

M&sto Turnov v souladu se zákonem $. 561/2004 Sb. a vyhlá'kou M)MT 
(R $. 54/2005 Sb. vyhla'uje konkurz na obsazení funkcí #editel% 'kol.
Jedná se o funkce #editele 

- Základní 'koly Turnov, Skálova 600
- Základní 'koly Turnov, ,i"kova 518
- Mate#ské 'koly a Základní 'koly Sluní$ko, Turnov, Kosmonaut% 
1641 (vznikne slou$ením Základní 'koly speciální a mate#ské 'koly speci-
ální Turnov, Kosmonaut% 1641, s Mate#skou 'kolou Turnov, Kosmonaut% 
1640 k 1. 7. 2013)

Nástup do funkce je k 1. srpnu 2013 na dobu ur$itou 'esti let. Uchaze$ 
musí spl+ovat po"adavky na vzd&lání a praxi dle zákona $. 563/2004 Sb., 
vykázat znalost 'kolsk!ch p#edpis% a prokázat morální bezúhonnost. P#i-
hlá'ky ke konkurzu se p#ijímají do 12. 4. 2013 do 12:00 hodin. Soupis 
p#íloh k p#ihlá'ce, zp%sob podání p#ihlá'ek a dal'í informace naleznete 
na webov!ch stránkách m&sta www.turnov.cz. 
P!ípadné dotazy zodpoví PhDr. Mgr. René Bro", vedoucí odboru #kolství, 
kultury a sportu, tel.: 481 366 757.

PhDr. Mgr. René Bro#, vedoucí odboru #kolství, kultury a sportu

%NSN��1�#Q@ĜM@Q
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#DM�NSDUĔDM¸BG�CUDĔ¨�U�STQMNURJ¸BG�L@SDĔRJ¸BG�ĜJNK�BG

Odbor !kolství, kultury a sportu oznamuje, "e v pr#b$hu m$síc# dubna  
a kv$tna 2013 se uskute%ní v místních mate&sk'ch !kolách Dny otev&e-
n'ch dve&í. V jeho pr#b$hu budou mít rodi%e mo"nost seznámit se s pro-
st&edím mate&ské !koly, prohlédnout si prostory, vyzvednout p&ihlá!ku k 
p&ijetí dít$te do M( a informovat se o pr#b$hu zápisu do M(. Ten prob$h-
ne ve %tvrtek 23. kv$tna 2013 v dob$ od 10:00 do 16:00 hodin v jednotli-
v'ch mate&sk'ch !kolách.
Termíny Dn! otev"en#ch dve"í:
M( Ma!ov, 4. dubna 2013, 15:00 – 17:00
M( 28. )íjna, 16. dubna 2013, 9:00 – 12:00
M( Zborovská, 17. dubna 2013, 9:30 – 10:00 prohlídka M(, 10:00 – 11:00 
v'tvarná dílni%ka
M( Jana Palacha, 17. dubna 2013, 9:30 – 12:30, 14:30 – 16:30
M( speciální ul. Kosmonaut#, 17. dubna 2013, 10:00 – 12:00 
Waldorfská M(, 18. dubna 2013, 10:00 – 15:00 
M( Bezru%ova, 23. dubna 2013, 9:00 – 16:00 (s p&estávkou 11:30 – 12:30)
M( Ale!ova, 24. dubna 2013, 14:30 – 16:00
M( Kosmonaut#, 4. kv$tna 2013, 8:00 – 10:00

PhDr.  Mgr. René Bro$, vedoucí odboru !kolství, kultury a sportu

5¸AÖQNU¤�RS@SHRSHBJ¤�ĜDSĔDM¨�
ĸHUNSM¨�ONCL¨MJX������U�STQMNURJ¸BG�CNL�BMNRSDBG�

*esk' statistick' ú&ad organizuje v roce 2013 v'b$rové !et&ení o "ivot-
ních podmínkách domácností v *eské republice EU-SILC 2013 (+ivotní 
podmínky 2013). Toto !et&ení navazuje na p&edchozí ro%níky a m#"e se 
uskute%nit i v domácnostech v Turnov$. Smyslem zji!,ování je získávat 
dlouhodob$ srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v 30 evrop-
sk'ch zemích a dal!ím cílem je získat data pro v'po%et ukazatel# pen$"ní 
a materiální chudoby.

(et&ení se uskute%ní na území *eské republiky v 10 127 domácnostech,  
z nich" se 6 527 zú%astnilo !et&ení ji" v minul'ch letech. V!echny domác-
nosti byly do !et&ení zahrnuty na základ$ náhodného v'b$ru po%íta%em. 
Vlastní !et&ení prob$hne v dob$ od 23. února do 12. kv$tna 2013 pro-
st&ednictvím speciáln$ vy!kolen'ch tazatel#. Do !et&ení budou zahrnuty 
v!echny osoby, které mají ve vybraném byt$ obvyklé bydli!t$. Pracovníci 
zapojení do !et&ení se budou prokazovat pr#kazem tazatele a p&íslu!n'm 

pov$&ením, které jim vydá Krajská správa *SÚ. Toto pov$&ení ve spojení  
s ob%ansk'm pr#kazem nebo pr#kazem zam$stnance *SÚ je oprav-uje  
k provedení !et&ení +ivotní podmínky 2013. Ve v!ech fázích zpracování je 
zaru%ena anonymita zji!t$n'ch údaj# a získaná data jsou d#sledn$ chrá-
n$na podle p&ísn'ch po"adavk# zákona %. 89/1995 Sb., o státní statistic-
ké slu"b$, ve zn$ní pozd$j!ích p&edpis#, a podle zákona %. 101/2000 Sb., 
o ochran$ osobních údaj#. V!ichni pracovníci zú%astn$ní na zji!,ování  
a procesu zpracování jsou vázáni ml%enlivostí o v!ech !et&en'ch skute%-
nostech v souladu se zákonem. 

Zden%k Hovorka, vedoucí správního odboru
Zdroj: Krajská správa "SÚ v Liberci

-@�+TJ�BG�RD�NOÖS�LNGNT�JNM@S�@JBD
V prosinci lo-ského roku obdr"elo M$sto Turnov v'pov$. ze smlouvy  
o p#j%ce pozemk# v prostoru Na Lukách. Jedná se o pozemky za auto-
busov'm nádra"ím, které jsou v soukromém vlastnictví a kde se po&á-
dají nejr#zn$j!í akce – hasi%ská cvi%ení, Filipojakubská noc s pálením 
%arod$jnic, hostování cirkus#, sportovní a kulturní akce. Na základ$ této 
v'pov$di bylo nuceno M$sto Turnov oznámit, "e v roce 2013 nebude 
mo"né Na Lukách "ádné akce po&ádat. Situace mezi n$kolika vlastníky 
se v!ak vyvinula natolik p&ízniv$, aby mohla b't smlouva o v'p#j%ce po-
zemk# obnovena.  V'p#j%ka byla sjednána na dobu ur%itou 1 roku s tím, 
"e se automaticky prodlu"uje o dal!í rok, nedojde-li  p&ed uplynutím 
termínu ke zm$n$.  Smlouva byla uzav&ena od 1. b&ezna 2013 a pozem-
ky byly M$stu Turnovu p&edány k u"ívání.  To zajistí jejich pravidelnou 
údr"bu v podob$ opakovaného sekání trávy a hrabání listí. Informace 
k vyu"ívání pozemk# Na Lukách poskytne odbor správy majetku, paní  
Hana Hyková, tel.: 481 366 315, e-mail: h.hykova@mu.turnov.cz.

Ludmila T%hníková, vedoucí odboru správy majetku

5¸YU@�J�ONC�M¨�Ĺ�CNRSH�N�ONRJXSMTS¨�ƥM@MÈM¨GN�OĔ¨ROÖUJT�
YD�2ONQSNUM¨GN�ENMCT�LÖRS@�3TQMNU@

M$sto Turnov vypisuje 2. kolo v'zvy k podání "ádosti o poskytnutí finan%-
ního p&ísp$vku ze Sportovního fondu m$sta Turnova pro rok 2013. +á-
dost o poskytnutí p&ísp$vku je t&eba podat do 31. 5. 2013 na odbor !kol-
ství kultury a sportu M$Ú v Turnov$ ve Skálov$ ulici nebo p&es podatelnu 
m$stského ú&adu v budov$ radnice v ulici Antonína Dvo&áka.

1$'3,6=�2'%25ģ�$�0ċ676.é&+�25*$1,=$&Ë
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Formulá!e "ádostí jsou povinné a získáte je v písemné form# na od-
boru $kolství, kultury a sportu (viz v%$e) nebo v elektronické podob# 
na webov%ch stránkách m#sta www.turnov.cz. Správní rada Sportovní-
ho fondu je oprávn#na vy"ádat si dodate&né podklady. Správní rada se 
usnesla, "e bude v roce 2013 preferovat sportovní akce místního a re-
gionálního v%znamu zahrnující po!ádání sportovních akcí sout#"ního 
charakteru a "e nedoporu&í zastupitelstvu m#sta p!isp#t na sportovní 
vybavení (hokejky, mí&e, dresy apod.) a soust!ed#ní sportovc'. Bli"$í in-
formace ke 2. kolu v%zvy podá Renata Brychová, odbor $kolství, kultury 
a sportu, tel.: 481 366 755, e-mail: r.brychova@mu.turnov.cz.

PhDr. Mgr. René Bro!, vedoucí odboru !kolství, kultury a sportu

5¸YU@� J� ONC�M¨� Ĺ�CNRSH� N� ONRJXSMTS¨� ƥM@MÈM¨� CNS@BD��
Y�OĔ¨ROÖUJT�M@�UNKMNÈ@RNU¤�@JSHUHSX�CÖS¨�@�LK�CDĹD

M#sto Turnov vypisuje 2. kolo v%zvy k podání "ádosti o poskytnutí finan&-
ní dotace z p!ísp#vku  na volno&asové aktivity d#tí a mláde"e pro rok 
2013. (ádost o poskytnutí dotace je t!eba podat do  31. kv#tna  2013 na 
odbor $kolství, kultury a sportu, kter% sídlí ve Skálov# ulici, &p. 72. For-
mulá! "ádosti je povinn% a je mo"né jej získat v písemné podob# na od-
boru $kolství, 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 rozd#leno 49 000,- K&.

PhDr. Mgr. René Bro!, vedoucí odboru !kolství, kultury a sportu
 

,DYHM�QNCM¨�CDM�O@L�SDJ�@�GHRSNQHBJ¸BG�R¨CDK

Mezinárodní den památek a historick%ch sídel p!ipadá v leto$ním roce 
na &tvrtek 18. dubna. Ustanovení Mezinárodního dne památek a histo-
rick%ch sídel navrhl ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky a sídla) ji" 
roku 1982. Následujícího roku 22. generální konference UNESCO schvá-
lila pro tento mezinárodní den datum 18. dubna a slaví se oficiáln# od 
roku 1984. Cílem tohoto svátku je zv%$it pov#domí ve!ejnosti, vlastník' 
památek i správ m#st o kulturním d#dictví a motivovat k jeho ochran#. 
Ka"doro&n# je vyhlá$eno jedno nosné téma, pro leto$ní rok je to D#dic-
tví vzd#lávání v nejr'zn#j$ích místních i kulturních souvislostech. Oslavy 
Mezinárodního dne památek a historick%ch sídel se uskute&ní tradi&n# 
také v Turnov#. Odbor $kolství, kultury a sportu m#stského ú!adu p!i-

pravuje u p!íle"itosti tohoto v%znamného dne na 18. dubna pro "áky  
4. ro&ník' základních $kol z Turnova a okolí akci „Putování po památ-
kách“.  Ta zahrnuje náv$t#vu vybran%ch kulturních památek m#sta. S do-
provodem a pr'vodci zavítají $koláci do synagogy, budovy základní $koly 
ve Skálov# ulici a R%vov%ch sad' a své putování ukon&í na Dlaskov# statku 
v Dolánkách.  V pr'b#hu dne se "áci dozv#dí n#co o historii i sou&asnosti 
památek a formou kvízu si zasout#"í. Na záv#r je &eká odm#na v podob# 
ob&erstvení a drobn%ch cen. Leto$ní oslavy Mezinárodního dne památek 
a historick%ch sídel vyvrcholí na Pra"ském hrad#, kde se dne 18. dubna 
uskute&ní slavnostní setkání zástupc' Sdru"ení historick%ch sídel )ech, 
Moravy a Slezska, jeho" je Turnov také &lenem. 

Marie Roubalová, odbor !kolství, kultury a sportu

.ƥBH�KM¨�VDANU¤�RSQ�MJX�STQHRSHBJ¤GN�QDFHNMT�
3TQMNURJ@�@�ÇDRJ¤GN�Q�ID

Pot!ebujete získat informace 
t%kající se turnovské kultury  
a kultury v )eském ráji? Vyu"ij-
te k tomu nabídku webov%ch 
stránek: www.infocentrum-tur-
nov.cz pro oblast Turnovska  
a www.cesky-raj.info pro cel% 
)esk% ráj. Nahlédn#te do kalen-
dá!e akcí a získejte tak aktuální 
kulturní p!ehled. Ob# stránky 
jsou vzájemn# propojené, proto 
sta&í nav$tívit jen jednu z nich 
podle oblasti, která vás zajímá. 
V pestré nabídce stránek nalez-
nete krom# kultury i tipy ke 

sportovnímu vy"ití, a* u" se jedná o tipy na p#$í v%lety &i cyklov%lety. Také 
se zde dozvíte více o p!írod# a památkách )eského ráje, které stojí za to 
nav$tívit. Pokud pat!íte mezi turisty, zárove+ si zde snadno vyberete uby-
tování p!esn# podle Va$ich po"adavk'. Vyu"ijte také slu"eb Regionálního 
turistického informa&ního centra v Turnov#, které je mimo jiné p!edpro-
dejním místem sítí Ticketpro, Ticketstream a E-Vstupenka.

Aneta Cejnarová, Regionální turistické informa"ní centrum Turnov

%NSN��1�#Q@ĜM@Q
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/NKRJN�ÈDRJ¤�CHU@CDKM¨�VNQJRGNOX�ONJQ@ÈTI¨

O víkendu 16. – 17. 2. se 
v prostorách ZU! kona-
ly dal"í, v po#adí ji$ %tvr-
té %esko-polské divadel-
ní workshopy. T&ch se  
zú%astnilo p#ibli$n& 
t#icet mlad'ch divadel-
ník( z )ech i Polska ve 
v&ku od 14 do 19 let. 
Za %eskou stranu se na 

divadelních workshopech velkou m&rou podílí skauti z turnovského st#e-
diska !tika, dal"í ú%astníci jsou z nejr(zn&j"ích turnovsk'ch a zájmov'ch 
sdru$ení. Po celé dva dny pokra%ovali mladí divadelníci pod vedením pro-
fesionálních polsk'ch instruktor( a herc( z divadla v Cieplicích (Zdrojowy 
Teatr Animacji/Cieplice-Jelenia Góra) v secvi%ování p#edstavení s $idovskou 
tematikou. Kluci a holky se u%ili a zdokonalovali v hereck'ch, loutkoherec-
k'ch, p&veck'ch, pohybov'ch, akrobatick'ch dovednostech, ale také nejr(z-
n&j"ích kouzelnick'ch a iluzionistick'ch tricích. To v"e a mnohem více bude 
p#ipravované p#edstavení na motivy $idovsk'ch pov&stí obsahovat. Mladé 
divadelníky v pr(b&hu únorového workshopu ne%ekala pouze „d#ina“, ale 
také ve%erní prohlídka 
zámku Hrub' Rohozec. 
Navazující, v po#adí páté 
divadelní workshopy se 
konaly ve dnech 15. – 17. 
b#ezna v Jelení Ho#e – Ci-
eplicích. V pátek dopo-
ledne zhlédli ú%astníci 
workshopu v cieplickém 
divadle p#edstavení Dob-
rodru$ství námo#níka Sindibáda. Po p#edstavení byli p#em&#eni "vadlenou, 
která jim vzala míry na kost'my. Poté se kluci a holky pod vedením in-
struktor( pustili do práce. Po celé t#i dny, nejprve ve skupinkách, pak ji$ 
vcelku intenzivn& secvi%ovali na prknech cieplického divadla chystané p#ed-
stavení. Bude to opravdu netradi%ní podívaná, kterou budete moci zhléd-
nout na za%átku %ervna v Jelení Ho#e (8. 6.) a pak i v turnovském divadle  
(10. 6.). V Turnov& jsou p#ipravena dv& p#edstavení – dopolední p#edsta-
vení pro $áky turnovsk'ch "kol a odpolední pro ve#ejnost. I v Polsku byla 
pro divadelníky p#ipravena exkurze. Nav"tívili Park Miniatur Kowary, kde 
se seznámili s památkami Dolního Slezska. Na zpáte%ní cest& se zastavili  

v centru Jelení Hory. Dal"í divadelní workshopy se budou konat 27. – 28. 4. 
v Turnov&. Divadelní workshopy se m($ou konat díky spole%nému %esko-
-polskému projektu *idovská kultura v %esko-polském p#íhrani%í, kter' 
je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj OPPS )eská 
republika – Polská republika 2007 – 2013. Projekt je realizován m&sty 
Turnov a Jelení Hora v období od ledna 2012 do %ervna 2013.

Mgr. Veronika Mireková, odbor cestovního ruchu

 JSHUHSX�/@QK@LDMST�LK�CDĹD�LÖRS@�3TQMNU@

Po lednové volb& p#edsedy a místop#edsed( a souhlasném stanovisku  
k projektu sportovního areálu v Ma"kov& zahrad& pokra%ovaly aktivity 
Parlamentu mláde$e m&sta Turnova (PMMT) také v únoru. 

Pro informovanost ve#ejnosti, ale také %len( PMMT navzájem %i zájemce 
o %lenství byly z#ízeny webové stránky www.pmmt.cz. V pr(b&hu m&síce 
února uskute%nili zástupci PMMT anketu mezi náv"t&vníky M&stského 
ú#adu v Turnov&. Formou dotazníku zji"+ovali, jak' odbor lidé nav"tívili, 
s jak'm problémem se na pracovníky ú#adu obrátili, jak byli spokojeni se 
slu$bami, s dobou %ekání, co se jim líbilo %i nelíbilo, co by p#ípadn& zm&-
nili. V&t"inou se setkali s ochotou dotazovan'ch. Prozatím bylo vypln&no 
asi %ty#icet dotazník(, anketa bude pokra%ovat. Po zpracování reprezen-
tativního vzorku ze 100 dotazník( budou v'sledky p#edány p#íslu"n'm 
pracovník(m m&stského ú#adu.

Na 2. zasedání PMMT dne 26. února, které se uskute%nilo od 15:00 hodin 
v zasedací místnosti m&stského ú#adu, byla nejprve zvolena mediální 
mana$erka. Stala se jí Lidmila Horáková, je$ bude parlament prezentovat 
navenek. Son Vu Ngoc pak byla ustanovena zástupkyní PMMT do Národní-
ho parlamentu d&tí a mláde$e. Následn' program se t'kal volno%asov'ch 
aktivit. Mo$nosti trávení volného %asu d&tí a mláde$e p#edstavil vedoucí 
odboru "kolství, kultury a sportu M&Ú PhDr. Mgr. René Bro$, kulturní ak-
tivity prezentoval jednatel KCT, s.r.o. MgA. Luká" Hajn, do diskuze p#isp&la 
Eva Kordová, radní m&sta, Karel !írek, hudební dramaturg KCT, Ing. Mgr. 
Tomá" Zakou#il, #editel SV)DM *lutá ponorka nebo Ing. Tomá" !pinka, 
koordinátor PMMT. Z bohaté diskuze, v ní$ studenti a $áci uvedli mnoho 
sv'ch problém( s mno$stvím a napl,ováním volného %asu, vyplynulo, $e 
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mlad!m lidem chybí p"edev#ím prostor podobn! d"ív$j#í %ajovn$ v knihov-
n$. &lenové PMMT si také myslí, 'e m$sto samo o sob$ nedoká'e ve#keré 
nabízené volno%asové aktivity dostate%n$ prezentovat, t"eba pomocí soci-
álních sítí. Problém vidí také v tom, 'e na v!v$sních plochách jsou plakáty 
propagující nejr(zn$j#í akce nahu#t$né a málo p"ehledné. P"í#tí zasedání 
PMMT se bude v$novat dal#ím problém(m a otázkám, které trápí a na n$' 
hledají odpov$di mladí lidé 'ijící a studující v Turnov$.

Bc. Radek Dra!nar, 
koordinátor Projektu Turnov - zdravé m!sto  a místní Agenda 21                                                                                                                              

5�3TQMNUÖ�TUHC¨LD�@LDQHBJ¤�UDSDQ�MX

V sobotu 27. dubna 2013 bude mo'né prohlédnout si na turnovském 
nám$stí &eského ráje nabl!skané krasavce – americké automobilové ve-
terány p"evá'n$ z  60. a 70. let minulého století. Do Turnova  p"ijedou 
ze sychrovského zámku, kde se od 9:00 hodin uskute%ní tradi%ní Sout$' 
elegance po"ádaná 1st Veteran US Car Clubem Praha. Obdivovat a foto-
grafovat historická vozidla bude mo'né v dob$ mezi 15. a 16. hodinou.  
Jist$ i letos p(jde o nezapomenuteln! zá'itek, v lo)ském roce se v na#em 
m$st$ objevilo na 40 aut.

Mgr. Pavel Va"átko, vedoucí odboru dopravního

"GNU@SDKRJ��OĔDGK¨CJ@�SQNEDI¨

Okresní mysliveck! spolek Semily pov$"en! m$stsk!mi  ú"ady v Turnov$, 
Semilech a Jilemnici po"ádá chovatelskou p"ehlídku trofejí zv$"e. Usku-
te%ní se ve dnech 5. – 6. dubna v sokolovn$ v obci Chuchelna.

Pro hodnocení kvality chované zv$"e a kontroly lovené zv$"e mohou or-
gány státní správy myslivosti ve sv!ch územních obvodech rozhodnout  
o konání chovatelské p"ehlídky trofejí. Proto M$stsk! ú"ad Turnov, Se-
mily a Jilemnice spole%n$ pov$"il Okresní mysliveck! spolek v Semilech 
po"ádáním chovatelské p"ehlídky trofejí zv$"e. Sou%ástí této p"ehlídky je  
i  hodnocení v$ku ulovené zv$"e a hodnocení trofejí. Trofejí se rozumí 
rohy, parohy a par('ky rohaté a parohaté zv$"e v%etn$ lebky, zbran$ 
(zuby #pi%áky) u prasete divokého a lebky a k('e n$kter!ch #elem.

Smyslem chovatelské p"ehlídky, které p"edchází hodnocení ulovené zv$-

"e, je provést kontrolu kvality chované zv$"e a p"ípadn$ poukázat na 
chyby a nedostatky, které se p"i redukci stav( zv$"e projevily. Uvedené 
poznatky pomáhají  pou%it myslivce v dal#ím cíleném zvy#ování chovné 
kvality zv$"e. Chovatelské p"ehlídky jsou sou%ástí osv$ty, tradic a pre-
zentace myslivosti. Leto#ní chovatelská p"ehlídka trofejí se bude konat 
v pátek 5. dubna 2013 od 8:00 do 20:00 hodin a v sobotu 6. dubna 2013 
od  8:00 do 12:00 hodin v sokolovn$ v obci Chuchelna. Zvána je odborná 
i laická ve"ejnost.

Ing. Jan #ihák, odbor "ivotního prost#edí

3DKDUHYD��3TQMNU
Ji' %tvrt!m rokem je pro ob%any k dispozici sv!mi smy%kami 24 hodin 
denn$ televizní zpravodajství Televize Turnov. Naleznete jej na oficiálním 
webu radnice www.turnov.cz. 

Relace z 1. b"ezna 2013 informuje o následujících tématech:
1. Tomá# Hocke je nov!m starostou Turnova.
2. V Turnov$ slavnostn$ vyhlásili Sportovce roku 2012.
3. 14. b"ezna bude pro Turnov v!znamn! den, na St"elnici se bude ve"ejn$ 
projednávat jeho strategick! plán.
4. Skauti i v dob$ internetu a facebooku %tou piln$ knihy.
5. Fenomén NAGANO 1998, kter! si p"ipomíná celá &eská republika, se 
tehdy p"ed patnácti roky nominoval do zlatého fondu na#eho archivu.

Relace z 15. b"ezna p"iná#í následující témata:
1. M$sto Turnov diskutovalo na St"elnici s jeho obyvateli strategick! plán.
2. Nejv$t#í stavbou p"í#tích dvou let bude v Turnov$ koupali#t$ v Ma#kov$ 
zahrad$.
3. Jak #el %as kolem turnovského koupali#t$ v uplynul!ch dvaceti letech 
ukazuje exkurze do archivu Milana Brunclíka.
4. Knihovní Noc s Andersenem se letos p"edvede v nové podob$.
5. Do dobré zábavy se m('ete pono"it s turnovskou *lutou ponorkou.  
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Ocitli jste se v situaci, kdy pot"ebujete pomoc p"i ur%it!ch %innostech 
denní pot"eby, bydlíte na samot$ a nemáte nikoho, kdo by Vám pomohl? 
Je Vá# byt nep"im$"en$ velk!, finan%n$ náro%n!, ve 3. p. bez v!tahu a Vy 
chodíte o 2 berlích? Jste osam$lí nebo naopak bydlíte spole%n$ s d$tmi, 
máte #patné rodinné vztahy? Chcete 'ít mezi vrstevníky, mít jistotu do-
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stupné pomoci? Uva!ovali jste o tom, !e se budete muset p"est#hovat 
jinam? Pro Vás jsou ur$ené domy s byty zvlá%tního ur$ení. Pokusíme se 
Vám  zodpov#d#t nej$ast#j%í dotazy, s kter&mi se na nás obracíte.

Co to jsou domy s byty zvlá!tního ur"ení, pro koho jsou ur"eny? 

Byty zvlá%tního ur$ení jsou pro ob$any, kte"í se ocitli v nep"íznivé sociální 
situaci, pobírají starobní  nebo invalidní d'chod a jejich zdravotní stav je ta-
kov&, !e nepot"ebují komplexní pé$i po cel& den. Bydlení v t#chto domech 
a mo!nost vyu!ívání pomoci pe$ovatelské slu!by podle své aktuální pot"e-
by umo!(uje vést pom#rn# samostatn& !ivot ve vhodn&ch podmínkách.   

Jaká jsou kritéria pro p#ijetí?

M#sto Turnov stanovilo kritéria, podle kter&ch sociální komise p"i schvalo-
vání !ádostí postupuje. )ádost si mohou podat ob$ané z Turnova, u!ivatelé 
TPS, která u! nedosta$uje, !adatelé ze spádov&ch oblastí Turnova, !adatelé, 
kte"í mají v Turnov# a okolí rodinné p"íslu%níky, ostatní !adatelé. Zájemce 
se do nich st#huje po schválení sociální komisí a uzav"ení nájemní smlouvy 
s bytov&m odborem m#sta Turnov.

Jaké slu$by se v domech poskytují?

P"ímo v t#chto domech sídlí pe$ovatelská slu!ba, kde si mohou obyvatelé 
nasmlouvat pomoc v rozsahu, v jakém ji aktuáln# pot"ebují.  Pe$ovatelská  
slu!ba se následn# poskytuje dle uzav"ené Smlouvy o poskytování pe$ova-
telské slu!by. V nabídce je ve%kerá %kála slu!eb podle zákona o sociálních 
slu!bách (nákupy, ob#dy, pomoc p"i chodu domácnosti, pomoc p"i osobní 
hygien#, praní prádla…). V&hodou tohoto bydlení je skute$nost, !e ka!d& 
u!ivatel má mo!nost p"ímého kontaktu s pe$ovatelkami, které v t#chto 
bytech poskytují pe$ovatelskou slu!bu, a to v p"edem vyjednaném rozsa-
hu podle p"ání a pot"eb u!ivatele. Pe$ovatelky jsou také rychle dostupné v 
p"ípad# náhlé pot"eby pomoci. V domech zvlá%tního ur$ení je k dispozici 
i kade"nice, pedikérka a masérka.  Nezbytnou sou$ástí t#chto dom' je i jí-
delna, st"edisko osobní hygieny a prádelna.  Z aktivit je nabízena pohybová 
aktivita, kavárni$ka, kulturní a vzd#lávací po"ady.  Do dom' dochází léka"-
ka, ale není zaji%t#na stálá zdravotní slu!ba, pe$ovatelská slu!ba neposky-
tuje !ádnou zdravotní pé$i. V p"ípad# doporu$ení praktického léka"e jsou 
prost"ednictvím domácí pé$e zaji%*ovány i základní zdravotnické úkony / 
aplikace injekcí, odb#ry, p"evazy…).  V Penzionu pro seniory pracuje na $ást 
úvazku  zdravotní sestra.
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Jsou byty za#ízené nábytkem? 

V bytech je nainstalovaná kuchy(ská linka, ostatní nap". nábytek, va"i$ 
nebo r'zné spot"ebi$e si zájemce zajistí sám.

Jak% se v bytech platí nájem? 

Nájemné je stanoveno stejné jako v jin&ch m#stsk&ch bytech v Turnov#, 
tzn. 49,47,- K$/m2. Podle nastaven&ch záloh na spot"ebu vody a topení 
$iní nájemné v garsonce cca 4000,- K$ a v bytech 1+1 cca 5000,- K$. 

Pro" se rozhodnout bydlet v domech s byty zvlá!tního ur"ení?

D'vody !adatel' b&vají r'zné – nutnost poskytování pot"ebné pé$e,  oba-
vy z budoucnosti, nevhodné bydlení, nadm#rn& byt, osam#lost, spole$né 
bydlení s rodinou, %patné rodinné vztahy. P"i svém rozhodování zva!te v&-
hody i nev&hody tohoto zásadního kroku, Va%i pot"ebu pomoci, vhodnost 
dosavadního bytu, finan$ní mo!nosti, rodinné zázemí. V&hodou je jist# 
p"im#"en# velk& byt, !ivot mezi vrstevníky, pocit v#t%í jistoty a bezpe$í 
nebo snadná a rychlá dostupnost pé$e. Nev&hodou naopak ztráta bydlení, 
kde jste !ili cel& !ivot, zp"etrhání n#kter&ch vazeb nebo zvykání si na 
nové prost"edí.

Zaji%t#ní vhodného bydlení a p"im#"ená pomoc m'!e p"isp#t ke zkvalit-
n#ní Va%eho !ivota. Pokud u! nem'!ete z'stat ve svém p'vodním byt#, je 
toto mo!nost, jak si alespo( $áste$n# zachovat svoji autonomii, samostat-
nost a nezávislost.  Podrobné informace získáte u paní Vladimíry Chuch-
líkové, vedoucí PS )i!kova na tel: 777 767 876 nebo u paní Jany +ejkové, 
vedoucí PS V&%inka, tel.: 777 767 875.
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