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pak umožňuje vyloučení dalších subjektů zvyšujících 
náklady exekučního řízení. Z pohledu hospodárnosti 
města bylo požadováno, aby  veškeré náklady spojené 
s řešením pohledávky hradil dlužník. Dále pak, aby  
pohledávky  města byly uspokojovány přednostně 
před pohledávkami soudního exekutora a exekutor 
aby nepožadoval zálohu na náklady exekuce. Tyto 
podmínky splnili dva soudní exekutoři, a to  pan Mgr. 
Aleš Bursa, Exekutorský úřad Kolín a pan Mgr. Ing. 
Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň. Samotný postup 
vymáhání pohledávek po splatnosti, vzniklé na  zákla-
dě pravomocného správního rozhodnutí, začíná pře-
dáním dluhu  pověřenému zaměstnanci finančního 
odboru, který nejprve  zašle výzvu k zaplacení dluhu 
v určeném termínu. Zároveň informuje dlužníka  
o úmyslu předat pohledávku soudnímu exekutorovi 
v případě nezaplacení. V případě zaplacení vymáha-
né částky není tento dluh zatížen dalšími náklady.

Pokud však pohledávka nebude v náhradní lhů-
tě uhrazena, sepíše zaměstnanec finančního odbo-
ru návrh na nařízení exekuce a předá pohledávku  
s tímto návrhem na základě předávacího protokolu 
zástupci exekutorského úřadu. Ten po obdržení po-
věření exekutora k provedení exekuce může začít  
s tzv. součinnostmi, tzn. vyhledávat majetek dlužníka 
(banky, stavební spořitelny, zdravotní pojišťovny, ka-
tastr nemovitostí, registr vozidel atd.). Současně zasílá 
všem účastníkům exekučního řízení (tj. oprávněné-
mu i povinnému) vyrozumění o zahájení exekuce 

a vyzve písemně povinného k dobrovolné úhradě 
pohledávky a nákladů exekuce. Náklady exekučního 
řízení (náklady řízení a odměna exekutora) se řídí 
exekučním tarifem v nejnižší sazbě (nejčastěji pohle-
dávky do 10 tis. Kč) a to  ve výši 7 500,-  Kč plus  DPH 
21 %. V případě, že dlužník zaplatí do 30 dnů od 
převzetí výzvy exekutora, má nárok na 50% slevu 
těchto nákladů.

V případě, že dlužník  na výzvu k úhradě pohle-
dávky nereaguje a uplyne mu 30denní lhůta k dobro-
volné úhradě, provede exekutor exekuci. V případě, 
že dlužník podá v uvedené 30denní lhůtě návrh na 
zastavení exekuce, je nezbytné vyčkat rozhodnutí 
soudu o tomto návrhu, nicméně většinou může exe-
kutor exekuci provést právě po uplynutí uvedené  
30denní lhůty. Po vymožení jakékoli částky exekutor-
ský úřad poukáže vymoženou částku na  určený účet 
města. Město může pro sledování procesu vymáhání 
využít možnosti tzv. dálkového přístupu do systému 
exekutora, kde po obdržení přístupového kódu jsou 
veškeré pohledávky pod kontrolou a tímto způsobem 
je město informováno, kdy naposledy došlo k pohybu 
v jednotlivých kauzách a zda je případ ještě aktivní.

V současné době tento způsob vymáhání dluhů 
úspěšně využívá několik desítek  měst v Čechách i na 
Moravě  ve snaze snížit množství případů delikvent-
ního jednání. Zároveň  finanční prostředky získané ze 
zaplacených dluhů  je možné  v rámci rozpočtu města 
využít na jiné společensky prospěšné účely.

*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.

Ing. Jaromír Pekař
místostarosta Turnova

Město Turnov přistoupilo k novému 
způsobu vymáhání pohledávek
Rada města na svém dubnovém zasedání schválila 
nový způsob vymáhání pohledávek. K dnešnímu dni 
město eviduje zhruba 2100 dlužníků, z nichž  nej-
větší podíl  (40 %) tvoří neplatiči  místních poplatků 
za svoz a likvidace komunálního odpadu.  Celková 
hodnota pohledávek dosahuje necelých 10 mil. Kč,   
a to s největším podílem pokut za přestupky v oblasti 
dopravy (80 %).  Město chce v procesu vymáhání po-
hledávek využít možností současné legislativy, která 
rozšiřuje  služby soudních exekutorů. Hlavní poža-
davek rady města na využití nového způsobu vymá-
hání je založen na systémovém pojetí správy pohle-
dávek, které vychází ze záruky naprosté zákonnosti 
všech procesů spojených se správou a řešením jednot-
livých dluhů. Dalším požadavkem je hospodárnost 
nového systému, jak z pohledu obce, tak i z pohledu 
minimálního zatížení dlužníků spojené s náklady ří-
zení, které vychází ze zákonem stanovené minimální 
výše. Přímá spolupráce obce se soudním exekutorem 



52 / HOT

Z ODBORŮ A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY PRŮBĚŽNĚ BĚHEM  
CELÉHO MĚSÍCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA WWW.TURNOV.CZ

Neobávejte se komunikovat s radnicí

Město Turnov vyzývá občany, aby častěji využívali nejrůznějších forem ko-
munikace a předkládali radnici své návrhy, podněty a připomínky. Přiví-
táme také věcnou kritiku, ale i kladná hodnocení či pochvaly.

Ideální je sdělení připomínek, návrhů i pochval osobně. Učinit tak může 
každý na příslušném odboru v době jeho úředních hodin (http://www.
turnov.cz/cs/mestsky-urad/kontakty.html). Pokud chcete hovořit s vede-
ním města, připomínáme, že každý z vedoucích představitelů odpovídá 
za určitou oblast života ve městě. Starosta Tomáš Hocke se stará o rozvoj, 
územní plánování a správu městského majetku, památkovou péči a ces-
tovní ruch. Místostarosta Jaromír Pekař má na bedrech finance, sociální 
problematiku, dopravu, nemocnici a městskou policii. Do gesce místosta-
rosty Otakara Špetlíka patří školství, kultura a sport, životní prostředí  
a odpady a spolupráce se zahraničím. Velmi dobrou příležitostí se stávají 

pravidelná setkání starosty města s veřejností nad nejrůznějšími tématy. 
O termínu, místě konání a obsahu takových setkání pravidelně informu-
jeme na webových stránkách města, ve vývěskách MěÚ (u Billy, na sídlišti 
J. Patočky, na sídlišti Výšinka, v ulici Přepeřská, na Malém Rohozci, u pro-
dejny Coop Discont na Daliměřicích) a na 30 plakátovacích plochách ve 
městě a jeho okrajových částech. Také na každém zasedání zastupitelstva 
je vyčleněn dostatečný časový prostor pro sdělení názorů občanů.

Telefonicky je možné obracet se na vedení města i pracovníky městského 
úřadu dle telefonního seznamu (http://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/
telefonni-seznam.html). Zde jsou také uvedeny jejich e-mailové adresy, na 
které je možné zasílat písemné připomínky, podněty, návrhy či pochvaly. 
K bezprostřednímu kontaktu se starostou města prostřednictvím elek-
tronické pošty slouží adresa starosta@mu.turnov.cz. Chcete-li informovat 
městskou policii o tom, co se děje okolo vás a přidat k tomu například 
fotografii, použijte adresu mp.turnov@seznam.cz.

Kdo nepoužívá počítač a raději píše na papír, má možnost jej vložit do 
jedné ze čtyř schránek na podněty a připomínky, které jsou umístěny  
v budovách městského úřadu v ulici Antonína Dvořáka č.p. 335 (radnice), 
ve Skálově ulici, č.p. 72 a č.p. 84 a v Regionálním turistickém informačním 
centru na náměstí Českého ráje č.p. 26. 

Chcete-li, aby Váš dotaz a odpověď na něj byly zveřejněny v Radničních 
listech – součásti Hlasů a ohlasů Turnovska, kontaktujte Bc. Radka Draš-
nara, tel.: 481 366 321, e-mail: r.drasnar@mu.turnov.cz.

Také byla zprovozněna samostatná stránka starosty na webu města  
a v nejbližších dnech se zde objeví i odkaz na facebookový profil. 

Možností komunikace mezi občany a turnovskou radnicí je tedy poměrně 
velké množství. Jde jen o to, vybrat si tu nejlépe vyhovující. Těšíme se na 
Vaše podněty, návrhy, připomínky či pochvaly, věcnou kritiku, ale i kladná 
hodnocení.                                                                                                            dš

 

Turnov uctil památku obětí 2. světové války 
a oslavil Den vítězství

U příležitosti 68. výročí osvobození Československa a vítězství nad fa-
šismem se konala v úterý 7. května nejprve pietní akce k uctění obětí  
2. světové války. Dopoledne ji u pomníku obětem ve Skálově ulici zahá-

K A L E N DÁ R I U M
Čtvrtek 27. června

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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jil pěvecký sbor Carmina ZUŠ Turnov pod vedením sbormistra Martina 
Hyblera přednesem dvou písní.  Starosta města s oběma místostarosty 
pak položili k pomníku věnec a turnovští občané kytici. Ve svém projevu 
starosta města Tomáš Hocke hovořil o obětech předchozích generací za 
naši vlajku a vlast, o nutnosti připomínat si odvahu a činy těch, kteří bojo-
vali za svobodu a demokracii.  Vyslovil také přání, abychom se nestyděli ve 
dnech státních svátků 8. května a 28. října vyvěsit státní vlajku a připevnit 
si do klopy trikolóru a hlásili se tak k odkazům naší pohnuté historie.  Na 
závěr zazněla státní hymna opět v podání PS Carmina. Poté se vedoucí 
představitelé města rozjeli k pamětním deskám a pomníčkům rozesetým 
po městě a jeho okrajových částech, aby zde položili květiny.  Zavítali tak 
do vstupní části Muzea Českého ráje k pamětní desce věnované našim 
letcům v Anglii, na Mariánský hřibitov, k pomníku na Daliměřicích u kap-
ličky, v Dolánkách, na Mokřinách, na Malém Rohozci a v Mašově. Svoji 
cestu ukončili ve vstupním prostoru budovy gymnázia.

Na odpoledne připravilo vedení města s odborem školství, kultury a spor-
tu pro občany Turnova  Májovou veselici. Uskutečnila se v prostoru před 
sokolovnou a v zadní části letního kina ve Skálově ulici. Termín, místo  
i čas byl zvolen záměrně, aby se akce mohlo zúčastnit co nejvíce školních 
dětí. Především pro ně byla určena přehlídka historických vojenských vo-
zidel, které do Turnova dopravilo o.s. Rota Nazdar z Bakova nad Jizerou. 
Její členové v dobových uniformách ochotně poskytovali informace o vo-
zidlech, činnosti naší západní armády v průběhu 2. světové války a dětem 
rozdávali pohlednice s historickými poštovními razítky. Děti také ocenily 
možnost prohlídky novodobého hasičského vozidla, které přistavil Sbor 
hasičů města Turnova. Ti starší se rádi zaposlouchali do swingové muziky  
v podání Big Bandu ZUŠ Turnov. Všichni využili možnosti občerstvení, kte-
ré nabízely pracovnice ZŠ 28. října, malorohozeckého pivovaru a KC Tur-
nov. Balónky v národních barvách s logem Turnova pak mohly být malou 
památkou na vydařenou a několika desítkami občanů navštívenou akci.  

V souvislosti se státním svátkem 8. května vyhlásil starosta města Tomáš 
Hocke kampaň Vlajka pro republiku. Jejím cílem byla výzdoba co největ-

šího množství budov a domů v Turnově státní vlajkou. Výzvu vyslyšelo 28 
občanů a majitelů nemovitostí, kteří si na radnici vlajku vyzvedli. Starosta 
města jim a všem ostatním, kteří vyvěsili vlajku České republiky, upřímně 
děkuje a sděluje, že svoji kampaň bude opakovat také před 28. říjnem.

dš

Turnov ocenil medailisty

V pondělí 6. května 2013 se na tur-
novské radnici uskutečnilo setká-
ní vedoucích představitelů města 
s místními úspěšnými sportovci, 
kteří v průběhu roku 2012 obdrželi 
medaili na významných evropských 
nebo světových sportovních kláních. 
Setkání zahájil vedoucí odboru škol-

ství, kultury a sportu René Brož. Poté poděkoval sportovcům starosta města 
Tomáš Hocke za reprezentaci města a uvedl, že jejich úspěchy mohou být důle-
žitým motivačním prvkem pro děti a mládež. Zdůraznil také nedocenitelnost 
pohybových aktivit turnovských dětí a důležitost sportovních organizací na 
fungování občanské společnosti. Vysvětlil také přístup města k podpoře sportu  
s ohledem na rovnováhu podpory jiných, například kulturních aktivit. Mís-
tostarosta Otakar Špetlík vyčíslil pak konkrétní finanční podporu sportu  
a vyzdvihl důležitost především morálního ocenění úspěšných sportovců. Ná-
sledně byli oceněni neúspěšnější sportovci Turnova za rok 2012. Obdrželi z ru-
kou představitelů města finanční částku v hotovosti, květiny či dárky v podobě 
láhve kvalitního vína. 
• Jana Omová z oddílu radioorientačního běhu TJ Turnov za 2. a 3. místo na MS
• Michaela Gomzyk Omová z oddílu radioorientačního běhu TJ Turnov za 
tři 1. místa na MS
• Jakub Oma z oddílu radioorientačního běhu za 1., 2. a 3. místo na MS
• Jan a Petr Kazdovi z oddílu kickboxu TJ Turnov za 3. místo na MS
• Anna Štičková z oddílu orientačního běhu TJ Turnov za 1. a 2. místo na ME
• Tomáš Dlabaja z oddílu orientačního běhu TJ Turnov za 1. místo na MS
Následovala bohatá diskuse spojená s malým pohoštěním. Společné fo-
tografování pak ukončilo celé setkání. Na fotografii však chybí paní Jana 
Omová a pánové Petr Kazda a Tomáš Dlabaja, kteří se setkání nemohli 
zúčastnit z pracovních či studijních důvodů. 
Celkově byla v souladu s Pravidly pro oceňování medailistů a na jediný 
návrh TJ Turnov rozdělena částka 50.000,- Kč, která byla schválena ra-
dou i zastupitelstvem.                                                                               dš

Foto: R. Drašnar

Foto: R. Drašnar

Z ODBORŮ A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ
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Rozkvetlý Turnov 2013

Město Turnov vyhlašuje jubilejní 10. ročník soutěže „Rozkvetlý Turnov”, 
soutěže o nejlepší květinovou výzdobu ve městě a v městských částech 
Mašov, Pelešany, Nudvojovice, Kadeřavec, Malý Rohozec, Dolánky, Buko-
vina u Dolánek. 
Jsou vyhlášeny následující soutěžní kategorie:   
A. Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek rodinných domů                                   
B.  Květinová výzdoba  oken, balkonů a okolí bytových a panelových domů                                
C. Zahradní úprava a květinová výzdoba vstupních prostor firem, organizací a firem
Pravidla soutěže:
1. Termín předkládání přihlášek: do 15. září 2013.
2. Přihláška musí obsahovat:
• Jméno a adresu, telefon nebo e-mail, označení soutěžní kategorie
• Popis zahradní úpravy či květinové výzdoby s přesným určením místa 
umístění (např. truhlíky s pelargoniemi na oknech v 1. poschodí domu  
č. p. XXX)
• Fotodokumentaci – veškeré fotografie musí být z pohledu od silnice či 
veřejně přístupného místa
V případě, že nebudete mít možnost pořídit fotografie sami, přijedeme kvě-
tinovou výzdobu nafotit (kontakt: r.drasnar@mu.turnov.cz, 481 366 321) 
• Souhlas se zveřejněním zaslaných fotografií bez nároku na autorská prá-
va (pokud budete fotodokumentaci pořizovat sami)
3. Přihlášky do soutěže zašlete                                                                
• písemně na adresu: Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, 
Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov                                          
• elektronicky na adresu: m.siposova@mu.turnov.cz

Po ukončení soutěže dne 
15. září 2013 provede hod-
notící komise vyhodnoce-
ní s prohlídkou květinové 
výzdoby/zahradní úpravy.  
Výherci budou vyrozuměni 
a obdrží věcné ceny. Výsled-
ky soutěže budou publiko-
vány. Informace o soutěži 
poskytne Ing. Miloslava 
Šípošová, vedoucí odboru 

životního prostředí, tel.: 481 366 153, e-mail: m.siposova@mu.turnov.cz. 
Kritéria pro hodnocení jsou na http://www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/
zelen/rozkvetly-turnov-2013-kriteria-hodnoceni.html.

NADPISZ ODBORŮ A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

Na kole dětem

je název mezinárodního sportovního projektu na podporu onkologicky 
nemocných dětí. V rámci jeho 4. ročníku vyrazí Josef Zimovčák, cyklista 
na vysokém kole, a další známé osobnosti na etapovou jízdu, která bude 
křižovat republiku. Jedna z etap povede z Turnova na Zbraslav, kdy se 
peloton vydá na cestu z náměstí Českého ráje v brzkých ranních hodinách 
v sobotu 8. června. Město Turnov se stalo jedním z partnerů tohoto pro-
jektu a podpořit jej může úplně každý. 
Veřejná sbírka má účet číslo 107-484410267/0100. 

Poradna České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce nabízí bezplatnou poradnu pro občany Turno-
va a okolí. Pracovníci ČOI budou přítomni každou třetí středu v měsíci 
na Živnostenském úřadu ve Skálově ulici čp. 72 v 1. poschodí vždy od 
12:00 do 16:00 hodin. Konkrétní termíny poradny ČOI: 29. 5., 19. 6., 10. 7.,  
31. 7., 21. 8., 11. 9., 2. 10., 23. 10., 13. 11., 4. 12.

Hana Lustigová, vedoucí živnostenského úřadu

Zajištění sezónního provozu v Dolánkách

Z důvodu zajištění sezónního provozu areálu v Dolánkách zahrnujícího 
přístaviště pro vodní turistiku v blízkosti nafukovacího jezu, příjezdovou 
polní komunikaci, parkoviště a pravý břeh navigace Jizery byla uzavřena 
dohoda mezi městem Turnov, společností Sundisk, s.r.o. Jablonec n. Nis.  
a soukromým vlastníkem pozemků. Celá oblast v Dolánkách poblíž Jizery 
je využívána půjčovnami lodí, outdoorovými společnostmi i individuál-
ními vodními turisty k ukončení plavby po řece, k nakládání a odvozu 
lodí. Místní komunikace od Dlaskova statku k Loužku hojně využívají 
cyklisté, pěší turisté, in-line bruslaři, rekreanti. Zvýšený pohyb osob i vo-
zidel s sebou přináší v letní sezóně znečišťování tohoto území a narušo-
vání pozemků mimo příjezdovou komunikaci. Aby byla zajištěna čistota  
a údržba areálu a tím došlo ke zkvalitnění lokality z hlediska cestovního 
ruchu, byla uzavřena mezi uvedenými subjekty dohoda na období turi-
stické sezóny 2013. Obsahem této dohody je ujednání, že Město Turnov 
zajistí před sezónou opravy příjezdové komunikace včetně prostoru po-
dél navigace nad nafukovacím jezem, jedno mobilní WC a jeho vyvážení, 
umístění 2 ks odpadkových košů do prostoru nad nafukovacím jezem  
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a podél přístupové komunikace od parkoviště a umístění kontejneru na 
směsný odpad do prostoru parkoviště a jeho vyvážení. Sundisk, s.r.o. za-
jistí další mobilní WC a jeho vyvážení, úklid celého prostoru a vynášení 
odpadkových košů do kontejnerů na směsný odpad, vytřídění plastů, skla 
a papíru a uložení do kontejnerů na tříděný odpad, sekání trávy podél 
příjezdové polní komunikace a v prostoru nafukovacího jezu, regulaci vo-
zidel za účelem naložení a složení lodí mimo parkoviště s upozorněním  
a následným vykázáním řidičů používajícím jinou než k tomu určenou 
příjezdovou komunikaci a plochu, umístění informačních tabulí a vyvě-
šení provozního řádu a víkendový provoz areálu (za příznivého počasí) 
od 1. 4. do 31. 5. 2013 a od 16. 9. do 15. 10. 2013 a celotýdenní provoz  
v období od 1. 6. do 15. 9. 2013.

Pro vjezd vozidel do prostoru mimo parkoviště byla stanovena násle-
dující pravidla:
• individuální vodáci, skauti, sportovní oddíly a kluby aj. mají umožněn 
vjezd do prostoru u nafukovacího jezu zdarma na dobu nezbytně nutnou 
pro naložení a složení lodí;
• komerční organizace (agentury, půjčovny plavidel apod.) uhradí par-
kovné při průjezdu parkovištěm, lodě složí či naloží u jezu a v případě, že 
potřebují na místě zůstat delší dobu, vozidlo odstaví na parkovišti;
• komerční organizace mají možnost nákupu celoroční karty u společ-
nosti Sundisk, s.r.o. v hodnotě 2000,- Kč, která jim umožní areál po celou 
sezónu využívat.

Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku

Tříděné odpady v Turnově

V současnosti máme v Turnově vybudovanou síť sběrných míst, kam mo-
hou občané tříděné odpady odnášet. Na většině míst se nacházejí modré 
kontejnery na papír, žluté kontejnery na plasty, zelené kontejnery na ba-
revné sklo a bílé kontejnery na čiré sklo. Občané tyto kontejnery využí-
vají pravidelně. Při porovnání našeho města s obcemi Libereckého kraje 
jsme zjistili, že máme ještě rezervy v naplněnosti těchto kontejnerů. To 
neznamená, že by naše kontejnery nebyly opticky naplněny odpady, ale 
hmotnost odpadů, které z jednoho kontejneru odvážíme, není vysoká. 
Problém nastává, pokud někteří občané dávají do kontejnerů například 
u papíru krabice nerozložené. Pak je kontejner opticky naplněn za velmi 
krátkou dobu, ale obsahuje velmi málo papíru k recyklaci. Totéž platí pro 
plasty, pokud nejsou PET lahve sešlápnuty nebo další plastové odpady co 
nejvíce umačkány (nebo poskládány do sebe). Velmi si vážíme toho, jak 

velké množství odpadů v současnosti Turnováci vytřídí, ale prosíme vás  
o zamyšlení nad co nejlepším využitím nádob, abychom nemuseli zajiš-
ťovat vyvážení „poloprázdných“ nádob. Nebuďme líní sešlápnout lahev 
nebo rozložit krabici. Každému z nás to zabere čas v řádech desítek vteřin  
a v kontejnerech tak bude místo i pro odpad těch, kteří přijdou po nás. 
Děkujeme za snahu při třídění odpadů.

Ing. Zuzana Sedláková, odbor životního prostředí

Provoz komunitní kompostárny v Turnově

Od počátku dubna je v provozu kompostárna na Malém Rohozci s pro-
vozní dobou:                                                                                                               
duben – říjen, pátek 13:00 – 18:00, sobota  9:00 – 15:00                           
listopad, pátek 13:00 – 16:00, sobota  9:00 – 12:00                            
Tel.: 731 677 507 
                                                                        
Komunitní kompostárna slouží výhradně pro potřeby města Turnova   
a jeho občanů, ne však občanů sousedních obcí a ne pro potřeby firem  
a za úplatu. Odkládání rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na 
komunitní kompostárnu je pro občany s trvalým pobytem v Turnově  
a pro osoby vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci 
na území města Turnova zdarma, kromě pařezů. Pařezy budou zpoplat-
něny cenou 1600,- Kč /t. Jejich likvidace kompostováním není možná a lze 
ji řešit pouze odvozem na skládku. Pro ukládání rostlinných zbytků jsou 
vydány podrobné podmínky, s nimiž se můžete seznámit na webových 
stránkách města: http://www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/
provoz-komunitni-kompostarny-v-turnove.html.

Ing. Zuzana Sedláková, odbor životního prostředí

Turistická sezóna v Českém ráji byla zahájena

Již po desáté proběhla akce Český ráj dětem, kterou je oficiálně zahájena 
turistická sezóna v regionu Český ráj. Letošní jubilejní ročník se konal 
na Maloskalsku dne 27. dubna 2013. Do areálu Žluté plovárny dorazilo 
během dne více než 4.000 návštěvníků. Novinkou letošního putování byl 
start i cíl na jednom místě. Dopolední trasa vedla ze Žluté plovárny na 
Prosíčka přes obec Líšný a odtud po nově postavené stezce Greenway Ji-
zera zpět do Žluté plovárny. Po celé trase na účastníky pochodu čekalo  
50 všetečných otázek ve dvou kategoriích, postavy z českorajských po-
věstí s úkoly a v obci Líšný divadelní představení žáků ZŠ Žižkova Turnov 
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a nově opravený park se spoustou vodníčků. Do průkazu získaného na 
startu účastníci zaškrtávali správné odpovědi, odpovídali na otázky a sbí-
rali razítka, aby mohli být zařazení do slosování o zajímavé ceny. Jedna ze 
dvou hlavních cen byl let balónem od společnosti BAART s. r. o. a druhou 
dětský tábor od společnosti ARA Agentura s.r.o. Po celé odpoledne byl  
v areálu Žluté plovárny připraven bohatý kulturní program, spousta her, 
rukodělných dílen a vystoupení. Účastníci se mohli svézt na koloběžkách, 
vyzkoušet skákací boty či některou z lanových aktivit. Vyvrcholením celé-
ho dne bylo předání vlády nad touto pohádkovou krajinou králi Granátovi 
s královnou. 

Záštitu nad akcí Český ráj dětem převzala PhDr. Hana Maierová, náměst-
kyně hejtmana Libereckého kraje pro resort cestovního ruchu, památko-
vé péče a kultury. Akci pořádalo město Turnov – odbor cestovního ruchu 
ve spolupráci se Sdružením Český ráj. Hlavním partnerem akce byla agen-
tura CzechTourism. 

Ing. Eliška Gruberová, vedoucí odboru cestovního ruchu

Společná prezentace města Turnova a Jelení Hory 
na veletrhu TOURTEC 2013

Ve dnech 10. – 11. 5. 2013 se v polské Jelení Hoře konal XV. meziná-
rodní veletrh cestovního ruchu TOURTEC 2013. Tohoto jubilejního 
ročníku se zúčastnilo na 160 vystavovatelů z Polska, Čech, Německa  
a Nizozemí. Návštěvníci měli možnost seznámit se s turistickou na-
bídkou jednotlivých regionů, zakoupit regionální produkty a pobavit 
se při pestrém kulturním programu. Město Turnov prezentovalo sebe  
i region Český ráj na stánku s městem Jelení Horou. Zájem návštěv-
níků byl obrovský. Z Českého ráje návštěvníky nejvíce zajímala skalní 
města, hrady a zámky. Velký zájem byl také o aktivní dovolenou, pře-
devším se lidé zajímali o možnosti cykloturistiky. Návštěvníci pro-
jevili zájem o český granát a možnosti návštěvy pivovarů v Českém 
ráji. Společná prezentace Turnova a Jelení Hory se mohla uskutečnit 
díky projektu „Most přátelství a vzájemné spolupráce“. Tento projekt 
je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje – Fond 
mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007 – 2013 prostřednictvím Euroregionu 
Nisa „PŘEKRAČUJEME HRANICE“. 

Mgr. Veronika Mireková, odbor cestovního ruchu

Synagoga láká na červnové akce

Synagoga Turnov vás zve na červnové kulturní akce. Ve čtvrtek 6. června 
se od 17:00 hodin koná závěrečný koncert žáků ZUŠ Turnov, třídy Petra 
Kostky a Tomáše Bady. Ve čtvrtek 20. června v 18:00 hodin začne před-
náška judaistky Husitské teologické fakulty v Praze ThDr. Pavly Damo-
horské, Th.D. „Židovská bohoslužba“. Vstupné 50,- Kč. V úterý 25. června 
od 17:00 hodin se uskuteční „Kytarový koncert“ studentů konzervatoře 
Jaroslava Ježka v Praze. V měsíci červnu je na ženské galerii synagogy 
přístupná výstava mandal Věry Sufiyi „Srdce na dlani“. Na všechny akce 
jste srdečně zváni!

Terezie Dubinová

Zveme vás do divadla

Výstupem z worshopů mladých divadelníků z Turnova a Jelení Hory, 
které se konají v rámci česko-polského projektu Židovská kultura  
v česko-polském příhraničí, bude divadelní představení s tematikou 
židovských pověstí. Uskuteční se v turnovském divadle v pondělí 10. 
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června. Dopolední představení v 11:00 hodin je určeno pro školy, na 
odpolední v 17:00 hodin je zvána široká veřejnost. Projekt je spolufi-
nancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj OPPS Česká re-
publika – Polská republika 2007 – 2013 a je realizován městy Turnov 
a Jelení Hora v období  leden 2012 – červen 2013.

Mgr. Veronika Mireková, odbor cestovního ruchu

Seniory zveme na besedu

Pro občany seniorského věku připravil odbor sociálních věcí besedu  
s primářem interního oddělení Panochovy nemocnice Turnov  
MUDr. Jiřím Tomáškem na téma Zdravě žít – zdravě stárnout.  Bese-
da spojená s krátkým kulturním programem se uskuteční ve čtvrtek 
13. června 2013 od 17:00 hodin v přízemí budovy hotelové školy ve 
Zborovské ulici v Turnově. Akce se uskuteční v rámci projektu Turnov 
– zdravé město a místní Agenda 21. Všichni jsou srdečně zváni!

Mgr. Hana Kocourová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Parlament mládeže zorganizoval anketu

Parlament mládeže města Turnova (PMMT) zorganizoval v prů-
běhu měsíce dubna 2013 anketu mezi žáky turnovských základ-
ních a středních škol týkající se výstavby areálu v Maškově zahradě.  
K rozhodnutí anketu uspořádat vedlo poslance parlamentu mlá-
deže usnesení zastupitelů z 28. února 2013, kterým schválili inves-
tiční priority na rok 2013 a tím odsouhlasili zahájení přípravných 
prací na výstavbě rekreačního areálu v Maškově zahradě. Protože po-
slanci PMMT nejsou přesvědčeni o smysluplnosti projektu a potřeb-
nosti výstavby areálu za částku, která by mohla být využita k jiným 
účelům, rozhodli se zmapovat názory svých spolužáků. K žákům  
8. a 9. tříd základních škol a studentům prvních dvou ročníků střed-
ních škol putovalo celkem 1100 dotazníků. Ke zpracovatelům výsled-
ků se jich vrátilo 775 (132 z Gymnázia Turnov, 199 z OA, HŠ a SOŠ 
Turnov, 76 ze SUPŠ, 73 ze SZŠ, 78 ze ZŠ 28. října, 103 ze ZŠ Skálova  
a 114 ze ZŠ Žižkova). Na otázku, jak často oslovení navštěvují jiné let-
ní areály v okolí, odpovědělo celkem 814 dotázaných. Např. 220 z nich  
(27 %) cca 2x za měsíc, 216 (26,5 %) 1x za prázdniny a 139 (17,1 %) 1-2x 

týdně. Otázkou, kolik by byli ochotni zaplatit za vstup na půl dne do mo-
derního areálu, pokud bude přímo v Turnově, se zabývalo celkem 775 re-
spondentů. Z tohoto počtu jich sdělilo 406 (52,3 %), že 50 – 100 Kč. Pro 
189 lidí (24,4 %) je přijatelná částka do 50 Kč a pro 112 (14,4 %) 100 – 120 
Kč. Celkem 232 dotazovaných (29,1%) by sportovně-rekreační areál Maš-
kova zahrada navštívilo 1-2x týdně v průběhu letních prázdnin. Dalších 
215 respondentů  (27 %) by tak učinilo cca 2x za měsíc a 114 (14,3 %) 1x 
za celé prázdniny. K otázce dostatečné rozmanitosti areálu co do vybavení 
uvedlo 402 osob (57,5 %), že více sportovišť není potřeba. 177 (25,2 %) 
nedokáže situaci posoudit a 59 (8,4 %) nějaké sportoviště chybí. 

Jako další vybavení areálu navrhovali žáci a studenti např. umělý tráv-
ník, hřiště na fotbal, basketbal, ragby, softbal, air soft, minigolf, bowling, 
trampolíny, posilovnu či saunu. Celkem 345 dotázaných (44,6 %) výstavbu 
areálu plně podporuje, 225 (29,07 %) má pochybnosti, ale přesto ji pod-
poruje. Dalších 79 studentů (10,2 %) by dalo přednost jinému záměru.  
Celkem  75 (9,69 %) je za současné situace města spíše pro odložení pro-
jektu na lepší období. Pouze 18 dotázaných (2,33 %) se staví proti výstav-
bě. Na otázku, zda by byli žáci a studenti ochotni se v otázce Maškovy 
zahrady více angažovat, odpovědělo 274 z nich (35 %), že ano, 126 (16 %) 
ne. A 375 (48 %) neví, zda by se angažovalo.

Poslanci PMMT i přes svůj odlišný názor na výstavbu areálu v Maškově 
zahradě výsledky ankety respektují a souhlasí s tím, aby byly předneseny 
jako informace zastupitelům na jejich zasedání.                                                               

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

Zdroj: TZ PMMT

Filipojakubská noc v Domově pro seniory Pohoda

Pálení čarodějnic nebo Filipojakubská noc je velmi starý lido-
vý zvyk, který se odehrává z 30. dubna na 1. května. Lidé se schá-
zejí u ohňů, aby společně oslavili příchod jara. Ani uživatelé  
z Domova pro seniory Pohoda nebyli o tento „svátek“ ochuze-
ni. Společně si zavzpomínali již při přípravách a výrobě textilních 
čarodějnic v rámci aktivizačních dílen. Ještě více však během ča-
rodějnického odpoledne, které  pro ně bylo jako každý rok zor-
ganizováno. Posezení s občerstvením ve formě opečených vuřtů  
a nealkoholického piva přišlo každému vhod. Hudba, slet čarodějnic  
a jejich přehlídka přispěly k velmi dobré náladě a pohodě. Přestože 
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na zahradě domova neplápolal oheň a vzduchem nelétala zapálená 
březová košťata, tak jako za doby mládí zúčastněných, všichni si ča-
rodějnický rej příjemně užili.

Dana Hásková, sociální pracovnice DD Pohoda

Poděkování Arnoštu Černému

Na začátku května odešel do důchodu po 12 letech ve funkci velitel jednot-
ky Sboru hasičů města Turnova pan Arnošt Černý. Jednotku budoval od 
základu a zanechal ji svému nástupci ve velmi dobrém stavu. Proto jsem 
jej požádal, aby se trochu ohlédl a na svoji hasičskou kariéru zavzpomínal.

Pane Černý, jaká je historie jednotky turnovských hasičů a jak dlou-
ho jste v ní působil?         
                                                                                           
Jednotka Sboru hasičů Města Turnova vznikla v roce 2001. Zřídilo ji 
město Turnov rozhodnutím zastupitelstva na popud tehdejšího staros-
ty města Milana Hejduka a tehdejšího velitele turnovské stanice HZS 
pana Jágra. Byla první takovou na území semilského okresu. Já jsem 
se stal jejím velitelem v květnu 2001 na základě výběrového řízení  
a byl jsem od počátku zaměstnancem městského úřadu.  Jednotku jsem 

začal dávat dohromady z členů okolních sborů dobrovolných hasičů  
a oficiálně začala působit od srpna 2001. Dodnes ji tvoří 15 členů, kteří 
normálně chodí do práce a zasahují v případě potřeby.  Vznik jednotky 
vyplynul ze zákona díky počtu obyvatel a rozloze města, významnému 
železničnímu uzlu, silničnímu průtahu a existenci průmyslových pod-
niků ve městě. 

Jaký má jednotka význam a kam se v činnosti za ta léta posunula?                                                         

Jde o jakousi pomocnou jednotku Hasičského záchranného sboru Li-
bereckého kraje, vyjíždí na jeho povel. Hned od počátku byla zařazena 
do JPO 3, což znamená výjezd do 10 minut s tím, že výhledově přejde 
do JPO 2 s výjezdem do 5 minut. Což v posledních letech je. Na začátku 
existence měla tak 20 výjezdů, v posledních letech už jich je ročně přes 
padesát. Dříve to byly zásahy spíš u požárů, dnes poskytuje i technickou 
pomoc např. při dopravních nehodách. 

Na jaké zajímavé zásahy si pamatujete? Na co budete obzvlášť vzpo-
mínat?          

Každý zásah na počátku působení jednotky byl pro nás zajímavý, pro-
tože to pro nás bylo něco nového. Museli jsme se všichni hodně učit. 
Nicméně v paměti mi utkvělo především naše působení na Mělnicku 
při povodních v roce 2002. Čtrnáct dní uprostřed té spouště, zbourané 
baráky, zoufalí lidé, na to se zapomenout nedá. Jednou jsme také našli 
utonulou ženu v Jizeře. Chlapi si nejprve mysleli, že se jedná o cvičení. 
Po zjištění opaku to byl pro všechny také silný zážitek.  Náročné býváva-
lo hašení požárů lesa, kdy jsme tahali hadice do prudkých kopců a těžko 
přístupného terénu a často hodně daleko. Bylo toho hodně, co jsem  
v hasičině za ty roky zažil…

Jak se za tu dobu choval k hasičům zřizovatel, tedy město Turnov?

První roky byly z finančního hlediska náročné. Jednotka se musela vyba-
vit.  Myslím si, že postupem času město přijalo jednotku za svoji. Zprvu 
někteří zastupitelé nemohli pochopit, proč vedle profesionálních hasi-
čů má v Turnově působit ještě naše jednotka. Především pak povodně  
v r. 2006 a další živelné pohromy ale ukázaly oprávněnost její existence. 
Od té doby je jednotka velmi dobře vybavována. Jak vozidly a techni-
kou, tak hasičskou výstrojí. Pochopitelně vše jen v možnostech měst-
ského rozpočtu.
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Co se vám za těch tucet let jako veliteli jednotky povedlo?

Za největší úspěch považuji to, že se mi vůbec podařilo dát jednotku do-
hromady a uvést ji v činnost. Mám radost, že s pomocí dotací se poved-
lo za cca 8 miliónů korun přestavět daliměřickou hasičárnu a vytvořit  
z ní špičkově vybavenou základnu. Významným byl i nákup  repasova-
né Tatry CAS 32 v roce 2006 a v nedávné době vozidla MAN. To máme 
jen díky úsilí pana místostarosty Pekaře a vedoucího správního odboru 
pana Hovorky, kteří objížděli firmy a získali příspěvek na pořízení. Za 
to patří oběma pánům a především firmám mé veliké díky.  V tomto 
případě jsme ale také měli mimořádné štěstí, neboť auto normálně stojí 
6 miliónů a my jsme ho koupili za milióny čtyři. 

A co se nepodařilo dotáhnout do konce?                                                                                          

Nepodařilo se úplně vyřešit uvolňování hasičů z práce při zásazích. I když 
je to dáno zákonem a my zaměstnavatelům refundujeme mzdy, ne kaž-
dá firma je ochotna lidi v případě potřeby uvolnit, ne každá má radost  
z toho, že zaměstnává hasiče. Spolupráce je leckdy složitá. Snažil jsem se 
v tomto směru udělat maximum, ale ne vždy se mi to povedlo. Nicméně 
bych chtěl moc a moc poděkovat těm podnikům, kde to funguje bez 
problémů.

Jak tedy můžete krátce shrnout to dvanáctileté období?

Bylo to úžasné období. Rád bych za ně poděkoval taky okolním dob-
rovolným sborům, které v případě potřeby ochotně pomáhaly. Dobrá 
spolupráce byla s turnovskými technickými službami, městskou policií 
a mnohými dalšími…

Řekněte, po čem se vám bude stýskat?                                                                                                  

Upřímně řečeno, po všem. Dvanáct let je dvanáct let.  Byl to pestrý a zají-
mavý velitelský život, který mne velmi obohatil. Někam jsem se podíval, 
setkal jsem se s množstvím lidí, mohl jsem porovnávat, jak jsou na tom 
hasiči jinde. Vybavení naší jednotky snese srovnání s těmi nejlepšími  
a mnozí nám to můžou jen závidět.

A na co se v důchodu těšíte?                                                                                                                            

Rád bych si ten důchod užil a rád bych byl zdravý a alespoň v odpovídají-
cí fyzické kondici. Mám malé hospodářství, syn přestavuje barák, máme 
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vnoučata, na všechno je potřeba sil.  A plánuji také nějaký ten výlet…

Tak si ten „zasloužený odpočinek“ hezky užijte a díky za vše, co jste 
pro Turnov a jeho obyvatele i návštěvníky za těch dvanáct let ve funk-
ci velitele turnovských hasičů udělal. Málo toho rozhodně nebylo.

Za rozhovor děkuje Radek Drašnar.

Televize Turnov

Již čtvrtým rokem je pro občany Turnova k dispozici se svými smyčka-
mi 24 hodin denně televizní zpravodajství Televize Turnov. Naleznete je 
na webových stránkách města http://www.turnov.cz/cs/zpravy/videore-
portaze/.

Relace z 1. května 2013 informuje o následujících tématech:
1. Český ráj se rozjel plnou parou do letní turistické sezony.
2. Nová zeleň se v Turnově neobejde bez kácení stávající.
3. Granát v Granátové ulici prověřil schopnosti města Turnova postarat 
se o ohrožené občany.
4. Ve Žluté ponorce se s bravurou a radostí pěstují irské tance. 

Relace z 15. května přináší následující témata:
1. Starosta Turnova Tomáš Hocke vyzval při oslavách osvobození od na-
cismu spoluobčany Turnova k obnově vlastenectví.
2. Na Městském úřadě v Turnově můžete všechny platby uhradit poho-
dlně pomocí automatu.
3. Květen 2013 soustředí do Turnova dvě jeho největší události roku: 
Memoriál Ludvíka Daňka a Staročeské řemeslnické trhy.
4. Unikátní záběry ptačího páru, vzácného návštěvníka Českého ráje, 
představuje zoolog Zdeněk Mrkáček. 


