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počátku, ještě před svým vstupem na „kraj“,  
a uplynulé týdny mě utvrdily v tom, že to bylo 
správné a jediné možné řešení. Každá z funkcí  
je po všech stránkách  náročná, pokud se má 
dělat pořádně. Vím, že jejich kumulování by  
v žádném případě neprospělo ani Turnovu ani 
mým novým úkolům.  Práce ve správě Turnova 
je nekonečný a nekončící proces řešení každo-
denních úkolů i zásadních témat, se kterými se 
můj nástupce bude určitě dobře vyrovnávat. Vě-
řím, že zastupitelé akceptují při  volbě nového 
starosty návrh Nezávislého bloku a že to bude 
volba správná. Přeji novému starostovi hodně 
síly, energie a elánu – ale to vše on má, jak nako-
nec prokázal ve své dosavadní práci zastupitele. 
Jeho práce určitě bude pro náš  Turnov  a jeho  
občany v příštích letech  velkým přínosem. 

I když věřím, že jako členka zastupitelstva 
zůstanu  nadále s Turnovem a svými kolegy ve 
spojení, přesto se tímto uzavírá jedna etapa 
mého života. Po profesní stránce asi ta nejdůle-
žitější. Čtrnáct let na turnovské radnici… Když 
jsem odcházela z muzea, vůbec mi nepřišlo na 
mysl, že to bude na tak dlouho  a že se tam už 
nevrátím. Byly to rušné roky plné diskuzí (ně-
kdy věcných, jindy hodně vyhrocených) o řešení 
nejrůznějších témat a problémů, roky setkává-
ní s mnoha zajímavými lidmi, roky realizace 
nejrůznějších projektů a záměrů. Chtěla bych 

touto cestou poděkovat všem, kteří chtěli po-
moci, byli ochotni poradit, hledat řešení. Děkuji 
všem zastupitelům, kolegům ve vedení města,  
občanům v odborných  komisích a pracovních 
skupinách, všem nadšencům v nejrůznějších 
spolcích a zájmových organizacích.

Velké poděkování si zaslouží pracovníci 
městského úřadu – na nich záleží, aby i ve slo-
žitých podmínkách stále se měnících zákonů 
zvládali kvalitně svou práci v oblasti státní sprá-
vy a dokázali naplňovat všechny úkoly a rozhod-
nutí v oblasti samosprávné. Věřte, že to není ně-
kdy  vůbec  jednoduché, byť občanský pohled 
„zvenku“ bývá obyčejně hodně kritický. Stejně 
důležitý organismus představují i městské or-
ganizace zřízené k plnění veřejně prospěšných 
úkolů. Jejich ředitelům, jednatelům a všem za-
městnancům děkuji za dlouholetou spolupráci 
a přeji, aby se jim v jejich práci i nadále dařilo.

Na závěr chci poděkovat za dlouholetou 
důvěru, moudré rady  a podporu dvěma lidem, 
kterých si velice vážím a na které jsem se kdyko-
li mohla obrátit – panu starostovi JUDr. Václavu 
Šolcovi a MUDr. Vladimíru Eckertovi, mému dří-
vějšímu kolegovi. Jeho slov si dovolím na závěr 
použít – Věřím, že se mi za uplynulé roky po-
dařilo zasadit alespoň pár kamínků do pestré 
mozaiky života Turnova.

PhDr. Hana Maierová

*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.

PhDr. Hana Maierová
starostka Turnova

Poslední úvodník
Únoru zbývá posledních deset dnů, když píšu 
tyto řádky svého posledního úvodníku. Ani 
nevím, kolik jich za ty roky bylo. Vždy jsem 
dost přemýšlela, jaké téma zvolit, aby čtenáře 
zaujalo. Dnes je výběr jednoduchý.  Ve čtvrtek  
28. února, pokud se nestane nic nepředvída-
ného,  na počátku veřejného zasedání zastupi-
telstva odstoupím z funkce starostky. Toto své 
rozhodnutí jsem zveřejnila již před několika 
týdny, kdy jsem po volebním úspěchu Starostů 
pro Liberecký kraj byla zvolena členkou rady 
kraje. Hodně lidí mi říkalo, ať nedělám ukvape-
né rozhodnutí a že by se obě funkce přece daly 
nějak zvládnout. Rozhodla jsme se tak hned na 
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NEJAKTUÁLNĚJŠí INFORMACE JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY PRůBĚŽNĚ BĚHEM  
CELÉHO MĚSíCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA WWW.TURNOV.CZ

Zápisy do 1. ročníků základních škol 
v Turnově a jejich vývoj

Stejně jako v minulých letech proběhl v polovině měsíce ledna slavnost-
ní zápis dětí do základních škol. Přestože podle školského zákona zápis 
probíhá kontinuálně až do poloviny měsíce února, lze již dnes na základě 
zkušeností konstatovat, že většina dětí se dostaví se svým zákonným zá-
stupcem právě v den slavnostního zápisu. Proto je možné čísla uvedená  
v tabulce 1 považovat za takřka konečná.

Čísla potvrzují obvyklý zájem o školu v ul. Skálova, která má své odlouče-
né pracoviště v Alešově ulici (zde probíhá výuka nejnižších ročníků první-
ho stupně), stejně jako o základní školu v ul. 28. října a v Mašově. Dále se 
zesiluje trend posledních 3–4 let, který signalizuje zvýšený zájem o školu 
v Žižkově ulici. Dochází tak k postupnému naplňování kapacity školy po 
extrémním propadu počtu žáků, který nastal po roce 2002. Z pozice měs-

ta Turnova jako zřizovatele základních škol je tento stav příznivý přede-
vším z pohledu efektivity provozu. Zároveň podmínky pedagogické práce 
zůstávají na dobré úrovni.

Pro zajímavost níže uvádím tabulku 2 vývoje počtu dětí nastoupivších do 
prvních ročníků základních škol v Turnově v poslední desetiletce. Jejich 
počet logicky kopíruje demografickou křivku narozených dětí, vždy s cca 
40–50členným „přírůstkem“ dětí z blízkých okolních obcí, které nezřizují 
základní školu.

2

V dalším období můžeme předpokládat stagnaci počtu dětí a v horizontu 
deseti let mírné snížení počtu dětí. Tento stav však bude záležet na dalším 
celospolečenském vývoji, který bude ovlivňován především ekonomický-
mi a sociálními faktory.

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

K A L E N DÁ R I U M
Čtvrtek 28. března

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

1
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Zastupitelé schválili rozpočet 
města Turnova na rok 2013

Zastupitelstvo města Turnova na svém lednovém jednání schválilo všemi 
hlasy návrh rozpočtu pro rok 2013. Celková výše příjmů 295.722 tis. Kč, 
výdaje celkem 284.446 tis. Kč, financování 11.276 tis. Kč.
 
V grantovém systému města Turnova byl pro letošní rok schválen ob-
jem finančních prostředků takto:
Fond na podporu sociální oblasti 1.000.000,- Kč
Památkový fond města     100.000,- Kč
Kulturní fond                     840.000,- Kč
Sportovní fond                    100.000,- Kč

   Bc. Jana Chodaničová, vedoucí finančního odboru

Pokračují jednání ohledně strategického partnera 
Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. 

Zastupitelstvo města Turnova na svém prosincovém jednání schválilo zá-
měr spolupráce Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. s Krajskou nemoc-
nicí Liberec, která by měla vyústit ve spojení těchto subjektů. Tomuto 
rozhodnutí předcházela snaha o vyhledání strategického partnera, kte-
rý by PNT, s.r.o. pomohl do budoucnosti zajistit stabilnější pozici a jis-
totu svého dalšího rozvoje. Proběhla řada jednání s několika subjekty, 
ze kterých se vyprofilovali jako nejvhodnější partneři: Mediterra, s.r.o. 
a Krajská nemocnice Liberec, a.s. (dále KNL). Po odstoupení společnos-
ti Mediterra se turnovské zastupitelstvo rozhodlo pro spolupráci s KNL. 
Zastupitelstvo města Turnova zároveň uložilo projednat tento záměr  
s generálním ředitelem KNL a společně ho pak dále předložit v průběhu 
prvního čtvrtletí letošního roku na jednání jak Valné hromady KNL, tak 
Krajského zastupitelstva a Zastupitelstva města Liberce, kteří jsou akcio-
náři KNL. O výsledcích těchto jednání budeme průběžné informovat. 

                                                               Ing. Tomáš Sláma, jednatel PNT, s.r.o.

Proběhlo informační setkání pěstounských rodin

Dne 14. 1. 2013 uspořádal odbor sociálních věcí Městského úřadu v Turno-
vě setkání pěstounských rodin ke změnám v oblasti pěstounské i poruč-

nické péče dle novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, s účinností od 1. 1. 2013. Pěstounské i poručnické rodiny byly sezná-
meny s právy i povinnostmi, které vyplývají z výše citovaného zákona. 
Byly seznámeny s povinností k sepsání dohody, se změnami v dávkovém 
systému i s možnostmi v oblasti vzdělávání a poradenství.

Schůzky se zúčastnila také zástupkyně turnovského občanského sdruže-
ní Centrum pro rodinu Náruč, paní Mgr. Petra Houšková. Toto občanské 
sdružení má pověření Krajského úřadu Libereckého kraje k výkonu někte-
rých činností při výkonu sociálně-právní ochrany dětí a k možnosti sepi-
sování dohod s pěstounskými i poručnickými rodinami. Účastníkům byly 
vysvětleny výhody sepsání dohod s tímto občanským sdružením. Dotazy 
se týkaly především pěstounských dávek a termínů k uzavření dohod.

Mgr. Hana Kocourová, vedoucí odboru sociálních věcí

Jaký byl IV. Městský ples?

Jednoznačně vydařený! Město Turnov a Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 
jej uspořádalo v sobotu 9. února 2013 od 20 hodin ve velkém sále KC 
Střelnice. Více než 230 návštěvníků plesu mohlo být s jeho průběhem spo-
kojeno, neboť Bohemia Universal Band z Liberce produkoval příjemnou 
taneční muziku a program byl pestrý a zajímavý. 

Úderem 20. hodiny zazněly z pódia první tóny, poté všechny přivítala a 
ples oficiálně zahájila starostka města PhDr. Hana Maierová. Následují-
cí předtančení v provedení Rytířů turnovského meče v dobových kostý-
mech bylo přesně v souladu s tématem plesu – Zpátky do historie. Ni-
kdo jiný možnosti historického převleku nevyužil, nicméně „plesově“ 
odění tanečníci brzy zcela zaplnili taneční parket. Stejně tomu bylo 
při všech tanečních sériích, které byly přerušovány jen dalšími body  
v programu. Jedním z nich bylo vystoupení tanečníků mezinárodní třídy 
pana Pavla Sluky s partnerkou, druhým světelná show Rytířů turnovské-
ho meče. 

Přesně o půlnoci došlo také na slosování vstupenek, díky kterému si mo-
hou šťastní výherci pronajmout na víkend osobní automobil Škoda Su-
perb, užít si volnou sobotu a neděli v rekreačním zařízení Juta, zúčastnit 
se zájezdu do Maďarska nebo vzdělávacího kurzu, ozdobit se granátovým 
šperkem, pochutnat si na pokrmech z divočáka. V průběhu celého večera 
bylo možné zakoupit si čestnou vstupenku, získat tak některou z hodnot

Z ODBORŮ A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ
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ných cen a ještě přispět na dobrou věc. Výtěžek z prodeje totiž poputuje 
Dětskému centru Sluníčko a ZŠ speciální a MŠ speciální v ulici Kosmonau-
tů. Milým překvapením pro všechny byla informace moderátora večera 
pana Kaňky o tom, že stejného adresáta bude mít také částka 20 tisíc 
korun od společnosti Grupo Antolin Turnov, s. r. o. získaná při firemní 
charitativní akci. Nejen proto lze považovat ples za zdařilý. To také díky 
organizačnímu úsilí Bc. Terezy Stejskalové ze sekretariátu vedení města, 
pracovníkům KCT a především ochotě více než 40 sponzorů. 

Bc. Radek Drašnar, pracovník vztahů k veřejnosti

Třídění a sběr textilu v Turnově probíhá velmi úspěšně

V uplynulém roce 2012 občané města Turnova nasbírali do dvaceti kon-
tejnerů, rozmístěných po městě, neuvěřitelných 77 570 kg nepotřebných 
textilií a obuvi, což je přibližně 5,4 kg na jednoho občana. Cca 90 % ob-
jemu je dále zpracováno a využíváno, zbývajících 10 % tvoří odpad. Sběr 
použitého textilu a obuvi zajišťuje město Turnov ve spolupráci s firmou 
DIMATEX CS, spol. s r. o. od února roku 2008.

V loňském roce byl navýšen počet kontejnerů na textil o 4 kusy. Kon-
krétně byly přidány kontejnery na Koňském trhu, u Billy, na parkovišti  

NADPISZ ODBORŮ A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

v Dolánkách a také v ulici Svobodova. Nejproduktivnějším měsícem sběru 
textilu byl říjen, ve kterém se sebralo 8 470 kg textilu. Největší množ-
ství sebraného textilu za celý rok bylo dosaženo ve čtvrtém čtvrtletí, a to  
21 970 kilogramů, což je asi 28,3 % z celkové produkce za minulý rok. Vy-
tříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovi-
na pro výrobu čisticích tkanin. Nepoškozené ošacení a obuv je poskytnuto 
charitativním organizacím, které ho použijí pro lidi sociálně slabší. Dále 
si dovolujeme informovat občany, co konkrétně patří a nepatří do kontej-
nerů a žádáme, aby neukládali textil kolem kontejnerů.

Co patří do sběrného kontejneru:
Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový 
textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v za-
vázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované 
(svázané) nositelné boty.

Co nepatří do sběrného kontejneru:
Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, 
molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektro-
spotřebiče. 

Poděkování:
Město Turnov tímto děkuje všem občanům za vstřícný přístup ke třídění 
textilního materiálu. Sběrem textilu a obuvi pomáháte nejen ke snížení 
objemu komunálního odpadu, ale také ke snížení nákladů na jeho likvi-

Foto: Radek Drašnar
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daci. V neposlední řadě také významně pomáháte lidem sociálně slabým  
a potřebným. Ještě jednou děkujeme za vaši spolupráci.

Seznam míst a kontejnerů sběru textilu:

STaNOVIŠTě (ULICE) POČET KONTEJNERů
Budovcova 1
BILLA (Nádražní) 4
Mašov (U školy) 1
Výšinka (Diamantová) 1
U mateřské školky (Zborovská) 1
Pension důchodců (Žižkova) 1
Koňský trh 2
Patočkovo sídliště (Brigádnická) 1
COOP Discount (Zahradní) 1
Hasičárna (Hruborohozecká) 1
Bezručova  1
Svobodova 1
Parkoviště v Dolánkách 1
Sběrný dvůr Vesecko 3

Ing. Milan Sehnal, odbor životního prostředí

Zprávy odboru životního prostředí

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2013 
MěÚ Turnov, odbor ŽP, upozorňuje, že podle zákona o odpadech budou 
v roce 2013 povinné subjekty podávat hlášení prostřednictvím ISPOP - 
Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, a to do 15. února 
2012. Povinnými subjekty jsou původci odpadů a oprávněné osoby, které 
nakládají nebo produkují více než 100 kg nebezpečných odpadů za ka-
lendářní rok nebo více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok. 
Tento elektronický způsob ohlašování nahradil podávání hlášení v listin-
né podobě na příslušný úřad již v minulém roce. Pro ohlašování prostřed-
nictvím ISPOP je podle zákona č. 25/2008 Sb. povinná registrace subjektu 
v systému ISPOP. Bez této registrace nelze v roce 2013 splnit ohlašovací 
povinnost. Více na www.mzp.cz, www.ispop.cz, odpady.inisoft.cz/.

Nový zákon o ovzduší – nové povinnosti nejen pro domácnosti
Prvního září 2012 vstoupil v platnost zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší. V plném rozsahu nahrazuje původní zákon č. 86/2012 Sb. a při-

náší mnoho novinek v ochraně ovzduší. Ty budou muset zajímat přede-
vším podnikatele a živnostníky, jsou v něm ovšem také novinky, které 
bude muset kromě podnikatelů plnit každá domácnost, která pro otop 
používá spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém te-
pelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, tj. i např. krbová kamna  
s výměníkem. V následujících 10 letech by měla proběhnout „revoluce“  
v domovních kotelnách, kdy budou muset být všechny nevyhovující kotle 
vyměněny za moderní.

Ohlašování souhrnné provozní evidence (SPE) a poplatků, 
povinnosti podat hlášení za rok 2012:

Provozovatel je povinen podat hlášení, pokud se v provozovně k 31. 12. 
2012 vyskytoval jeden nebo více zdrojů znečišťování ovzduší spadajících 
pod přílohu č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, bez ohle-
du na skutečnost, jak byl tento zdroj (zdroje) zařazen podle dosavadní 
legislativy (zákon č. 86/2002 Sb.). Za zdroje, které byly podle dosavadní 
legislativy (zákon č. 86/2002 Sb.) zařazeny jako malé zdroje, lze hlášení 
SPE podat pouze za období od 1. 9. 2012. 

Provozovatel nepodává hlášení souhrnné provozní evidence ani ozná-
mení poplatku prostřednictvím ISPOP, v případě, že se v provozovně  
k 31. 12. 2012 nevyskytoval ani jeden zdroj znečišťování ovzduší spadající 
pod přílohu č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, bez ohledu 
na skutečnost, jak byly zdroje zařazeny podle dosavadní legislativy (zákon 
č. 86/2002 Sb.).

Podrobnější informace najdete na: www.portal.chmi.cz

 Ing. Milan Sehnal, odbor životního prostředí

Odpadové hospodářství v roce 2013

Rada města Turnova na svém zasedání dne 11. 2. 2013 schválila dodatek 
ke Smlouvě o zabezpečení prací a služeb mezi Technickými službami Tur-
nov, s. r. o. a městem Turnov, který se týká oblasti odpadového hospodář-
ství. Materiál stanovuje rozsah a způsob plnění následujících služeb:

•	 svozu	a	likvidace	komunálního	odpadu,
•	 svozu	a	likvidace	separovaného	odpadu,
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•	 svozu	a	likvidace	komunálního	odpadu	z	odpadkových	košů,
•	 zajištění	provozu	sběrného	dvora	na	Vesecku.

V rozpočtu města na rok 2013 je na výše uvedené činnosti schválena část-
ka ve výši 12 250 000,- Kč. 

PROVOZ SBěRNÉHO DVORa Na VESECKU:                                                            
Letní období (1. 03. – 31. 10.):  
PO - PÁ  9:00–17:00 hod., 
SO 9:00–12:00 hod.       
                                                                                                    
Zimní období (1. 11. – 28. 02.):  
PO - PÁ  9:00–16:00 hod., 
SO 9:00–12:00 hod.     

Kontakt:  481 312 183

HaRMONOgRaM  SVOZU  BIOODPaDU:                                                             
Duben:  11. 4., 25. 4.                                                                                      
Květen: 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5.                                                     
Červen: 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6.                                                            
Červenec: 4. 7., 11. 7., 18. 7., 25. 7.                                                              
Srpen: 1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8., 29. 8.                                                              
Září: 5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9.                                                                         
Říjen: 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10.                                          
Listopad: 14. 11., 28. 11.

HaRMONOgRaM SVOZU PyTLů SE SEPaROVaNÝM ODPaDEM:
Jedná se o svoz pytlů se směsnými plasty, s papírem a nápojovými karto-
ny. Svoz je prováděn každou první středu v měsíci. 
2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 1. 5., 5. 6., 3. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12.

Komunitní kompostárna na Malém Rohozci:
Od roku 2012 provozují Technické služby Turnov, s.r.o., pro město Turnov 
komunitní kompostárnu na Malém Rohozci, na jejíž činnost je v rozpočtu 
města na rok 2013 schválena částka 300.000,- Kč.

PROVOZNÍ DOBa  Na KOMUNITNÍ KOMPOSTáRNě :
Duben – říjen:                                                                                                   
Pátek:  13:00–18:00 hod.                                                                            
Sobota:  9:00–15:00 hod.

Listopad:                                                                                                             
Pátek: 13:00–16:00 hod.                                                                             
Sobota: 9:00–12:00 hod. 

Kontakt: 731 677 507 

Předpokládaný termín zahájení provozu komunitní kompostárny je sta-
noven na pátek 5. dubna 2013. V případě nepříznivých klimatických pod-
mínek v měsíci dubnu,  říjnu a listopadu  může dojít k úpravě provozní 
doby na komunitní kompostárně a ke změně harmonogramu svozu ná-
dob na bioodpad.  O všech změnách budou občané včas informováni.

Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí odboru životního prostředí

Nový územní plán Turnova a územní studie 
vnitroměstské dopravy v Turnově

Nový územní plán Turnova vstoupil do další etapy. Na webových strán-
kách města je možné zhlédnout návrh územního plánu určený k projed-
nání s dotčenými orgány státní správy.

Tento návrh odráží pokyny, které zastupitelstvo města schválilo v únoru 
2012. Návrh byl projednán s dotčenými orgány státní správy 18. prosince 
2012 a do poloviny února 2013 měl obdržet odbor rozvoje města stanovis-
ka dotčených orgánů. Souběžně s tímto procesem územní plán připomín-
kují i odborné komise rady města. Tato 1. etapa bude ukončena schvále-
ním pokynů na březnovém zastupitelstvu města. Tyto připomínky budou 
opět zapracovány a na konci června 2013 proběhne veřejné projednávání 
územního plánu. V tomto okamžiku do procesu územního plánu vstoupí 
veřejnost (bude zahájena 2. etapa) a bude mít možnost podat námitky  
a připomínky. Ty budou společně s dalšími stanovisky dotčených orgá-
nů a komisí opět zapracovány do návrhu územního plánu a tento návrh 
bude finálně odsouhlasen zastupitelstvem města pravděpodobně v listo-
padu 2013. To vše k předpokládaným termínům.

Achillovou patou našeho územního plánu však stále zůstává územní re-
zerva pro R35 (alias S5) a trasování vnitroměstské komunikace.

K územní rezervě pro R35 bych rád uvedl, že na území města není a ne-
byla nikdy vítána. Zastupitelstvo několikrát vyslovilo zásadní nesouhlas  
s touto komunikací. Nadřazená dokumentace „Zásady územního rozvoje 
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Libereckého kraje“ však tyto rezervy do našeho územního plánu povinně 
zařazuje. Proto v této chvíli máme umístěnu jak rezervu v údolí Libuňky 
(zde je rezerva od 70. let pro jižní obchvat města), tak pod Výšinkou (zde 
ji požadovalo ministerstvo dopravy). Na podzim roku 2012 byla rovněž 
dokončena prověřovací studie pro tuto komunikaci, kterou zpracovala 
firma T-plan pro ministerstvo pro místní rozvoj. Tato studie porovnávala 
všechny tři varianty trasování (severní, super severní a jižní). Závěrem 
studie byla podpora varianty severní (varianta přes Turnov), s tím, že 
jednoznačně je podporována varianta údolím Libuňky v předpokláda-
ném šířkovém uspořádání střídavého trojpruhu. Za těchto předpokladů  
a s vědomím výše uvedeného je třeba se pokusit v novém územním plánu 
minimalizovat územní rezervu na jednu variantu, technicky maximálně 
ochránit osídlené území (tunely, přesypy, vedení komunikace v zářezu)  
a souběžně politicky jednat o případně lepším řešení pro Turnov.

Druhým problémem územního plánu je trasování nové vnitroměstské 
komunikace. Ta byla změnou 13A v dubnu 2012 zahrnuta do stávajícího 
územního plánu Turnova. Změna prošla těsnou většinou 14 hlasů a vzbu-
dila velký negativní ohlas obyvatelstva, jenž byl završen peticí občanů. 
Tuto komunikaci, ani její trasování v této chvíli nikdo nepředepisuje, ale 
je asi naší odpovědností budoucím generacím nějakou územní rezervu 
vytvořit. Při argumentaci s občany bylo často namítáno, že nebyly řádně 
prověřeny další trasy pro vnitroměstskou komunikaci, že všechny před-
chozí trasy byly prověřovány s ohledem na tranzit. Vedení města s ohle-
dem na tuto diskuzi a schvalování nového územního plánu proto zadalo 
územní studii vnitroměstské dopravy v lednu 2013 firmě Pudis (v řádném 
výběrovém řízení). Tento materiál má shrnout z hlediska vnitroměstské 
dopravy všechna v minulosti navrhovaná řešení, přijít s řešeními novými 
a prověřit i řešení navrhovaná občany města. Vše zhodnotit z pohledu 
dopravy i životního prostředí (rozptyl, hluk), projednat s komisemi a ob-
čany města. Závěrem by mělo být nové vnitroměstské dopravní řešení, 
nebo potvrzení řešení stávajícího. 

V souběhu je nutné jednat s krajskou reprezentací i starosty okolních obcí 
o trasování obchvatu na Semily řešícím tranzitní dopravu. 

V návrhu územního plánu jsou však pro město z hlediska krátkodobé-
ho i další zajímavé lokality – Výšinka, Hruštice, Koňský trh, Daliměřice, 
Maškova zahrada, Vesecko, trasy inženýrských sítí, biokoridory, veřejně 
prospěšné stavby a další, které jsou však s ohledem na výše uvedené pro-
blémy bohužel poněkud upozaděny.

V závěru bych rád vyzval občany Turnova, kteří mají chuť spolupracovat 
na koncepci vnitřní dopravy, aby do mapy Turnova zanesli jejich prefe-
rovanou trasu vnitroměstské dopravy a mapu s komentářem zaslali na 
email: p.kanclir@mu.turnov.cz, případně t.hocke@zm.turnov.cz.

O další činnosti v oblasti územního plánování budete průběžně informo-
váni.        
                                                  

Ing. Tomáš Hocke 
zastupitel pověřený tvorbou územního plánu Turnova

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. února 2013 informuje o následujících tématech:
1. Zastupitelé města Turnova se v klidu dohodli na rozpočtu pro rok 2013, 
který zaručuje důstojný servis občanům navzdory krizi. 

2. Že prvňáčci v turnovských školách nejsou žádná mimina, jak si stěžují 
učitelé řady českých škol, osvědčil i pátý ročník vítání dětí do království 
knihy. 

3. Turnov žádá o grant na vybavení Střediska volného času pro přírodo-
vědné aktivity na hvězdárně na Vrchhůře včetně menšího mobilního da-
lekohledu.

Relace z 15. února 2013 informuje o následujících tématech:
1. Turnov, Český ráj a celý Liberecký kraj se v turistickém roce 2013 budou 
intenzivně ucházet o přízeň turistů, jak ukázal i veletrh Holiday World. 

2. Semifinále Českého poháru v basketbalu přineslo do sportovního roku 
2013 v Turnově hned na jeho počátku velkolepou událost širšího spole-
čenského významu. 

3. Masopust vyvrcholil v Turnově jeho ryze dětskou verzí. 

4. Žlutá ponorka pluje plnou parou směrem k poučení a zábavě se stále 
rostoucí odezvou dětí i dospělých
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Rádi čtete a vyprávíte? 
Přihlaste se na přehlídku vypravěčů!

Městská knihovna A. Marka v Turnově a SDK SKIP Libereckého kraje zve 
žáky ZŠ a ostatní zájemce, např. rodiny s dětmi, na 10. ročník přehlídky 
vypravěčů ČTEME VŠICHNI - VYPRÁVÍ JEN NĚKDO. 

Koná se v úterý 9. dubna 2013 od 9.30 hodin v Městské knihovně Turnov. 
Přehlídka je postupová, regionální kolo se koná 21. května 2013 v Městské 
knihovně Semily. Celostátní kolo proběhne v Týdnu knihoven v Knihovně 
Václava Čtvrtka v Jičíně.

Kategorie přehlídky: 
A: 6–8 let 
B: 9–12 let
C: 13–15 let
D: 16–18 let                                                                                                 

Zvláštní kategorie: 
1.  Rodinné vyprávění /rodiče s dětmi /
2.  Vyprávění podle obrázků H. Zmatlíkové       
                                    
Další podmínky: 
Účastník soutěže si může vybrat jakýkoli pohádkový či jiný text. Zvláště 
jsou hodnoceny texty vlastní.

Přihlásit se můžete do 3. dubna 2013 a přihlášky odevzdejte v dětském 
oddělení knihovny nebo se přihlaste elektronicky na webu dětského od-
dělení. Bližší informace: Eva Kordová -  mobil: 736 712 400, e-mail evakor-
dova@seznam.cz  nebo na webu knihovny www.knihovna.turnov.cz  
a také na webu dětského oddělení knihovny www.knihovnicek.cz 

Terénní pečovatelská služba v Turnově

Již několikrát jste měli možnost v místních periodikách číst o naší Terén-
ní pečovatelské službě. Rádi bychom se vám připomněli znovu a zároveň 
tímto nabídli široké veřejnosti naše služby.

Cílem Terénní pečovatelské služby je pomoc osobám se sníženou sobě-
stačností a seniorům přímo v jejich přirozeném domácím prostředí na 
území města Turnova. Náplní naší práce je pomoc při zvládání běžných 

úkonů denní potřeby. Naším cílem je důstojné prožití Vašich všedních 
dnů. Pomůžeme Vám s úklidem Vaší domácnosti, zajištěním nákupu  
a léků, dovozem oběda, s hygienou, pochůzkou po úřadech a další služ-
by.

Věřte, že sociální péče je stejně tak důležitá jako péče zdravotní.

Další službou je možnost pobytu v Centru denních služeb, které se na-
chází v budově Zdravotně sociálních služeb Turnov (28. října). Dopravu 
uživatelů     do centra  zabezpečujeme  vozidly Terénní pečovatelské 
služby. Kvalifikované  a vzdělané pečovatelky s klienty provádí různé 
aktivity, např. cvičení, paměťové hry, ruční práce atd. Je jim zde zpro-
středkován přirozený styk s jejich vrstevníky a naší odměnou je jejich 
úsměv na tváři a slova: „Děkuji a zítra na shledanou“, se kterými se loučí 
při odjezdu domů. Provoz Centra denních služeb je v pracovní dny od 
7:00 do 15:00 hodin.

Podrobnější informace naleznete o službách na www.zsst.cz (v sekci Te-
rénní pečovatelská služba a Centrum denních služeb). Vaše dotazy rádi 
zodpovíme   na tel.  481 322 814 nebo mobilu  777 767 870.

 Eva Cinková
vedoucí Terénní pečovatelské služby a Centra denních služeb

Volné byty pro seniory se sociální potřebností 
a občany se zdravotním postižením

Město Turnov a Zdravotně sociální služby Turnov nabízejí volnou kapa-
citu bytů v domech s byty zvláštního určení v Žižkově ulici a na Výšince.  
V Žižkově ulici jsou aktuálně volné čtyři garsonky a na Výšince tři gar-
sonky.    

Byty jsou určené pro seniory se sociální potřebností a občany se zdravot-
ním postižením. V těchto domech Zdravotně sociální služby Turnov (dále 
ZSST) zajišťují pečovatelskou službu (úklid, zajištění nákupu, léků, obě-
dů, pomoc s hygienou atd.). Provoz pečovatelské služby je v pracovní dny 

Z ODBORŮ A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ



HOT / 59

NADPIS

od 7:00 do 15:30 hodin a o víkendech je zajištěn pouze rozvoz obědů. Na 
přání zájemců lze individuálně zajistit tuto službu i mimo provozní dobu.
                                                                            

Bc. Jaroslav Cimbál, ředitel ZSST 

Masopustní průvod

V polovině února, těsně před začátkem postní doby trvající do Velikonoc, 
si připomněly tradice masopustu s maskami, typickými pochoutkami  
a nezbytným veselím žáci ze ZŠ Skálova, konkrétně děti z 1.–4. třídy  
z budovy v Alešově ulici. Se svými učitelkami a vychovatelkami zorganizo-
valy masopustní průvod mezi nejbližšími mateřskými školami.

Akci předcházel téměř měsíc příprav zahrnující promýšlení podoby ma-
sek, shánění vhodného oblečení, sestavení hudebního programu a jeho 
nácvik se všemi třídami a další organizační záležitosti. Všichni byli v této 
fázi aktivní, protože vidina veselého dne bez výuky byla náležitou moti-
vací. 

V úterý 12. února se masopustní průvod vydal nejprve k MŠ v Alešově uli-
ci, pak zamířil před MŠ v ulici Kosmonautů, odtud pokračoval k MŠ v Bez-
ručově ulici a svoje putování zakončil u Waldorfské MŠ v Hruborohozecké 
ulici. U každé školky předvedly děti spolu s učitelkami tři písně s tanečky, 
které potěšily malé kamarády za okny a při nichž se v mrazivém počasí 
všichni zahřáli a pobavili. Program doprovodilo také pojídání výborných 
domácích pochoutek – koblih, buchet, koláčků, božích milostí, rohlíčků.
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Den se velmi vydařil. To díky všem aktérům, ale také rodičům a jejich 
pomoci. Masopustní průvod ve všech vyvolal krásný pocit sounáležitosti 
a společné radosti.

Mgr. Jitka Mastníková, Mgr. Marta Doubravová, ZŠ Skálova Turnov
Foto: Radek Drašnar

Upozornění plátcům poplatku za odpady

Finanční odbor Městského úřadu upozorňuje občany, že dnem 31. 3. 2012 
končí termín pro úhradu 1. splátky poplatku za likvidaci komunálního 
odpadu. V případě nutnosti bude možné od 1. dubna poplatek uhradit již 
pouze na Městském úřadě, v budově v ulici Antonína Dvořáka, na finanč-
ním odboru v I. poschodí, v kanceláři č. 210. Úhradu je možné provést  
v úřední dny:
* v pondělí 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
* ve středu 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
V případě bezhotovostní platby sdělí správce poplatku variabilní symbol 
na telefonním čísle 481 366 214. Tento variabilní symbol je u poplatní-
ka stabilní a lze jej použít i při platbách v dalších letech. Bezhotovostní 
platbu lze poukázat na účet města Turnova č. 50032-1263075359/0800. 
Pro správné zařazení platby je uvedení variabilního symbolu nezbytné! 
Druhá část poplatku za likvidaci komunálního odpadu je splatná do  
30. září 2013. V případě neuhrazení poplatku nebo jeho části v tomto 
kalendářním roce jej může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Drahomíra Frendlovská, finanční odbor


