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Když jsem v prosinci odpovídal na otázku Pavla 
Charouska z TvA, z čeho jsem měl v roce 2012 
největší radost, musel jsem být stručný a nemo-
hl jsem uvést jednu další významnou věc. Parla-
ment mládeže města Turnova.

Na Fóru Zdravého města v  dubnu v  sále 
Střelnice byl několika málo přítomnými zástup-
ci mládeže vznesen požadavek na zřízení parla-
mentu. Po půl roce, 6. listopadu, jsme se sešli se 
zástupci všech turnovských základních a střed-
ních škol u kulatého stolu, abychom zjistili, zda 
to myslí skutečně vážně, co je nejvíce zajímá, co 
od nás potřebují a co pro to sami hodlají udělat. 
Překvapily mě jejich názory a také odhodlání. 
Přesto jsem byl stále ještě skeptický, zda celá 
věc nevyzní do ztracena. Vždyť je vybrali jejich 
učitelé a ředitel, některé z  nich museli určitě 
přesvědčovat a nutit, možná jim za to i něco slí-
bili nebo to mohli mít za trest. 

Další setkání proběhlo 19. prosince ve Žluté 
ponorce, a ač šlo o předvánoční čas, diskutovaly 
se takové věci jako stanovy, jednací řád, struk-
tura vedení, frekvence zasedání a také seznam 
významných témat jednání v roce 2012. I tady 

mě překvapila celková pozitivní atmosféra. 
První oficiální jednání parlamentu bylo svo-

láno na 16. ledna opět do Žluté ponorky. Na 
něm byli zvoleni jeho funkcionáři. Předseda 
Tadeáš Matěcha, dva místopředsedové – Marie 
Jiřičková za základní školy a Tadeáš Matěcha 
za školy střední. Vše proběhlo tajnou volbou 
a pak už bylo na řadě první dlouhodobé pra-
covní téma parlamentu Sportovní a rekreační 
areál Maškova zahrada, který jsme prezentovali 
společně s  jednatelem Městské sportovní s.r.o. 
Turnov panem Jindřichem Kořínkem, poté in-
formace o návrhu rozpočtu města na rok 2013 
a další (podrobně viz www.pmmt.cz).

Mám z mladých radost, i když jim samozřej-
mě při parlamentním rozjezdu pomáhali do-
spělí. Můj dík za to patří zejména Evě Kordové, 
Katce Doubravové a Tomáši Špinkovi. A na zá-
věr můj vzkaz pro turnovské zastupitele: „Berte 
mladé vážně!“

Mgr. Otakar Špetlík

*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 Tur-
nova 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.

Mgr. Otakar Špetlík
místostarosta Turnova

Parlament mládeže města Turnova
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NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY PRůBĚŽNĚ BĚHEM  
CELÉHO MĚSÍCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA WWW.TURNOV.CZ

Pozvánka na IV. městský ples na téma „Zpět do historie“

V sobotu 9. února 2013 se uskuteční IV. ročník tradičního městského ple-
su,tentokrát na téma „Zpět do historie“. K poslechu a především tanci 
zahraje BOHEMIA UNIVERSAL BAND z Liberce. Těšit se můžete především 
na předtančení v renesančním stylu a překvapení před půlnocí. Večerem 
bude provázet Zdeněk Kaňka.

Vstupenky v hodnotě 250,- Kč si můžete zakoupit v předprodeji v recepci
Kulturního centra Turnov a v Regionálním turistickém informačním centru 
Turnov. Zároveň můžete zakoupením čestné vstupenky získat dárek a při-
spět tak na dobročinné účely. Výtěžek z prodeje čestných vstupenek město 
Turnov věnuje Dětskému centru Sluníčko a ZŠ a MŠ Speciální Turnov.
Těšíme se na Vás!

K A L E N DÁ R I U M
Pondělí 4. února 

Telefonní linka starostky pro dotazy a podněty občanů
od 15 do 17 hodin na tel. 481 366 223 

Sobota 9. února
Městský ples, KC Střelnice

od 20 hodin

Čtvrtek 28. února
Veřejné zasedání zastupitelstva města, Velký sál KC Střelnice

od 17 hodin
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1 – RADNICE – 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 

2 – REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

– nám. Českého ráje čp. 26 – odbor cestovního ruchu 

3 – ul. Skálova čp. 466
Městská policie, odbor přestupkového řízení

4 – ul. Skálova čp.  84 – naproti muzeu
Odbor správní, odbor sociálních věcí, sbor hasičů, odbor přestupkového řízení 

5 – ul. Skálova čp. 72 – vedle muzea 
Obecní živnostenský úřad, odbor školství, kultury a sportu, odbor dopravní

IV. Městský ples
v sobotu 9. února 2013 od 20:00 v sále Kulturního centra Střelnice

k tanci a poslechu hraje

BOHEMIA UNIVERSAL BAND
program – Téma plesu:  Zpět do historie 

předtančení v renesančním stylu 
vystoupení standardních tanců v průběhu večera

 překvapení před půlnocí 
programem provází Zdeněk Kaňka

IV. Městský ples se uskuteční za podpory firem z Turnova a okolí.
V průběhu večera bude možné zakoupit čestnou vstupenku, která je spojena s dárkem.

 Výtěžek z prodeje těchto vstupenek bude věnován Dětskému centru Sluníčko a Základní a Mateřské škole speciální v Turnově.
O půlnoci losování vstupenek o hodnotné ceny.

Vstupné: 250 Kč
Vstupenky v prodeji od 15. ledna 2013 v recepci KCT a Informačním centru na náměstí Českého ráje.

Město Turnov a Kulturní centrum Turnov s.r.o.
vás srdečně zvou  na
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Poděkování sponzorům 
Novoročního ohňostroje v Turnově

V úterý 1. 1. 2013 v podvečer se Na Lukách v Turnově konal již pátý roč-
ník tradiční Novoroční slavnosti s ohňostrojem. Velice rádi bychom touto 
cestou poděkovali sponzorům, bez nichž by se akce nemohla uskutečnit.
Od 17 hodin probíhal na krytém jevišti kulturní program, v 18 hodin byl
připraven ohňostroj. V kulturním programu vystoupila oblíbená turnov-
ská kapela Mackie Messer Band, děti mohly na vybraných stanovištích 
vyměnit své vánoční výkresy za sladkou odměnu. Pořad moderovala Eva 
Kordová. Již druhým rokem se také uskutečnilo pouštění lampiónů štěstí, 
o které byl velký zájem. 

Z celkových nákladů na akci uhradilo město Turnov ze svého rozpočtu 
35 tis. Kč za ohňostroj a 25 tis. Kč za kulturní program a režii (plakáty, 
úklid atd.). Ostatní náklady na ohňostroj byly hrazeny ze sponzorských 
darů, které poskytly místní firmy: Pivovar Svijany, a.s.; Sklostroj Turnov 
CZ, s. r. o.; Česká svítidla - TREVOS, a.s.; Bus line Semily, a.s.; Ontex CZ, 
s.r.o.; Helios bau, spol. s r. o., Turnov; Kašír, s.r.o., Turnov; Impex Trading, 
s.r.o., Turnov; Crytur, spol. s r. o., Turnov; Agba, v.o.s., Turnov; Wassa s.r.o., 
Mírová pod Kozákovem; Triáda realitní kanceláře, s.r.o., Turnov; Zikuda, 
vodohospodářské stavby Turnov; Vianor, obchod s pneu Haloun Turnov; 
Autosklo Turnov; Zlatko Ganibegovič.

Ještě jednou děkujeme všem výše jmenovaným sponzorům Novoroční-
ho ohňostroje v Turnově za poskytnutý finanční příspěvek. Vysoký po-
čet návštěvníků a kladné ohlasy potvrzují, že se letošní Novoroční oslava  
s ohňostrojem velmi vydařila a důstojně zahájila nový rok 2013.

Jana Zajícová, odbor školství, kultury a sportu

Upozornění pro žadatele o příspěvek ze Sportovního 
fondu města Turnova pro rok 2013 - 1. kolo

V lednu minulého roku byl zřízen Sportovní fond města Turnova. V soula-
du se statutem tohoto fondu vypsala správní rada výběrové řízení na pří-
spěvky ze Sportovního fondu města Turnova pro rok 2013 na následující 
oblasti: 

. konkrétní sportovní akce 

. sportovní volnočasové aktivity 

. sport zdravotně postižených 

. sport v rámci podpory cestovního ruchu 

UPOZORNěNÍ: Formuláře žádostí jsou povinné a získáte je v písemné 
formě na odboru školství, kultury a sportu nebo v elektronické podobě na 
webových stránkách města Turnova: www.turnov.cz.

Své žádosti zasílejte na adresu Městský úřad Turnov, Odbor školství, 
kultury a sportu, Antonína Dvořáka 335, 511 02 Turnov nebo je doručte 
osobně na podatelnu Městského úřadu v Turnově v budově radnice. 

Termín pro podání žádostí o příspěvek byl prodloužen do 28. února 2013! 

Více informací poskytne p. Zajícová, odbor školství, kultury a sportu,  
tel.: 481 366 756, e-mail: j.zajicova@mu.turnov.cz nebo je naleznete na 
webových stránkách www.turnov.cz.

Informace o vydávání nových parkovacích průkazů 
pro osoby těžce zdravotně postižené

Tímto sdělujeme, že pokud bylo v minulosti k průkazu mimořádných vý-
hod II. nebo III. stupně obecním úřadem s rozšířenou působností vydáno 
dle ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích, ve znění pozdějších předpisů i zvláštní označení pro vozi-
dla pro parkování 01 AA šestimístné číslo, jeho platnost skončila dnem  
31. 12. 2012. 

Občané mají možnost si na odboru sociálních věcí Městského úřadu  
v  Turnově vyměnit stávající označení i během roku 2013 za nový Parkova-
cí průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiže-
nou (nové označení 07 CC šestimístné číslo). 

Z ODBORŮ
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Pokud budou mít osoby se zdravotním postižením zájem o tuto výměnu, 
je třeba, aby si s sebou vzaly fotografii o rozměru 35x45 mm odpovídající 
jejich současné podobě, stávající doklad mimořádných výhod a stávající 
zvláštní označení pro vozidla pro parkování. 

Alena Vyvážilová, odbor sociálních věcí

Upozornění na některé změny v zákoně 
o provozu na pozemních komunikacích

Dne 19. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích, která přináší několik zásadních změn a přibližuje 
Českou republiku evropské legislativě. Zavádí se tzv. objektivní odpověd-
nost provozovatele vozidla za to, aby jeho vozidlo bylo provozováno v sou-
ladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích. Tato odpovědnost 
je vázána na delikty zachycené kamerou nebo na nedovolené zastavení  
na osobu vzdálenou, ale odpovědný bude vždy provozovatel. Ten bude 
muset uhradit pokutu ve výši, která by byla uložena řidiči za spáchání 
přestupku. Za tento delikt nebudou připsány trestné body. 

Další významnou změnou je možnost řídit motocykly do 125 cm3 s au-
tomatickou převodovkou řidičem, který nevlastní příslušnou skupinu 
řidičských „A1“, ale pouze „B“, což umožní širokému okruhu řidičů 
osobních automobilů usednout na výkonnější skútry. Nutno zdůraznit, 
že toto platí pouze na území ČR, pro motocykly omezené výkonově a 
právě zmíněným typem převodovky - automatická. Při nejasnostech 
doporučuji obrátit se na dopravní odbor. Za zmínku stojí jistě také 
zvýšení věkové hranice, kdy lze mimo přísně stanovených výjimek udě-
lit řidičské oprávnění skupiny A (motocykly bez výkonového omezení) 
řidiči, který dosáhl věku 24 let. Řidičské oprávnění skupiny C (nákladní 
vozidla nad 3,5 t) má nově věkovou hranici 21 let a skupina D (auto-
bus) 24 let. 

 Mgr. Pavel Vaňátko, vedoucí dopravního odboru

Propagujte Turnov na svých cestách

Město Turnov a region Český ráj můžete propagovat i na svých cestách,  
a to prostřednictvím nové podložky pod SPZ, kterou vydal odbor dopravy 
Městského úřadu v Turnově. Přibližně pět set kusů již rozdali na odboru 

NADPISZ ODBORŮ

dopravy - registr vozidel k novým registračním značkám. Ostatní zájemci 
si podložku můžou zakoupit za 35,- Kč na informačním středisku RTIC  
v Turnově. Šťastnou cestu a hodně ujetých kilometrů bez nehod!

Otevření Záchytné stanice 
Krajské nemocnice Liberec, a.s.

V prosinci 2012 zahájila provoz Záchytná stanice Krajské nemocnice Liberec, 
a.s. (dále jen ZS KNL). 

ZS KNL je organizačně začleněna pod Oddělení psychiatrie Krajské nemoc-
nice Liberec, veškeré organizační, právní, personální a technické zajištění 
ZS KNL je v kompetenci nemocnice jako poskytovatele zdravotních služeb 
se souhlasem Libereckého kraje, který je objednatelem této služby. ZS KNL 
zajišťuje pobyty pro klienty intoxikované psychoaktivní látkou zajištěné Zá-
chrannou službou Libereckého kraje nebo Policií ČR či městskou policií ze 
spádového území Krajské nemocnice Liberec, a.s., Panochovy nemocnice 
Turnov, s.r.o. a Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 

ZS KNL realizuje na žádost Policie ČR, městské policie nebo lékaře záchran-
né služby krátkodobé detoxikační pobyty pro osoby mužského a ženského 
pohlaví starší 15 let akutně intoxikované alkoholem nebo jinou návykovou 
látkou. O indikaci přijetí na ZS KNL a propuštění ze ZS KNL rozhoduje vý-
hradně lékař ZS KNL. Dopravu klienta do ZS KNL zabezpečuje osoba, která  
k vyšetření na ZS KNL vyzvala. 

Dopravu, vyšetření, ošetření a následný pobyt na ZS hradí klient v případě, že 
se v jeho organizmu prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. 
Náklady na vyšetření, ošetření a pobyt na ZS KNL jsou stanoveny paušální 
částkou dle ceníku schváleného zřizovatelem ve výši 3.500,- Kč včetně DPH. 
Klient je povinen navíc uhradit náklady na toxikologické vyšetření krve. 

Foto: Kateřina Doubravová
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ZS KNL přijímá a poskytuje specializovanou léčebně preventivní péči 
akutně intoxikovaným klientům v pracovní dny, o víkendech a ve svátek 
od 19:00 hod. do 7:00 hod., tj. 12 hodin denně. ZS KNL disponuje 10 lůžky 
pro standardní detoxikační pobyty klientů. 

Mgr. Hana Kocourová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Turnovská mládež se pyšní vlastním parlamentem

Od 16. ledna 2013 začal v Turnově oficiálně fungovat Parlament mládeže 
města Turnova, jehož členy se stali zástupci všech turnovských základ-
ních a středních škol. Jedná se o další úspěšný krok realizovaný v souvis-
losti se vstupem Turnova do asociace Národní síť Zdravých měst ČR. 

Tajnou volbou byl zvolen předseda a dva místopředsedové (pro základ-
ní školy a střední školy). Předsedou parlamentu se stal Adam Charvát 
z Gymnázia Turnov, místopředsedou pro SŠ Tadeáš Matěcha, rovněž 
Gymnázium Turnov, a místopředsedkyní pro ZŠ Marie Jiřičková ze ZŠ 
28. října, Turnov. Zvoleným zástupcům velice gratulujeme a přejeme jim 
mnoho úspěchů v nové funkci! 

Členové parlamentu mají ve svých školách stanoveného pedagoga, tzv. 
garanta, jehož prostřednictvím budou informace řešené parlamentem 
dále zprostředkovány žákům konkrétní školy. 

Ustanovení studentského parlamentu předcházelo několik informativ-
ních jednání na přelomu roku a především diskusní Fórum Zdravého 
města Turnova v dubnu 2012, kde poprvé turnovská mládež vyjádřila své 
přání, abychom brali vážně i jejich názory a stanoviska a zřídili student-
ský parlament. 

Nejdříve probíhala jednání s řediteli turnovských škol a vytipovávali se po-
tenciální zástupci z řad žáků a studentů. Po úvodní informativní schůzce 
v říjnu loňského roku následovalo listopadové setkání, na kterém již byly 
schváleny Stanovy a jednací řád parlamentu a zvolen koordinátor ze Stře-
diska pro volný čas dětí a mládeže, pan Ing. Tomáš Špinka. Dále byl schvá-
len plán činnosti na rok 2013. 

Na prvním lednovém jednání byla mj. členům parlamentu představena 
Bc. Jindřichem Kořínkem, jednatelem Městské sportovní Turnov, s.r.o., 
aktuální studie Sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada, na jehož 

projektech město usilovně pracuje. Při diskusi o budoucnosti tohoto are-
álu se řešily konkrétní připomínky, jako např. možnost přístupu na ven-
kovní hřiště i mimo sezónu, kdy bude hlavní areál uzavřen. 

Zástupci parlamentu rovněž představili svou první iniciativu, kterou jsou 
webové stránky Parlamentu mládeže města Turnova včetně důležitých 
kontaktů. Naleznete je na adrese http://pmmt.cz. Prostřednictvím těchto 
stránek se již nyní můžou zájemci účastnit ankety s dotazem: „Jaký je Váš 
názor na zprovoznění volnočasového centra pro mládež - počítače, spol. 
hry, trávení času čekání na autobus apod.?“ Tato anketa souběžně probíhá 
i na turnovských školách a jejím cílem je zjištění, zda je do budoucna 
vhodné zřídit volnočasový klub pro mládež a pokud ano, jak by měl vypa-
dat, aby jej mládež přijala za vlastní. 

Paní Eva Kordová zároveň sdělila členům parlamentu aktuální informace, 
které se týkají našeho města (rozpočet na rok 2013 atd.). Další jednání je 
naplánováno na 26. února od 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 215 
Městského úřadu Turnov. 

Věříme, že tímto krokem přispějeme k vytvoření příznivější atmosféry 
mezi radnicí a veřejností v Turnově a podpoříme naši mládež, aby se o své 
město nejen zajímala, ale i aktivně podílela na rozhodování a plánování. 

Kateřina Doubravová, koordinátorka Zdravého města 

NADPISZ ODBORŮ

Foto: Tomáš Špinka Zleva: Marie Jiřičková, Adam Charvát, Tadeáš Matěcha.
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V Turnově vznikne Informační centrum mládeže

Rozhodnutím rady města ze dne 14. ledna 2013 se začínají realizovat prv-
ní kroky směřující k realizaci dlouhodobého záměru knihovny i Města 
Turnova zřídit v Turnově Informační centrum mládeže v návaznosti na 
otevřený klub s dalšími volnočasovými aktivitami. Informační centrum by 
mělo být uvedeno do provozu od 1. dubna 2013 v Městské knihovně An-
tonína Marka Turnov. 

Tento požadavek se objevil již v roce 2007 v souvislosti se snahou postavit 
novou budovu Komunitního centra ve Skálově ulici, které by přirozeně 
propojilo všechny stávající aktivity knihovny s aktivitami střediska pro 
volný čas a další činnosti komunitního charakteru. Vznikla projektová 
studie, které předcházely tři roky příprav, odborných expertíz, metodic-
kých i praktických konzultací v terénu. V roce 2010 se celý záměr posu-
nul do první poloviny investičních priorit a byl podpořen Strategickým 
plánem města Turnova a rovněž pracovní skupinou pro děti a mládež  
v souvislosti s Komunitním plánem sociálních služeb Turnovska. Do led-
na 2013 se však nikdy nepodařil navýšit rozpočet knihovny tak, aby zde 
mohlo vzniknout požadované nové pracovní místo. 

Nyní je knihovna připravena i ve stávajících prostorových podmínkách  
a po drobných úpravách naplnit tyto činnosti mnohokrát popsané teore-
ticky na papíře a uvést je v praxi. 

Jedná se o další krok k smysluplné práci ve prospěch této věkové katego-
rie, která je naší budoucností. K realizaci zajisté přispěl i fakt, že zástup-
ci turnovské mládeže na prvním Fóru Zdravého města Turnova v dubnu 
2012 vyslovili svůj požadavek na zřízení informačního klubu. 

Co v „Klubu“ zájemci najdou? 

Především všestranné a kvalifikované informace. Zdarma budou poskyto-
vány informace z oblasti vzdělávání, volného času, práce, cestování, zdra-
ví, ekologie, sociálně-patologických jevů, mládeže v EU a jiné, jako např. 
vysílání dobrovolníků do Evropských zemí, prodej slevových karet mlá-
deže, poradenství prvního kontaktu. Dále navazující volnočasové aktivity 
pro mládež. Některé aktivity již v knihovně probíhají, ale nabídka bude 
určitě o hodně bohatší, např. o program „Mládež v akci“ a další. 

Další rozvoj aktivit a doplňujících činností závisí zcela na kreativitě, nad-
šení a pracovním nasazení člověka, který tuto činnost bude v budoucnu 
vykonávat. 

Eva Kordová, dramaturg kulturně vzdělávací činnosti knihovny

O Virtuální univerzitu třetího věku je v Turnově zájem

Na podzim loňského roku začala v Turnově v Městské knihovně Anto-
nína Marka probíhat Virtuální univerzita třetího věku (dále VU3V). Ač 
se jednalo o první semestr, výuka měla mezi seniory velmi kladný ohlas. 
Tématem semestru byla astronomie, a jelikož si jej studenti velmi oblíbi-
li, zorganizovala knihovna přednášku o sluneční soustavě, která už byla 
nad rámec VU3V. Přednášet přijel pan Martin Gembec z Klubu astronomů 
Liberecka. Mezi další nadstandardní aktivity knihovny ve vztahu k VU3V 
patří též pozorování noční oblohy pomocí astronomického dalekohledu 
spolu s výkladem a exkurze do dílny v Turnově, která spolupracovala na 
výzkumu hrobky Tychona de Brahe. Městská knihovna Antonína Marka 
bude běžnou výuku VU3V i nadále rozšiřovat o zajímavé akce. 

Na konci každého semestru si studenti vždy vybírají téma, které budou 
chtít studovat v následujícím semestru. Nabídka kurzů je skutečně pes-
trá. Volit si studenti mohou například z kurzů: Kouzelná geometrie, 
Lesnictví, Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, Vývoj a současnost 
Evropské unie, Čínská medicína v naší zahrádce, Život a dílo Michelan-
gela Buonarroti atd. Česká zemědělská univerzita v Praze, která stojí za 

Z ODBORŮ
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projektem VU3V, navíc neustále pracuje na nových tématech, takže se do 
budoucna můžeme těšit na další a další kurzy. 

Nový semestr začne v únoru. Tentokrát budou studována dvě témata. 
„Etika jako východisko z krize společnosti“ začne 7. února a téma „Ději-
ny oděvní kultury“ o týden později, tj. 14. února. Kurzy budou probíhat 
jednou za 14 dní ve čtvrtek od 9.30 hod. a každý z nich má celkem šest 
přednášek. Cena kurzu je 300,- Kč. Studenti si mohou vybrat, zda budou 
chtít studovat témata obě, nebo jen jedno. Prakticky to lze, jelikož se bu-
dou kurzy střídat. Přidat se může každý senior (statut seniora, invalidní 
důchodce nebo nad 50 let). Studium není limitováno předchozím dosaže-
ným vzděláním, ani se na studenty nekladou žádné náročné požadavky. 
Cílem výuky je dozvědět se něco nového o zajímavých tématech a možná 
poznat i nové přátele. Vzhledem k tomu, že přihlášky ke studiu je možné 
podávat do 8. března, může se každý přijít na první přednášku nezávazně 
podívat. Více informací: univerzita.turnov@email.cz nebo na 777 257 696. 

Eva Kordová, Městská knihovna Turnov

Jedinečný kalendář židovských památek 2013 - 2014

Město Turnov – odbor cestovního ruchu vydalo ve 
spolupráci s městem Jelení Hora v Polsku v rámci 
projektu „Židovská kultura v česko-polském pří-
hraničí“ ojedinělý nástěnný kalendář na rok 2013  
a 2014 (rok 5773/5774 židovského kalendáře) „Ži-
dovské památky česko-polského příhraničí“. Kalen-
dář obsahuje historické i současné fotografie židov-
ských památek Českého ráje, Liberce a Jelení Hory 
a zajímavé texty. Kalendář bude pro zájemce k dis-
pozici na akcích pořádaných v rámci projektu i akcí 
pořádaných v Synagoze Turnov.

Prezentace Turnova na veletrhu 
Holiday World Praha 2013

V únoru se bude Turnov společně s dalšími subjekty prezentovat na ve-
letrhu cestovního ruchu Holiday World, který patří k nejvýznamnějším 
událostem v oblasti cestovního ruchu v České republice. 

Letošní 22. ročník se bude konat v areálu holešovického Výstaviště v Praze 
ve dnech 7.-10. února 2013. Záštitu nad veletrhem převzal ministr pro 
místní rozvoj České republiky Ing. Kamil Jankovský. Veletrh proběhne 
společně se 7. ročníkem gastronomického veletrhu Top Gastro & Hotel  
a s 18. ročníkem veletrhu golfového vybavení a turistiky v České republi-
ce Golf Show. Město Turnov bude společně s dalšími městy Českého ráje 
vystavovat na stánku Libereckého kraje. Tématem Libereckého kraje je  
v letošním roce šlechtický rod Rohanů. A do tohoto tématu bude kompo-
nován i celý výstavní prostor. 

Kdo by měl zájem se na veletrhu prezentovat, může přinést svoje ma-
teriály v přiměřeném množství na RTIC. Rádi mu materiály na stánek 
vezmeme. 

DOPORUČUJEME: 
V sobotu a neděli je veletrh hojně navštěvován i zájemci o cestování  
a všemi těmi, kdo plánují své dovolené doma i v zahraničí. Je to vhodná 
alternativa víkendového výletu s rodinou a načerpání inspirace. 

Ing. Eliška Gruberová, vedoucí odboru cestovního ruchu

Z ODBORŮ
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OPRAVA - Provozní doba sběrného dvora Vesecko

V lednovém čísle byla chybně uvedena provozní doba sběrného dvora na 
Vesecku, proto uvádíme správnou informaci. Děkujeme za pochopení. 

Provozní doba sběrného dvora: 

Zimní období: listopad – únor (1. 11. – 28. 2.) 
Po - Pá od 9:00 – do 16:00; So od 9:00 do 12:00. 

Letní období: březen – říjen (1. 3. – 31. 10.) 
Po - Pá od 9:00 do 17:00; So od 9:00 do 12:00. 

Kontakt na sběrný dvůr Vesecko – 481 312 183.

Statistika obecního živnostenského úřadu
v Turnově k 31. 12. 2012

Za období loňského roku došlo k mírnému nárůstu podnikatelů v porov-
nání s předchozím rokem. Počet podnikatelů se v rámci našeho územ-
ního obvodu nesnížil, právě naopak, došlo ke zvýšení o 65 podnikatelů. 

V roce 2012 bylo zrušeno na vlastní žádost 135 živnostenských oprávnění, 
což je o 3 více v porovnání s rokem 2011. Přerušených živností bylo 857, 
což je o 7 méně než v roce předchozím, o obnovení živností požádalo 271 
subjektů, což je o 3 více než v roce 2011. 

Zvýšil se i počet živností na celkových 9981, tj. o 239 oproti roku 2011. 
Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u živnosti volné o 119, dále o 62 u živnos-
tí vázaných, o 54 u živností řemeslných a o 4 u koncesovaných. 

Z ODBORŮ
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Zprovozněním základních registrů, informačního systému evidence oby-
vatel dochází k propojení těchto agend i s registrem živnostenského pod-
nikání. Dochází k tomu, že nám do živnostenského rejstříku chodí „hláš-
ky“ – avíza, která upozorňují na veškeré změny. Jen v loňském roce jsme 
těchto „avíz“ zpracovali na 1 245. 

Hana Lustigová, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Informace pro spotřebitele

Občanské sdružení spotřebitelů TEST je vydavatelem časopisu dTest  
a provozovatelem webových stránek www.dtest.cz. Publikuje zde výsled-
ky testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými 
výrobky, informace o spotřebitelských právech a další rady pro spotře-
bitele. Cílem zveřejňování výsledků testů je usnadnit rozhodování spo-
třebitelů při nákupu spotřebního zboží a apelovat na prodejce, aby jimi 
nabízený sortiment výrobků byl skutečně kvalitní. Svojí činností sdružení 
usiluje o zlepšení postavení spotřebitelů, zejména informováním o jejich 
právech a povinnostech. 

Občanům nabízí sdružení bezplatně tyto služby: 

Poradenství v oblasti spotřebitelského práva přes telefon 299 149 009 
(pracovní dny 9-17 hodin, běžný telefonní tarif) či přes internet na adre-
se www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna; databázi více než 5000 nebez-
pečných výrobků na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz; 
vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel; 
informace a publikace pro spotřebitele zaměřené na nejrůznější aspekty 
spotřebitelských práv (předváděcí a podomní prodej, nákupy přes inter-
net, telekomunikace, cestování, potraviny a další); samolepku „Nevhazuj-
te reklamu“ na schránky atd. 

Hana Lustigová, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Z ODBORŮ

TELEVIZE TURNOV

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. 

Televize Turnov, vydáno dne 17. 1. 2013 

1) Nahlíželi jsme do zákulisí prvé přímé volby českého prezidenta na Tur-
novsku. 
2) Město Turnov již nyní dotovalo Memoriál Ludvíka Daňka, který tak zís-
kává základní finance pro letošní ročník, jenž by měl být opět vrcholnou 
událostí regionu. 
3) Medailonem se ohlížíme za předčasně skončeným životem významné 
turnovské osobnosti - Vojtěcha Žáka. 

Televize Turnov, vydáno dne 5. 1. 2013 

1) Drahota padá na město Turnov od státu, sama radnice chce být k ob-
čanům co nejvíce přívětivá. 
2) Město Turnov oficiálně požehnalo vedení jeho nemocnice, aby jednalo 
o postupném spojení s Krajskou nemocnicí Liberec. 
3) Přivítat rok 2013 přišlo v Turnově k velkému ohňostroji nejvíce lidí ve 
čtyřleté tradici novoročního setkávaní na autobusovém nádraží. 
4) Zatímco centrálně vyráběné teplo a teplou vodu města kolem Turnova 
zdražují, v srdci Českého ráje drží staré nízké ceny. 
5) Představitel turnovských skautů Tomáš Hocke byl zastupitelským klu-
bem Nezávislých nominován na starostu Turnova za Hanu Maierovou, 
která se stala náměstkyní hejtmana Libereckého kraje. 

Televize Turnov, vydáno dne 14. 12. 2012 

1) Na přelomu letopočtu přináší Televize města Turnova zdravici jeho 
představitelů spoluobčanům. 
2) Tradice malých „Nobelových cen“ v podobě finanční podpory vědec-
kých nadějí mezi českými středoškoláky dostává nové impulsy díky syno-
vi zakladatele B. J. Horáčka Janovi. 
3) Betlémská noc nazvali tvůrci v Turnově Na Sboře hold velké přízniv-
kyni turnovské knihovny a jubilující devadesátileté spisovatelce Marii 
Kubátové. 
4) Šéf Městské sportovní Turnov, s.r.o. Jindřich Kořínek ohlašuje splnění 
slibu: Na kluzišti v Turnově 2 se už bruslí. 


