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Tyto prostředky, tj. 5.650 tis., mohou použít 
organizace na provoz a údržbu svých sporto-
višť, na nájmy, na investice a rekonstrukce svého 
nemovitého majetku a v neposlední řadě i na 
odměny za práci trenérům a cvičitelům mládeže. 
Návrh pro květnové jednání zastupitelstva kolik 
kdo peněz dostane, zpracovává sportovní komise 
rady města. Jejími členy jsou zástupci organi-
zací, které o podporu žádají (kdo bude členem 
komise a dosáhne na městské peníze, schvaluje 
rada města, nyní jich je 16), zástupci městských 
organizaci zabývajících se oblastí sportu (Žlutá 
ponorka, Městská sportovní s.r.o. – ti však ces-
tou sportovní komise peníze nedostávají, mají  
v rozpočtu města vlastní řádek) a také zastupitelé  
a úředníci odboru školství, kultury a sportu. 

I když se peníze rozdělují podle podrobně 
zpracovaných pravidel (Rozpočtová pravidla 
sportovní komise rady města), jsou jednání 
komise velice rušná a často provázena emoce-
mi tak, jak už to v případě dělení peněz bývá.  
A není se čemu divit, náklady na provoz sportov-
ních zařízení neustále stoupají, peněz na opravy 
nebude nikdy dost a ať už si každý z nás může  
o podpoře sportu městem myslet své, je evident-
ní, že tyto organizace dokážou díky obrovskému 

podílu dobrovolné práce svých členů provozovat 
sportovní zařízení a organizovat sportovní akce 
daleko levněji než samo město. Je třeba připo-
menout, že díky dobrovolné práci mnoha členů 
AC Syner Turnov můžeme v našem městě hostit 
světovou špičku diskařů i mnoho dalších elitních 
atletů na Memoriálu Ludvíka Daňka. Letos to 
bude 28. května.

Celková podpora města do oblasti sportu 
však letos přesahuje 12 mil. korun. K výše uve-
deným 7 mil. přidejme 100 tis. do Sportovního 
fondu (podpora organizace sportovních soutěží)  
a 50 tis. na odměny medailistům z olympiád, MS 
a ME. Nejvíce, letos 4.870 tis., pak tvoří příspěvek 
Městské sportovní s.r.o., která spravuje městský 
majetek – atletický stadion s tenisovým kurtem, 
fotbalový stadion, krytý plavecký bazén, hřiště – 
kluziště u nádraží a sokolovnu v Mašově. 

Pokud budeme chtít vyjádřit podporu sportu 
v procentech z letošních očekávaných daňových 
příjmů města (177 mil. korun), dostaneme se na 
číslo 6,8 %. A to není rozhodně málo absolutně, 
natož ve srovnání s městy jinými.  

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.

Květen je v oblasti turnovského sportu vždy vyvr-
cholením jednání a diskusí o způsobu rozdělení 
podpory města sportovním organizacím. V roz-
počtu města na rok 2013 bylo v lednu schváleno 
5 mil. korun jako příspěvky sportovním organi-
zacím tak, jak je to uvedeno v Koncepci sportu 
na roky 2012 – 2015. Pro letošní rok se zastupi-
telstvo města rozhodlo, že tuto oblast podpory 
sportu posílí dalšími 650 tis. korunami z hazardu 
(celková částka pro sport z předpokládaných  
6 mil. korun z hazardu je však 2 mil., kromě výše 
uvedených 650 tis. jde o 400 tis. na Memoriál 
Ludvíka Daňka a 1 mil. jsou prostředky na in-
vestice do sportovišť v majetku města – atletický  
a fotbalový stadion).

Mgr. Otakar Špetlík
místostarosta Turnova
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NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY PRŮBĚŽNĚ BĚHEM  
CELÉHO MĚSÍCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA WWW.TURNOV.CZ

Starosta zve na oslavy Dne vítězství

Starosta města Ing. Tomáš Hocke zve občany a širokou veřejnost na le-
tošní oslavy Dne vítězství, které se uskuteční v úterý 7. května. Nejprve 
budou v 10:00 hodin položeny věnce u Pomníku padlých ve Skálově ulici, 
poté rozvezeny květiny k pomníčkům obětí II. světové války rozesetým 
po městě.

Od 15.00 do 17:00 hodin si budou moci občané prohlédnout vojenskou 
historickou techniku o. s. Rota Nazdar z Bakova nad Jizerou, která 
bude vystavena před sokolovnou. Od 16:00 hodin zahraje na pódiu za 
promítací kabinou letního kina Big Band ZUŠ Turnov. Bude také zajiš-
těna nabídka občerstvení od regionálních výrobců. Přijďte oslavit Den 
vítězství – důležitý historický mezník v našich dějinách.

Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Vyšetřování zastupitelů bylo zastaveno

Na počátku dubna 2013 orgány Policie ČR zastavily vyšetřování zastupitelů 
města v souvislosti s projektem Domu přírody v Dolánkách. Ten se týkal 
plánované přeměny dolánecké školy na objekt věnovaný přírodě Českého 
ráje. Policie před časem obdržela trestní oznámení na neznámého pacha-
tele, v němž anonymní oznamovatel vinil zastupitele z nehospodárného 
nakládání s veřejnými prostředky.  Na základě jejich rozhodnutí bylo totiž 
postupně v několika letech vynaloženo více než 850 tis. Kč na projektové 
a další přípravné práce spojené s tímto a předchozím projektem s ČVUT. 
Nakonec se celý projekt zastavil, protože zastupitelé v listopadu loňského 
roku zamítli podání žádosti o dotaci. Tím mělo dojít k mrhání prostředky 
a spáchání trestného činu, a tak byli turnovští zastupitelé postupně zváni 
k výslechu.  Vyšetřování ale bylo v minulých dnech zastaveno, neboť, jak 
sdělil mluvčí PČR, územního odboru Semily, por. Petr Kmínek, nebyly 
šetřením dle TŘ, §158, odst. 3 zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující 
tomu, že byl spáchán trestný čin. Celá věc byla proto založena na obvodním 
oddělení Policie ČR v Turnově.

Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Pokračují jednání o strategickém partnerství 
turnovské nemocnice 

V současné složité situaci českého zdravotnictví zůstává i nadále aktuální 
řešení budoucnosti turnovské nemocnice. Již v prosinci loňského roku 
vyslechlo městské zastupitelstvo informace o projektu partnerské spolu-
práce Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. s Krajskou nemocnicí Liberec, 
a.s. a vyslovilo souhlas se záměrem této spolupráce. Zároveň bylo uloženo 
představitelům vedení města a vedení zdravotnického zařízení projednat 
případný záměr s vedením Libereckého kraje, města Liberce a Krajské 
nemocnice Liberec a.s. Případná spolupráce se posléze vyprofilovala do 
záměru fúze turnovské nemocnice s nemocnicí libereckou a začala vzá-
jemná jednání. Do nich město Turnov jako vlastník Panochovy nemocnice 
vstoupilo s představou zachování struktury akutní péče, případně její 
doplnění o další kapacity.

Případná fúze by mohla přinést výhody oběma nemocnicím, především  
v posílení vyjednávací pozice vůči dodavatelům a zdravotním pojišťov-
nám.  Spojení obou nemocnic by mohlo umožnit také výhodnější dělbu 
práce. Obě nemocnice již dnes našly několik oblastí vzájemné spolupráce. 

KALENDÁRIUM
Čtvrtek 30. května

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
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Pavilon bývalého dětského oddělení by po rekonstrukci mohl  sloužit pro 
navýšení kapacity  lůžek ošetřovatelské péče, eventuálně dlouhodobé in-
tenzivní péče. V  oblasti akutní péče by se mohlo v turnovské nemocnici 
vybudovat centrum jednodenní chirurgie, které by sloužilo zájemcům ze 
spádové oblasti obou nemocnic. Liberecká nemocnice má rovněž zájem  
o větší využití kapacit rehabilitačního oddělení. Přínosem by mohla být vzá-
jemná výpomoc při mimořádných krátkodobých výpadcích kapacit lékařů 
i dalšího odborného personálu, odborné vzdělávání lékařů. Ekonomicky 
výhodné by bylo nakupování zdravotnického materiálu a léků a zajišťování 
dopravních zdravotnických služeb.

Stoprocentním vlastníkem turnovské nemocnice je město, liberecká ne-
mocnice má dva akcionáře. Celkem 83 % vlastní Liberecký kraj a 17 % 
město Liberec. Podle prvních návrhů, které zazněly a byly publikovány, by 
se akcie nově vzniklého subjektu rozdělily v poměru 69 % Liberecký kraj, 
17 % město Turnov a zbývajících 14 % město Liberec.

Na dlouhé cestě k případnému sloučení obou nemocnic došlo zatím ke 
schválení záměru fúze Zastupitelstvem města Liberce dne 28. února 2013, 
projednání záměru v Radě Libereckého kraje a její doporučení schválit 
záměr krajskými zastupiteli. K tomu došlo na zasedání krajského zastu-
pitelstva dne 26. března 2013. Na krajském úřadu byl vytvořen projektový 
tým. V Turnově vznikl rozhodnutím zastupitelstva ze dne 28. března 2013 

desetičlenný výbor, který tvoří zastupitelé napříč politickými stranami  
a uskupeními a jehož předsedou je starosta města. Výbor se problematikou 
bude nadále velmi intenzivně zabývat. Je potřeba pečlivě znovu zvážit kla-
dy a zápory případné fúze, projednat majetkové a rozhodovací záležitosti  
a pravomoci, připravit smlouvy, jednat se zdravotními pojišťovnami, do-
davateli atd. Schválení potřebných dokumentů je naplánováno na září 
tohoto roku. Pokud tuto náročnou cestu zvládneme, mohlo by ke spojení 
Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. s Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. dojít 
k 31. 12. 2013, nejpozději však v průběhu příštího roku.

Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Byly přiděleny příspěvky 
z Fondu na podporu sociální oblasti 

Zastupitelstvo města Turnova na svém veřejném zasedání ve čtvrtek  
28. března 2013 schválilo svým usnesením rozdělení finančních prostředků 
z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova.

Fond zřídilo město Turnov s účinností od 1. 5. 2009. Z rozpočtu města 
pro rok 2013 byla fondu přidělena částka  1.000.000,- Kč. Ta byla posílena  
o zůstatek z minulého období ve výši 50 000,- Kč, celkem je tedy pro letošní 
rok k dispozici 1.050.000,- Kč. V souladu se Statutem fondu byla vyhlášena 
výzva k podání žádosti, do uzávěrky dne 11. března 2013 bylo podáno 
celkem 12 žádostí o finanční prostředky. Správní rada na svém zasedání 
dne 18. března 2013 projednala předložené žádosti v souladu se stanove-
nými kritérii a navrhla zastupitelstvu odsouhlasit rozdělení finančních 
prostředků 11 subjektům.

• ZŠ a MŠ speciální, ul. Kosmonautů, Turnov 50.000,- Kč jako pří-
spěvek na sociální službu osobní asistence pro 21 dětí – mzdy;
• Oblastní charitě Červený Kostelec 7.000,- Kč k pokrytí provozních 
nákladů na péči o osoby s roztroušenou sklerózou – občany Turnova;
• o. s. Adavita Liberec 30.000,- Kč ke krytí provozních nákladů na 
sekundární protidrogovou prevenci – odborné poradenství, krizovou 
pomoc a následnou péči pro občany Turnova;
• Fokusu Turnov 300.000,- Kč k úhradě provozních nákladů na 
sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemoc-
něním;
• Svazu postižených civilizačními chorobami Turnov 10.000,- Kč na 
plavání seniorů a na výlet pro přestárlé a imobilní občany po Českém ráji;

Foto: R. Drašnar

Z ODBORŮ A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ
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• o. s. Nová naděje Turnov 28.000,- Kč jako příspěvek ke krytí 
provozních nákladů na chod organizace;
• o. s. REP Turnov 5.000,- Kč jako pomoc při úhradě provozních 
nákladů (nájemného) Poradny pro rodinu a děti – program pro resoci-
alizaci mladých obviněných nebo odsouzených a program výchovného 
poradenství pro rodinu a děti;
• Centru pro rodinu Náruč Turnov 200.000,- Kč k úhradě provoz-
ních nákladů sdružení věnujícímu se rodinám s dětmi;
• Středisku pro ranou péči Liberec 5.000,- Kč jako příspěvek na 
sociální službu rané péče pro rodiny s hendikepovaným dítětem;
• o. s. Slunce všem Turnov 50.000,- Kč na provoz centra denních 
služeb pro dospělé s poruchou autistického spektra;
• Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje 15.000,- Kč na 
sociální služby osobní asistence a pečovatelské služby, např. tlumočnictví, 
odborné sociální poradenství.
Celkem bylo prozatím rozděleno  700.000,- Kč.

Mgr. Hana Kocourová, vedoucí odboru sociálních věcí

Město podporuje sportovní aktivity

Město Turnov pokračuje v podpoře sportovních aktivit a usnesením zastu-
pitelstva ze dne 28. března 2013 rozdělilo ze Sportovního fondu prozatím  
60.000,- Kč z celkových 100.000,- Kč.

Správní radě Sportovního fondu bylo po I. kole výzvy k předkládání žádostí 
doručeno celkem 18 žádostí. Na svém zasedání dne 12. 3. 2013 navrhla 
vyhovět jedenácti žádostem a přidělit finanční příspěvky na jednotlivé 
sportovní aktivity.

• TJ Turnov 7.000,- Kč na uspořádání Okresního přeboru škol  
v orientačním běhu v měsících dubnu či květnu 2013;
• SVČDM Žlutá ponorka Turnov 6.000,- Kč na akci Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů, místní kolo, které se uskuteční v termínu 9. – 10. 5. 2013;
• Junáku – svazu skautů a skautek, středisku Štika Turnov,  
5.000,- Kč na Krajské sportovní klání uspořádané na podzim;
• ABT Česana Rohozec 3.000,- Kč na Pojizerský kompas plánovaný 
na 24. – 25. 5. 2013;
• ABT Česana Rohozec 3.000,- Kč na organizaci Dětského poháru 
Rohozec dne 8. 5. 2013;
• Okresní radě Asociace školních sportovních klubů pro okres Semi-

NADPISZ ODBORŮ A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

ly, úseku Turnov, 6.000,- Kč na 13. dětské olympijské hry v atletice žactva 
pro rok 2013, které se uskuteční 19. 6. 2013;
• TJ Turnov, oddílu basketbalu, 6.000,- Kč na oslavy 70 let turnov-
ského basketbalu dne 29. 6. 2013;
• TJ Turnov, oddílu basketbalu, 10.000,- Kč na finále Českého poháru Final 
8 v basketbale mužů, které se v Turnově konalo ve dnech 6. a 7. února 2013;

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

Zápis dětí do mateřských škol

Město Turnov, odbor školství, kultury a sportu, oznamuje, že zápis dětí do 
mateřských škol pro školní rok 2013/2014 se uskuteční ve čtvrtek 23. května 
2013 v době od 10:00 do 16:00 hodin v jednotlivých mateřských školách.
Zápisy proběhnou v následujících mateřských školách:

MŠ 28. října 757, Turnov - ředitelka Zdeňka Svobodová, tel.: 481 322 692 
MŠ Alešova 1140, Turnov - ředitelka Naděžda Dovolilová, tel.: 481 322 704
MŠ Bezručova 590, Turnov - ředitelka Bc. Jana Dontová, tel.: 481 322 772
MŠ Turnov – Mašov, U Školy 8 - ředitelka Mgr. Zdeňka Čiháková, tel.: 481 322 868  
MŠ Zborovská 914, Turnov - ředitelka Jana Brožová, tel.: 481 322 373
MŠ Jana Palacha 1931, Turnov, ředitelka Svatava Dekányová, tel.: 481 323 192
MŠ Kosmonautů 1640, Turnov - ředitelka Jarmila Fibrichová, tel.: 481 322 611    
Waldorfská MŠ, Hruborohozecká 323, Turnov – ředitelka Hana Lamačová, 
tel.: 481 321 515                                                                                                                                                                                                                                                                  
Speciální MŠ, Kosmonautů 1640, Turnov - ředitelka Mgr. Dagmar Rakou-
šová, tel.: 481 322 602    
                  
V případě zájmu o umístění dítěte v mateřské škole je nutné přihlásit dítě, 
které v období následujícího školního roku dosáhne tří let věku. Zároveň 
je potřeba přihlásit i ty děti, které začnou s docházkou v MŠ až v průběhu 
následujícího školního roku (např. od ledna, února….). 

Rodiče mají možnost vyzvednout si přihlášku do 23. května 2013 a podat 
ji přímo na příslušné mateřské škole.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonní 
zástupci obdrží do 30 dnů od konání zápisu do MŠ. Přijímání dětí probíhá 
dle kritérií, které stanoví ředitelka mateřské školy (např. přednostní přijetí 
dítěte s trvalým bydlištěm v Turnově), nejvýše však do stanovené kapacity 
mateřské školy.
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Pokud nebude žádost o přijetí podána ve výše uvedeném termínu, nelze 
přijetí dítěte do konkrétní mateřské školy zaručit.

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

Setkání s pedagogy

Ve středu 27. března 2013 se u příležitosti Dne učitelů uskutečnilo v od-
poledních hodinách setkání vedení města s řediteli a pedagogy ze škol  
a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město Turnov. Součástí bylo 
také ocenění nejlepších učitelů.

Setkání zahájil PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury  
a sportu. V následujícím krátkém vystoupení zdůraznil starosta města Ing. 
Tomáš Hocke nutnost vést ve školách děti a mladou generaci k vlastenec-
tví, lásce k vlasti a tradicím a hodnotám, které nám zanechaly předchozí 
generace. Místostarosta Mgr. Otakar Špetlík pak vyjádřil všem uznání za 
náročnou práci ve školství.  Projevem poděkování za aktivitu a činnost při 
vzdělávání a výchově dětí pak bylo ocenění vybraných pedagogů. Pamětní 
list, věcný dar v podobě knižní publikace a květinu či láhev kvalitního vína 
obdržely z rukou starosty a místostarosty Helena Věchtová, učitelka ZŠ 
Skálova, Mgr. Lenka Floriánová ze ZŠ 28. října a Věra Franců ze ZŠ Žižkova. 
Oceněn byl také MgA. Martin Hybler, Ph.D. ze ZUŠ  a Jarmila Fibrichová, 
ředitelka MŠ Kosmonautů.

Následovala neformální beseda, v níž se diskutovalo o nutnosti či vhodnosti 
plnohodnotné ZŠ v lokalitě u nádraží, využívání městských sportovišť,  
o naplněnosti jednotlivých škol. Probíraly se také otázky týkající se dopravy 
dětí do místních základních škol a hodnotily se prostory a prostředí základ-
ní umělecké školy. Příjemná atmosféra setkání podtrhla celospolečenský 
význam Dne učitelů.

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

Zahájení realizace akce 
„Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově“ 

V měsíci dubnu 2013 začne realizace projektu „Rekonstrukce  veřejné 
zeleně v Turnově“. Jeho součástí je revitalizace zeleně v parčíku v Pe-
lešanech, v Nudvojovicích, kolem penzionů pro seniory v Žižkově ulici  
a v ulicích Švermova a Budovcova. Projekt na rekonstrukci zeleně v parčíku 
v Pelešanech, v parčíku v Nudvojovicích a kolem penzionů v ulici Žižkově 
zpracoval zahradní architekt Ing. Josef Souček. Autorem projektu na re-
konstrukci zeleně v ulici Švermova a Budovcova je zahradní architekt Ing. 
Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Akce je podpořena z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 
6 – Zlepšování  stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5. - Podpora rege-
nerace urbanizované krajiny. Dotace byla městu Turnov přiznána  v roce 
2012, koncem roku 2012 a začátkem roku 2013 proběhlo  výběrové řízení 
na dodavatele prací. Nejvhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 
podala firma Petr Vykrut z Ostravy – Hrabůvky, která začne v měsíci dubnu 
2013 práce realizovat. Předmětem zakázky je revitalizace ploch zeleně spo-
čívající v ošetření a kácení stromů a keřů,  ve  výsadbě vzrostlých stromů, 
solitérních keřů, keřových skupin i trvalkových záhonů včetně cibulovin. 
Realizace projektu začne kácením dřevin ve výše uvedených lokalitách. 
Pokáceny budou dřeviny ve špatném zdravotním stavu a se sníženou pro-
vozní bezpečností. Dalšími důvody ke kácení jsou důvody pěstební, kdy 
dřeviny méně hodnotné konkurují dřevinám dlouhodobě perspektivním. 
Kácení bude provedeno v souladu s inventarizačními tabulkami a návrhy, 
které vypracovali autoři projektů.

Po skončení kácení bude proveden kompletní úklid dotčených ploch  
a odfrézování pařezů. Další práce v uvedených lokalitách  budou pokračovat 
ve vhodných agrotechnických lhůtách až do 30. 11. 2013, kdy bude celý 
projekt ukončen. V místech realizace rekonstrukce veřejné zeleně budou 
vyvěšeny výkresy úprav. Tyto výkresy budou občanům k dispozici také na 
webových stránkách města www.turnov.cz/zivotni-prostredi/zelen.

Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí odboru životního prostředí

Vyhlášení výtvarné soutěže

Město Turnov, Městská knihovna Antonína Marka Turnov a hrad Valdštejn 
vyhlašují pro mateřské školy výtvarnou soutěž na téma Les a lesní zvěř.
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Výtvarná dílka s motivy lesa a lesní zvěře je nutné zaslat nebo předat do  
30. června 2013 na odbor životního prostředí Městského úřadu Turnov. 
Každá práce musí být opatřena popiskem se jménem, věkem a adresou 
bydliště autora, adresou mateřské školy a také názvem soutěže. Obálku 
s doručovanými pracemi pak označte, prosíme, názvem soutěže „Les  
a lesní zvěř“. Výtvarná soutěž je vyhlášena u příležitosti konání II. ročníku 
Svatohubertské slavnosti, která se uskuteční na hradě Valdštejně v sobo-
tu 21. září. Součástí bude výstava prací spojená s předáním věcných cen 
nejlepším autorům.  

Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí odboru životního prostředí

Platební automat slouží veřejnosti

Od středy 10. dubna 2013 slouží veřejnos-
ti v budově městského úřadu ve Skálo-
vě ulici č. p. 72 nový platební automat. 
Je určen návštěvníkům živnostenské-
ho úřadu a odboru dopravního a slouží  
k úhradě správních a místních po-
platků a pokut. Zařízení tak vý-

razně zjednoduší vedení pokladní agendy na městském úřadu  
a urychlí finanční operace. To se ukázalo již během prvních tří dnů pro-
vozu, kdy bylo zaznamenáno 125 platebních transakcí. Manipulace  
s platebním automatem se nemusíte obávat. Po příchodu na úřad se občanovi 
dostane od úředníka informací o výši poplatku a poučení o zaplacení. Během 
vyřizování záležitosti občan provede úhradu poplatku v automatu, který je 
umístěn ve vstupní chodbě budovy. Po zaplacení automat vydá dvě stvrzenky. 
Jedna je určena jako doklad o zaplacení pro úředníka, druhá občanovi.  Platební 
automat stál 359 128,- Kč a byl pořízen z prostředků města Turnova. 

Mgr. Pavel Vaňátko, vedoucí odboru dopravního

Informace o uzavírce místní komunikace
Odbor dopravní informuje veřejnost, že v termínu od 19. dubna 2013 do  
30. října 2013 dojde k úplné uzavírce ulice Kinského v Turnově. Ta se týká 
celého prostoru od křižovatky se silnicí č. II/283 ul. 5. května po křižo-
vatku s ulicí 28. října. Důvodem je rekonstrukce kanalizace, vodovodu  
a komunikace. 

Mgr. Pavel Vaňátko, vedoucí odboru dopravního

Začala oprava radniční věže

Ve středu 3. dubna 2013 začala plánovaná oprava věže budovy radnice 
na náměstí Českého ráje. V období do 30. června 2013 dojde k částečné 
opravě krovu a úklidu vnitřních částí věže. Z tohoto důvodu musí dojít  
k demontáži věžních hodin radnice a tyto přestanou ukazovat čas. Sta-
vební úpravy bude provádět na základě uzavřené smlouvy o dílo firma 
Reopa, s.r.o. Liberec. Celková částka se vyšplhá na 302.460,- Kč. Z rozpočtu 
města Turnova je na opravu určeno 154 460,- Kč, zbývajících 148.000,- Kč 
je příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací  
a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR. 

Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku

Vznikne nové hřiště pro Mateřskou školu 28. října 

Do nedávna využívala MŠ 28. října k pobytu dětí na zdravém vzduchu a ke 
hraní hřiště v Přemyslově ulici, které však bylo umístěno na soukromém 
pozemku. Z důvodu ukončení využívání tohoto hřiště bylo nuceno město 
Turnov jako zřizovatel mateřské školy tuto situaci řešit.

Proto byl vytipován vhodný prostor na zřízení hřiště nového. Jedná se  
o pozemek ve vlastnictví města Turnov za vodojemem v ulici 5. května  
s vjezdem od garáží pod bytovým domem č. p. 1001. Také byla vypracována 
projektová dokumentace na realizaci celého areálu s rozpočtem 2,4 mil. 
Kč. Protože však bylo vyčleněno z rozpočtu města na rok 2013 na tuto akci 
jen 800 tis. Kč, dojde k výstavbě areálu v několika etapách. V té první půjde  
o výstavbu skladu hracích pomůcek včetně sociálního zázemí a vodovodní 
přípojky, oplocení areálu, vybudování přístupového schodiště od garáží  
v ulici 28. října a osetí celé plochy. V měsíci březnu bylo provedeno vyčištění 
plochy budoucího hřiště od náletových dřevin a nevhodné zeleně. Také 
bylo usnesením Rady města z 11. 3. 2013 vypsáno výběrové řízení na zho-
tovitele akce. První etapa výstavby hřiště by měla být realizována v období 
květen až srpen roku 2013, k osetí travinami dojde v průběhu měsíce září.  
Termín dobudování celého areálu pak závisí na výši finančních prostředků 
získaných z dotačních titulů, rozpočtu města nebo sponzorských darů. 
Tímto bychom chtěli požádat společnosti, instituce a organizace, především 
pak rodiče dětí navštěvující MŠ 28. října o finanční podporu, aby mohla 
kompletní zahrada co nejdříve sloužit svému účelu.

Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku
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Na co se můžeme těšit v Maškově zahradě

Na svém únorovém zasedání dali zastupitelé svým usnesením pokyn  
k zahájení velkých a významných investičních akcí. Jednou z nich je vý-
stavba rekreačního areálu v Maškově zahradě. Areál zahrnující koupaliště 
a potřebnou infrastrukturu by měl přijít na 90 mil. Kč. Jedná se o roz-
počtové náklady a město Turnov se bude snažit veřejnou soutěží celkové 
náklady na realizaci podstatně snížit. Časový harmonogram předpokládá 
na podzim roku 2013 vyhlášení veřejné soutěže na dodavatele stavby, za-
početí stavebních prací na počátku roku 2014 a otevření areálu veřejnosti 
v červnu roku 2015.

Návštěvníci najdou v areálu letní koupaliště s plaveckým 25metrovým 
bazénem, rekreačním bazénem a brouzdalištěm. Koupaliště doplní vodní 
atrakce v podobě tobogánu, skluzavky kamikadze, skluzavek pro děti. 
Nedílnou součástí budou šatny a sociální zázemí. Slunit se návštěvníci 
budou moci na opalovacích loukách, sportovat na víceúčelovém hřišti 
či hřišti na plážový volejbal. Milovníkům in line bruslí budek dispozici 
dráha okolo celého areálu.  Dětem bude k dispozici dětské hřiště. Chybět 
nebude ani objekt občerstvení. Projekt počítá také se skate parkem. Ne-
dílnou součástí budou pochopitelně příjezdové komunikace a parkoviště 
pro dostatečný počet vozidel. 

Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Výstavba nové waldorfské MŠ bude moci začít

Rada města na svém zasedání dne 8. dubna 2013 schválila svým usnese-
ním vyhlášení výběrového řízení na dodavatele waldorfské mateřské školy  
a bude tak moci začít její stavba. Nový objekt mateřské školy má nahradit 
stávající nevyhovující objekt v Hruborohozecké ulici v Turnově – Daliměři-
cích. Vznikne tak novostavba pro dvě třídy po 25 dětech a 7 zaměstnanců 

za více než 19 mil. korun. To vše podle již hotové projektové dokumentace 
zpracované firmou BKN, spol. s r.o. Vysoké Mýto.  Dodavatel bude muset 
zajistit demolici stávajících objektů, postavit objekt nový, položit nové 
inženýrské sítě, vybudovat areálovou kanalizaci, komunikace a zpevněné 
plochy, provést terénní úpravy a oplocení. Součástí zadání soutěže na 
zakázku je také vnitřní vybavení mateřské školy a její kuchyně. Realizace 
výstavby nové waldorfské školy je naplánována na období 1. 7. 2013 –  
30. 6. 2014 a na uvedenou dobu se přemístí do budovy obchodní akademie  
a hotelové školy ve Zborovské ulici.

Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku
      

Pečovatelská služba prodlužuje pracovní dobu

Zdravotně sociální služby Turnov oznamují veřejnosti, že od 2. května 
2013 se prodlužuje pracovní doba pečovatelské služby. Ta nabízí pomoc 
seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám. 

Dosud je poskytována v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hodin, nově od 
7:00 do 19:00 hodin. Prodloužení pracovní doby se týká terénní pečovatelské 
služby a pečovatelských služeb v domech zvláštního určení, tedy Penzionu  
v Žižkově ulici a Domu s pečovatelskou službou na Výšince. Pečovatel-
ská služba pomáhá s úklidem, zajišťuje nákupy, obstarání léků, dovoz 
oběda, je nápomocna při osobní hygieně. O víkendech lze však zajistit 
pouze rozvoz obědů. 

V případě zájmu o pečovatelskou službu kontaktujte terénní pečova-
telskou službu na tel.: 777 767 870, DPS Výšinka na tel.: 777 767 875  
a Penzion Žižkova ul. na tel.: 777 767 876.

Bc. Jaroslav Cimbál, ředitel  ZSST
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Parlament mládeže města Turnova opět zasedal

Do svého „domovského“ prostředí, SVČDM Žlutá ponorka Turnov, svolali 
na středu 3. dubna 2013 představitelé Parlamentu mládeže města Tur-
nova  (PMMT) své další zasedání. To se tentokrát věnovalo problematice 
školství a vzdělávání. 

V úvodu zasedání byly vyřízeny organizační záležitosti parlamentu jako 
aktualizace počtu členů, garantů na jednotlivých školách, stanovení ter-
mínů schůze rady a celého parlamentu. Poté byly zástupcům jednotlivých 
škol předány dotazníky zjišťující názory mladé generace na výstavbu areá-
lu v Maškově zahradě.  Celkem 1100 dotazníků bude distribuováno žákům  
8. a 9. tříd základních škol a studentům libovolných ročníků středních 
škol. K vyhodnocení dotazníkové akce dojde ještě v průběhu dubna.

Následně již dostali slovo hosté zasedání – Mgr. Karel Bárta, ve-
doucí oddělení vzdělávání a koncepcí odboru školství, mládeže, tě-
lovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, Mgr. Ota-
kar Špetlík, místostarosta Turnova, do jehož gesce patří školství, 
a PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a spor-
tu MěÚ Turnov, Mgr. Jana Majerová z finančního odboru městské-
ho úřadu, která má na starosti financování turnovských základních  
a mateřských škol. Zodpovídali četné dotazy členů PMMT, a také byly 
podány informace o vyhlášených konkurzech na ředitele ZŠ a MŠ  
v Turnově, bylo vysvětleno sloučení ZŠ speciální, MŠ speciální a MŠ  
v ulici Kosmonautů do jednoho subjektu od 1. 7. 2013, došlo na ozřejmění 
systému financování, kontroly škol a pravomocí jejich zřizovatelů. Žáci 
a studenti se také ptali na možnosti přestupů z jedné školy do druhé, 
zajímali se o přijímací zkoušky na střední školy. Mgr. Bárta neopomněl 
představit stipendijní program Libereckého kraje a činnosti na podpo-
ru aktivit studentů středních škol v oblasti volnočasové a preventivní. 
Mgr. Špetlík informoval o chystané výstavbě nového objektu waldorf-
ské mateřské školy v Turnově – Dalimeřicích, PhDr. Mgr. Brož se zmínil  
o existenci Strategického plánu vzdělávání na Turnovsku.

V průběhu zasedání zavítal mezi mladou generaci také starosta města Ing. 
Tomáš Hocke. Ve svém vystoupení v závěru zasedání se nejprve představil  
a pak udělil členům PMMT několik cenných rad k fungování parlamentu na 
principu demokracie. Zodpověděl pak dotazy týkající se předpokládané fúze 
turnovské nemocnice s nemocnicí libereckou a stačil ještě vyjádřit své stano-
visko k výstavbě areálu v Maškově zahradě. Přislíbil, že se bude výsledky z do-
tazníkové akce k této problematice vážně zabývat. Na úplný závěr pozval žáky  

a studenty a jejich prostřednictvím také jejich rodiče na veřejné projednání 
studie vnitroměstské dopravy, které se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 
od 16:00 hodin v KC Střelnice.

Bc. Radek Drašnar, 
koordinátor Projektu Turnov – zdravé město a místní Agenda 21

Výstava ve školní knihovně ZŠ Žižkova

Vždy jednou za dva roky uspořádáme v naší knihovně malou slavnost. 
Otevíráme výstavu. Letos, v roce 2013,  jsme oslovili naše bývalé žáky, kteří 
absolvovali nějaké umělecké školy, aby nám zapůjčili svá dílka. Podařilo 
se nám shromáždit velice různorodé obrázky od 8 autorů. Od kresby přes 
obrázky šperků, návrhy šatů až po velká olejová plátna. Vystavená dílka si 
můžete prohlédnout v naší minigalerii školní knihovny ve dnech školního 
vyučování od 7:30 do 15:30. Mnozí autoři byli sami vernisáže přítomni, 
uvítala je i paní ředitelka SUPŠ Ing. Jana Rulcová, kulturní vložkou přispěla 
paní učitelka Z. Chmelíková. Nechybělo ani občerstvení, o které se postarala 
děvčata z 5. ročníku v rámci předmětu domácí nauky. Dívky připravily 
jednoduché občerstvení, které zmizelo přímo kosmickou rychlostí. Sr-
dečně zveme všechny k prohlídce výstavy ve školní knihovně ZŠ Žižkova.

Věra Franců a Pavlína Horníková

Starosta (purkmistr) ztratil vládu nad městem

V pátek 5. dubna 2013 nastala situace, kdy na několik hodin ztratil purk-
mistr vládu nad městem a předal ji pohádkovým bytostem. Stalo se tak  
v rámci 13. ročníku Noci s Andersenem. Celá akce byla zahájena v 18:00 
hodin před budovou Městské knihovny Antonína Marka Turnov, odkud 
se vydal průvod pohádkových bytostí vedený králem s královnou, purk-
mistrem, trubači a družinou zbrojnošů do parku za letním kinem. Zde 
všichni společně zasadili další z Pohádkovníků (Javor mléč – Acer pla-
tanoides), věnovaný městem Turnov. Průvod pokračoval Skálovou ulicí 
na náměstí Českého ráje. U kašny předal purkmistr vládu nad městem 
do sobotního rána symbolickou zlatou a kouzelnou růží pohádkovým 
bytostem. Všichni se pak přesunuli do KC Střelnice, aby se zúčastnili Po-
hádkového kongresu s bohatým programem. Ten zakončila ohňová show  
v podání Rytířů turnovského meče před budovou kulturního centra. Více 
než 250 účastníků Noci s Andresenem 2013 se pak rozešlo na jednotlivá 
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spací místa -  do knihovny, Žluté ponorky, základních škol. Zde probíhalo 
čtení pohádkových knížek a další aktivity až do úplného usnutí dětí. V sobo-
tu 6. dubna 2013 po deváté hodině ranní se všichni rozešli do svých domovů 
a vládu nad městem opět převzal do svých rukou purkmistr (starosta).

Již 13. ročník Noci s Andersenem, nad nímž převzali záštitu starosta města 
Ing. Tomáš Hocke a senátor Parlamentu ČR PhDr. Jaromír Jermář, proběhl 
úspěšně a všem, kteří se na jeho organizaci a průběhu podíleli, lze upřímně 
poděkovat. 
                                                                                           

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. 
Relace z 1. dubna 2013 informuje o následujících tématech:
1. Porouchaný kamion v centru Turnova prověřil řidiče i policisty ve schop-
nostech zvládat dopravní kolapsy.
2. V rubrice PŘÍMO Z RADNICE představuje starosta Tomáš Hocke čtyři 
varianty zvažované estakády v severní části Turnova.
3. Festival Mateřinka potěšil opět nejmladší generaci Turnova.
4. Naučit se něčemu novému přišly děti s rodiči do turnovské knihovny 
rády i v neděli.
Relace z 15. dubna 2013 přináší následující témata:
1. Přímo ze zimy vstoupí Český ráj do léta. Možná meteorologicky, určitě 
však turistickou sezonou.
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2. Starosta Turnova Tomáš Hocke zaznamenává zvýšený zájem obchodních 
řetězců o vybudování nových hypermarketů ve městě. Zastupitel ČSSD 
Tomáš Hudec to nepovažuje za úplně šťastné řešení.
3. Noc s Andersenem odlákala stovky turnovských dětí od televizorů  
a počítačů a přilákala je ke klasické živé zábavě.
4. Že snad i letos přijde konečně jaro nebo rovnou léto, dává naději naše 
archivní připomínka otevření turistické sezony 2012, které se odehrálo  
v prosluněné náladě.

Televize Turnov až k Eskymákům

•Ještě po osmi letech po zániku turnovské televize RTT se setkávám 
se steskem po ní. Lidé mi říkají, že je škoda, že už nevysílá. Ona však 
vysílá! Nikoli však v satelitním pásmu z pozemního vysílače na Výšince, 
s dosahem několika kilometrů od Turnova, ale na internetu, doslova do 
celého světa, třeba až k Eskymákům.
•RTT skončila 30. 4. 2005 a hned 1. 5. téhož roku jsem rozjel první regio-
nální internetovou televizi v ČR na webu www.bonustv.cz. Internet tehdy 
zdaleka nebyl tak rozšířen. Ale věděl jsem, že do několika let se stane vůd-
čím globálním médiem i pro videopořady. Na počátku roku 2013 má rychlý 
internet 67 % českých domácností. Dalších 52 % přijímá televizi pozemně  
z DVB-T a 32 % satelitem. 
•Internet je tedy zárukou nejširšího pokrytí. Distribuční možnosti ma-
ličké turnovské televize jsou naprosto stejné, jakými disponují globální 
giganti CNN, BBC či ARD. Pořady z Turnova se dostanou kamkoli na 
planetu Zemi, jen naši webovou adresu nezná tolik diváků jako třeba 
u BBC. Internetové šíření pořadů je navíc mnohonásobně levnější než 
klasická pozemní TV, satelit či kabel.  
•Jedinou nevýhodnou internetové televize proti klasické je, že se u ní nedá 
ležet na kanapi a její sledování vyžaduje sedět u počítače či notebooku.  
I to se však mění. Turnovské vysílání si podobně jako další stovky divá-
ků užívám v posteli na svém chytrém mobilu nebo na tabletu. Když se 
tato zařízení spojí s klasickým televizorem, můžeme se na Turnov dívat  
i v „bedně“ vleže, stejně pohodlně jako třeba na Ordinaci v růžové 
zahradě.
•Město Turnov nabízí veřejnou službu své TELEVIZE TVT na webech 
www.turnov.cz a www.bonustv.cz v cyklu relací jednou za čtrnáct dnů, 
při čemž všechny relace pak vstupují do archivu, přístupného kdykoli 
jako na internetu České televize. Program TVT TURNOV je přitom za-
chytitelný na nejširší škále multimediálních přístrojů. 
  

JUDr. Milan Brunclík, BONUS TV - TELEVIZE TURNOV    
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