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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – fiíjen 2020

Program dne:

10.00 Slavnostní pojmenování ulice Ladislava
Cibulky (u hasičce zbrojnice na Daliměřicích) 

Ladislav Cibulka byl posledním starostou samos-
tatné obce Daliměřice. V dubnu 1939 byl okresní
politickou správou jmenován starostou obce Dali-
měřice. Ve funkci skončil po únoru roku 1948, kdy

vznikl MNV Daliměřice a předsedou byl zvolen
Antonín Smejkal. Za jeho působení ve funkci do-
znala obec rozvoje i přes nelehké období okupace.

14.00 Den otevřených dveří Domova se zvlášt-
ním režimem 

Nové oddělení se nachází v přilehlé části Domo-
va důchodců Pohoda a v blízkosti turnovské ne-
mocnice. Jedná se o jednopodlažní budovu s 24
lůžky pro klienty se stařeckou, Alzheimerovou de-
mencí a osobám s ostatními typy demence, oso-
bám s chronickým duševním onemocněním.
Stavbu prováděla firma MBQ, s. r. o. a celkově
stála 44,3 milionů korun včetně DPH. Město zís-
kalo 31 milionu korun ve formě dotace od Minis-
terstva práce a sociálních věci – rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb
2016–2020.

17.00 Pietní vzpomínka spojená s kladením
věnců ve Skálově ulici

18.00 Slavnostní večer v Městském divadle
v Turnově spojený s hudebním programem a udě-
lením medailí starosty. 

Volné vstupenky na slavnostní večer budou po
21. říjnu k vyzvednutí na recepci Kulturního centra
Turnov.

Součástí oslav je i kampaň Vlajka pro Masaryka.
Od 1. října budou na sekretariátu starosty k vy-
zvednutí státní vlajky. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Mûsto Turnov srdeãnû zve 
na oslavy 28. fiíjna v Turnovû
Pokud koronavirová krize nezmění plány, město Turnov si i letos připomene oslavu státního svátku
28. října spojenou s pojmenováním nové ulice, prohlídkou Alzheimer centra, pietním aktem
a slavnostním večerem spojeným s udílením medailí starosty. 

Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vychází 11x roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvefiejnûné texty pfiíspûvky mûsta Turnova a mûstského úfiadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravovány
s pfiedchozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Eva Krsková, Klára Preislerová, Odbor ‰kolství, kultury a sportu, Zdenka ·trauchová.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a facebook.com/mesturnov. 
Stáhnout si mÛÏete zprávy i do mobilního telefonu pomocí aplikace Turnov v mobilu www.turnov.cz/mobile-app/turnov
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Na podzim letošního roku proběhne již 10. ročník
celorepublikového festivalu Den architektury
2020. Mezinárodní den architektury je oficiálně
stanoven na první říjnové pondělí. Česká republi-
ka však slaví celý týden 1.–7. 10. 2020. 

Prostřednictvím bohatého programu, do kterého
se zapojilo více jak 102 měst a míst s 350 akcemi,
se můžete v širších souvislostech seznámit pod ve-
dením architektů, historiků a odborníků se zají-
mavostmi našich měst, jejich čtvrtí a domů.

V Turnově je připraven program na sobotu
3. 10. 2020 a odehraje se na dvou místech.

Od 10 hodin je připravena návštěva nové expo-
zice horolezectví v Muzeu Českého ráje s autory
projektu z ateliéru Hipposdesign Praha. Jak auto-
ři uvádějí, expozici tvoří analogie procházky hor-
skou krajinou a seznamuje návštěvníky s vývojem
a důležitými milníky horolezectví. Součástí expo-

zice je i největší olejomalba ve střední Evropě
„Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou“, která byla
součástí původní galerie. 

Od 14.00 hodin budete mít možnost si prohléd-
nout turnovské depo s rotundou a točnou a projet
se historickým parním vlakem. Parní lokomotiva
pochází z roku 1913 a byla vyrobena První česko-
slovenskou továrnou na stroje v Libni pro místní
dráhu Litovel – Senice. Od roku 2003 je prohláše-
na za kulturní památku.  Parní mašinka s dvouná-

pravovými vagony z let 1908 a 1938–1949 bude
vyjíždět z turnovského nádraží ve 14 hodin.
Přestavba turnovské depa pochází z let 1937–41
a jeho zajímavostí je centrální kouřovod svedený
do 40 metrů vysokého komína. Zájemci uvidí
i otočení točny, která má v průměru 22 metrů.

Den architektury zaštiťuje spolek KRUH, který
v letošním roce slaví 20 let. Vznikl jako dobrovol-
ný spolek studentů pražské Akademie výtvarných
umění na škole architektury v roce 2001 a jeho
hlavním cílem je veřejnosti představovat kvalitní
a současnou architekturu a propojit autory a oby-
vatele měst a obcí.

Na akci se podílejí: Město Turnov, Turnovské pa-
mátky a cestovní ruch p. o., Klub přátel železnic
Českého ráje a Muzeum Českéko ráje.

Ing. Eliška Gruberová, 
Turnovské památky a cestovní ruch

Dny architektury – Turnov 3. fiíjen 2020

Informace k volbám
do Zastupitelstva
Libereckého kraje
V pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020 se ve
všech 215 obcích Libereckého kraje uskuteční
volby do Zastupitelstva Libereckého kraje. 

Při těchto volbách budou mít voliči možnost vy-
brat si z 16 volebních stran (8 politických stran,
4 politická hnutí a 4 koalice, celkem 669 kandidá-
tů). Volit se bude 45 členné zastupitelstvo pro
funkční období 2020 – 2024.

Volební místnosti se otevřou v pátek 2. října 2020
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020
od 8.00 do 14.00 hodin. Právo volit má státní ob-
čan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému po-
bytu v obci, která náleží do územního obvodu Li-
bereckého kraje. Překážka ve výkonu volebního
práva je zákonem stanovené omezení osobní svo-
body z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo

z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení své-
právnosti k výkonu volebního práva a výkon vojá-
ka z povolání/ vojáka v záloze v zahraničí. 

V Turnově se bude volit ve 13 okrscích.
Změna bude pro voliče v okrsku č. 5, kde z dů-
vodu rekonstrukce ZŠ došlo ke změně umístění
volební místnosti do budovy hasičské zbrojnice
na návsi (Mašov 253, Turnov). 

Volič je po příchodu do volební místnosti povi-
nen prokázat okrskové volební komisi svou totož-
nost a státní občanství ČR platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem ČR. Volič poté,
co prokázal svou totožnost a státní občanství ČR
obdrží od okrskové volební komise úřední obálku
šedé barvy, následně je povinen odebrat se do
zvláštního prostoru určeného k úpravě hlasovací-
ho lístku (tzv. zástěna). Volič vloží do úřední obál-
ky 1 hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva
kraje, na němž může zakroužkováním pořadové-
ho čísla označit maximálně 4 kandidáty, jimž dává
přednost. Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacího lístku vloží volič šedou úřední
obálku před volební komisí do volební schránky.

Volič může také požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb
„svou“ okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost (např. doma).
Volič může také hlasovat na voličský průkaz, který
na žádost vydá příslušný obecní úřad podle místa
trvalého pobytu. S takovým průkazem se pak mů-
že dostavit do kterékoliv volební místnosti
v Libereckém kraji.

Dále žádáme voliče, aby dodržovali následu-
jící základní pokyny:
• Nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranu nosu

a úst
• Využijte připravené dezinfekční prostředky na

ruce
• Dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy
• Doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro

úpravu hlasovacího lístku
• Dodržujte pokyny okrskové volební komise 

Buďte ohleduplní ke členům, okrskové volební
komise a k ostatním voličům. Děkujeme 

Kateřina Vráblová, odbor správní
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Zdravé mûsto Turnov

Zdravé mûsto Turnov 
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváfiet mûsto jako kvalitní, zdravé, pfiíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.

Jak bývá každoročně zvykem, koncem března, na
výročí narození učitele národů Jana Amose Ko-
menského, oceňujeme pedagogy. Letos nám koro-
navirus plány posunul a k ocenění došlo poslední
prázdninový den v pondělí 31. srpna 2020.

„Milí ocenění, vážení ředitelé, vítám vás na tur-
novské radnici. Dnes vyznamenáme ty z vás, kteří
byli svými řediteli navrženi na ocenění. Pedago-
gové jsou průvodci na cestě vzděláváním a jsou
neskutečně důležití, vy můžete vše krásně nasta-
vit, děti mohou mít kladný vztah ke vzdělávání
a nebo se může vše pokazit a vzpomínat na peda-
gogy ve zlém. Když jsem si pročítal nominace, po-
těšilo mě, že téměř každého z vás jsem znal,“ sdě-
lil v úvodu přítomným starosta Tomáš Hocke.

Na něho navázala místostarostka Petra Houš-
ková. „Máte před sebou zahájení školního roku,
plno starostí a plno příprav a máme dnes možnost
se zastavit a nadechnout před zítřejším vykroče-
ním. Věřím, že nový školník rok proběhne alespoň
trochu normálně a pohodově a už to poběží tak jak

má. Chci vám poděkovat, že jste pořád schopni
přijímat nové výzvy a učit se novým věcem. Vaše
profese vyžaduje neustále se vzdělávat. Přijměte
toto ocenění jako velké poděkování od nás pro
vás,“ řekla Petra Houšková.

Jako projev poděkování za dosavadní práci byli
oceněni:

• ZŠ 28. ŘÍJNA – Mgr. Klára Šimicová, která ve
škole pracuje od roku 2007. Je výbornou učitelkou
1. stupně, která se neustále vzdělává a používá
nejnovější metody výuky.

• ZŠ SKÁLOVA – Mgr. Jaroslava Hradecká.
Paní Hradecká na škole působí více jak 30 let.
Ocenění ji patří především za dlouhodobou a poc-
tivou spolupráci se školou, vstřícný, ale zásadový
postoj k dětem. Rukama ji prošlo mnoho absol-
ventů ZŠ Skálova, kteří se uplatnili v různých pro-
fesích a rádi na svoji paní učitelku vzpomínají.

• ZŠ ŽIŽKOVA – Mgr. Jana Kepková, která ve
škole pracuje 8 let. Neustále dosahuje vynikajících

výsledků v recitačních soutěžích, olympiádách
v ČJ a reprezentuje školu na veřejnosti. Paní
Kepková vede dramatický kroužek, organizuje vy-
stoupení dětí na vánočních akcích, rozsvícení
stromečku i na otevírání Českého ráje. Sestavila
několik souborů žákovských prací a letos společně
s knihovnou Antonína Marka vydává tištěnou kni-
hu žákovských prací s názvem Naslouchej a vy-
právěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje.

• MŠ A ZŠ SLUNÍČKO TURNOV – Mgr.
Dagmar Rakoušová – ředitelka organizace, oce-
něna vedením města za vynikající a obětavou prá-
ci ve vedení školy. Ve školství pracuje již od roku
1983 a ve funkci ředitelky MŠ a ZŠ Sluníčko pů-
sobí od roku 2006.

• ZUŠ TURNOV – Šárka Košťálová, DiS., která
je zástupkyní ředitele. Ocenění ji náleží za vynika-
jící a obětavou práci jak ve vedení školy, tak při vý-
uce s žáky.

• STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ŽLUTÁ PO-
NORKA TURNOV – Bc. Jan Kovář – pedagog
volného času v Turnově se zaměřením na sport
a tělesnou výchovu, vede kroužky bruslení pohy-
bových her a florbalu. Zahájil dlouhodobý pro-
gram metodické podpory učitelů 1. stupně tur-
novských ZŠ v oblasti školní tělesné výchovy. Je
hlavním organizátorem ankety Nejlepší sportovec
města Turnova a také vedoucím vedoucím spor-
tovního oddělení Žluté ponorky.

Místostarostka Jana Svobodová ocenila přidanou
hodnotu, kterou pedagogové dávají do své práce
navíc. Koronavirová krize ukázala, kdo takový je.
Přátelská diskuse se poté rozvinula nad aktuální-
mi stavebními akcemi na jednotlivých školách
i plánech do budoucna. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Radnice ocenila v˘jimeãné turnovské pedagogy



24 | | fiíjen 2020

Turnovské radniãní listy

V pondělí 31. srpna 2020 si mohli především rodi-
če s dětmi prohlédnout dokončenou rekonstrukci
MŠ Zborovská, díky které vzniklo 16 nových míst
pro děti mladší 3 let.

„Chtěla bych přivítat nové paní učitelky. Mým
přáním je, aby se tu vašim dětem líbilo a abyste by-
li spokojení i vy rodiče. Kolegyním přeji, aby se
jim tu také líbilo,“ sdělila v úvodu ředitelka mateř-
ské školy Jana Brožová. „Většinu peněz jsme na
rekonstrukci obdrželi z IROPu a díky tomu se po-
dařilo zrealizovat tuto stavbu,“ řekl starosta
Tomáš Hocke. Kromě nového oddělení se opravo-
valy i prostory zázemí kuchyně a místo schodů
vznikl bezbariérový vstup do budovy. „Rád bych
poděkoval i za to, že jste rekonstrukci zvládli a vše

vydrželi a hlavně, aby se tu líbilo dětem,“ dodal
Tomáš Hocke.

Vedoucí odboru školství Martina Marková pře-
dala symbolicky věcné dary v podobě dětských
nočníků a modelíny, kterou děti jistě ocení.

„Nápad na vybudování oddělení nebyl jen tak,
ale tím, že vláda řekla, že musíme přijmout i mlad-
ší děti 3 let, tak jsme zahájili přípravu. Poté vláda
řekla, že to není potřeba, ale když se objevily pení-
ze v IROPu a přislíbili nám 4 miliony, tak jsme za-
čali se stavbou,“ sdělila místostarostka Petra
Houšková, která všem poděkovala a popřála hod-
ně nadšení. Poté si přítomní prohlédli nové pro-
story a děti vyzkoušely venkovní dětské hřiště.

Cílem projektu bylo zajistit navýšení kapacit
předškolního vzdělávání a zajistit tak rovný pří-

stup ke vzdělávání a k získávání klíčových doved-
ností prostřednictvím stavebních úprav objektu
a nákupu vybavení v Mateřské škole Turnov,
Zborovská. 

Město Turnov získalo na konci července 2019
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši
3 913 230,10 Kč z celkových předpokládaných
uznatelných nákladů 4 348 033,45 Kč na projekt
„MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení
pro děti mladší tří let“.

Žádost o dotaci byla podána v rámci 87. výzvy
Integrovaného regionálního operačního progra-
mu, Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostup-
nosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení. Celkové předpokládané náklady na akci
včetně neuznatelných tvoří částku 5 205 762 Kč.
Skutečně vynaložené náklady na celou akci se
však snížily, a to především  výběrovým řízením na
dodavatele stavební části projektu, a budou činit
cca 4,6 mil Kč. 

Dotace z Evropské unie činí 90 % z uznatelných
nákladů, 10 % přispěje žadatel – Město Turnov.
Stavbu realizovala firma REN-LOC z Liberce.

Klára Preislerová, 
tisková mluvčí

Nové oddûlení M· Zborovská bylo 
slavnostnû otevfieno
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V sobotu 29. srpna ožil areál Maškovy zahrady
velkou slávou. Jednak došlo k oficiálnímu otevření
pumptracku a jednak organizace Městská spor-
tovní Turnov, s. r. o. oslavila  20 let od svého vzniku.

Celý den provázel bohatý doprovodný program,
ve kterém byly závody, hry, soutěže, ukázka aqua
aerobiku, řada aktivit střediska volného času Žlu-
tá ponorka a nechyběla ani hudební vystoupení.
Nejvíce lidí se bavilo u nového pumptracku, kde
obdivovali exhibiční kousky profesionálů na prk-
ně nebo kole. V případě zájmu si mohl každý pum-
pování okusit na vlastní kůži (v tomto případě tě-
lo) a zapojit se i do závodů. 

Jak bylo připomenuto při zahájení, pumptrack
v Turnově vznikl díky participativnímu rozpočtu,

ve kterém sami obyvatelé města rozhodují o využi-
tí části městského rozpočtu. 

Pumptrack se stal v loňském roce vítězným pro-
jektem a získal podporu 250 000 Kč. „Projekt byl
sice podpořen, ale pak došlo na lámání chleba,
protože se zjistilo, že bude stát zásadně víc, než se
předpokládalo. To však předkladatelé projektu
v čele s Markem Slavíkem nezastrašilo. Oslovili
obyvatele i místní firmy a přesvědčili je, že pump-
track je skvělé sportoviště,“ popsal cestu turnov-
ského pumtracku starosta Turnova Tomáš Hocke.
Jak s úsměvem dodal, postavit to, byla jen rutinní
záležitost. „Takové krásné věci se v Turnově dějí
díky Vám a turnovským firmám a já jsem na to
pyšný,“ dodal starosta.   

Turnov postavil malý i velký okruh pumptracku
v celkové hodnotě cca 1,9 mil. Kč bez DPH. V tuto

chvíli patří turnovský pumtrack mezi největší as-
faltová sportoviště tohoto typu v České republice
a řada pumptrackářů se přiklání k tomu, že je vů-
bec nejlepší.

Pumptrack převzala do správy Městská spor-
tovní Turnov, s. r. o. Během uplynulých 20 let při-
brala pod svá křídly řadu sportovišť. Jak v úvodním
slově zmínila místostarostka Jana Svobodová,
sportovci Turnova si mohou užívat bezstarostné
skvělé chvíle nejen v Maškově zahradě, ale také na
atletickém či fotbalovém stadionu, plaveckém ba-
zénu na Výšince, tenisových kurtech, hřišti u nád-
raží nebo v Sokolovně Mašov. „Děkujeme, že se
o nás všechny staráte,“ pronesla na závěr při pře-
dávání dárku k výročí Jana Svobodová.

Mgr. Zdenka Štrauchová

Turnov‰tí slavili otevfiení pumptracku 
a 20 let mûstské sportovní

Pozvánka 
na cestovatelskou
pfiedná‰ku

Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Tur-
nově zve seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním na cestovatelskou přednášku „Kyrgyzstán
země vysokých hor a šťastných lidí“ paní Pavly
Bičíkové. 

Přednáška se uskuteční ve středu 14. října 2020

od 14.00 hodin v Kině Sféra v Turnově. Vstup
zdarma. Klára Vlková, odbor sociálních věcí

Sbûrná místa 
tfiídûn˘ch odpadÛ 
v Turnovû
Město Turnov má na svém území v současnosti
celkem 69 sběrných míst tříděného odpadu pro
svoje občany. Občané na těchto místech mohou

třídit plasty, papír, sklo barevné, sklo bílé, tex-
til, nápojové kartony a drobné elektro.

Každé sběrné místo není vybaveno všemi druhy
kontejnerů na tříděný odpad. Pokud kliknete na
odkaz níže, otevře se Vám mapa Turnova s přes-
ným vyznačením všech sběrných míst. Současně
uvidíte, které druhy odpadů můžete na jednotli-
vých místech třídit.

http://gis.turnov.cz/hslayers/map/?layerson=g
eoTU/kontejnery&x=-683911&y=-994559&z=5

Děkujeme všem, kteří třídí odpad.
Odbor životního prostředí MěÚ Turnov



V úterý 15. září 2020 proběhlo „Putování po pa-
mátkách“ při příležitosti EHD – Dny evropského
dědictví. Tuto akci, pro žáky čtvrtých tříd turnov-
ských základních škol, každoročně připravuje od-
bor školství kultury a sportu turnovské radnice.

Žáci se během putování seznámili formou pro-
hlídky a výkladu s jednotlivými památkami. První
zastávkou bylo náměstí Českého ráje, kde měly
děti možnost nahlédnout do kostela sv. Františka
z Assisi, který je chráněn jako kulturní památka
České republiky. Dalším stanovištěm byla turnov-
ská synagoga v Krajířově ulici, kde byl pro děti při-
praven zajímavý výklad o židovství a židovských
tradicích. 

Putování následně pokračovalo do Rývových
sadů, kde proběhla pod vedením sokolníka
Milana Straky, dětmi velmi oblíbená, ukázka dra-
vého ptactva. Cílem putování se stal Dlaskův sta-
tek v Dolánkách u Turnova, kde na malé výletníky
čekal poslední výklad. Zde bylo také pro děti zajiš-
těno občerstvení v podobě opečených buřtíků.

Putovní den byl zakončen vyhodnocením vědo-
mostních kvízů, které děti vyplňovaly vždy po vý-

kladu na jednotlivých stanovištích. V rámci každé
třídy bylo vyhodnoceno nejlepší družstvo, které za
své znalosti obdrželo drobné ceny.

Jako každým rokem se akce vydařila a všem
zúčastněným děkujeme.

Sabina Karešová, 
odbor školství, kultury a sportu

Îáci ãtvrt˘ch tfiíd základních ‰kol putovali po památkách
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Začátkem září tohoto roku obdrželo Město Turnov
příslib poskytnutí dotace ve výši 1 300 043,48 Kč
v rámci 53. výzvy Integrovaného regionálního ope-
račního programu, Specifický cíl 4.1.: Posílení ko-
munitně vedeného místního rozvoje za účelem zvý-
šení kvality života ve venkovských oblastech a akti-
vizace místního potenciálu z celkových předpoklá-
daných uznatelných nákladů 1 368 466,83 Kč.

Projekt „Chodník Turnov, Přepeřská ulice“, reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012536 zahrnuje
vybudování bezbariérové komunikace pro pěší
v ulici Přepeřská a částečně Nudvojovická, sou-
částí je jeden přechod pro chodce a jedno místo
pro přecházení. Akce úzce souvisí se stavebními
úpravami silnice II/610, na níž získal Liberecký
kraj rovněž finance z Evropské unie. 

Stavbu realizovala firma MIZERA-STAVBY, a. s.
s nabídkovou cenou 1 437 860,55 Kč vč. DPH
a bylo poměrně náročné tuto stavbu realizovat
v koordinaci se stavebními úpravami komunikace
II/610, kterou prováděla firma EUROVIA, a. s.
Přesto se podařilo díky profesionálnímu přístupu
firmy realizaci uskutečnit v krátkém časovém úse-
ku. Dotace z Evropské unie činí 95 % z uznatel-
ných nákladů, 5 % přispěje žadatel – Město
Turnov. Skutečné náklady a konečná výše dotace
budou známa až po vyúčtování projektu.

Městu Turnov se podařilo během tří let získat
dotaci na stavbu tří chodníků, ať už to byl chodník
v Sobotecké ulici směrem na Kadeřavec nebo další

chodník v Nádražní ulici, který přímo souvisí se
zmíněnou dotací z EU pro Liberecký kraj.

Ing. Eva Krsková, 
odbor rozvoje města

Chodník v Pfiepefiské ulici byl podpofien dotací z EU

ãtvrtek 22. fiíjna 2020

VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz


