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

Každý kámen připomíná jednu konkrétní osobu
prostřednictvím textu na mosazné destičce a umis-

ťuje se ve veřejném prostranství na místo, kde daná
osoba žila před deportací nebo zatčením. Ideou

celého projektu je jít, pomyslně zakopnout, zasta-
vit se a zapřemýšlet nad minulostí. Otcem této
myšlenky je německý umělec Gunter Demnig,
který chtěl touto cestou vytvořit všem dostupné
miniaturní pomníky.

Před válkou žilo v Turnově přes 100 židovských
obyvatel, jejichž počet se ještě zvýšil po zabrání
pohraničí v roce 1938. Z 550 Židů, kteří byli
z Turnova odvezeni transportem v lednu 1943, se
jich po válce vrátilo pouhých 19 přeživších.
Kameny zmizelých v Turnově by měly připomínat
spoluobčany, kteří se již nevrátili. Umísťování ka-
menů je naplánováno postupně v několika eta-
pách. První etapa započne během léta 2021. Před
pět vytipovaných domů bude položeno prvních
12 kamenů, dvanáct jmen deportovaných turnov-
ských Židů.[1] V dalších letech budou postupně
přibývat kameny další. Cena jednoho kamene vy-
chází přibližně na 132 euro (tj. okolo 3 500 Kč).

Pokud vás tato myšlenka zaujala, můžete pro-
jekt Kamenů zmizelých podpořit formou daru dle
vlastních možností a vlastního uvážení. Můžete
tak přispět na konkrétní osoby. Darovací smlouva
je k dispozici v Regionálním informačním centru
v Turnově. Jména dárců budou uvedena na čestné
tabulce v synagoze. Za případné finanční dary
město Turnov předem děkuje.

Ing. Eliška Gruberová, 
Turnovské památky a cestovní ruch

[1] Jedná se o tyto osoby: JUDr. Maxmilián ·tolc (dÛm ã. p. 61);
Hugo Seger, Emil Seger a Hedvika Segerová (dÛm ã. p. 186); Elsa
Münzová a Marta Münzová (dÛm ã. p. 223); Viktor Epstein, Olga
Epsteinová a Helena Epsteinová (dÛm ã. p. 251); Hefiman Laveck˘,
Katefiina Lavecká a Leopold Laveck˘ (dÛm ã. p. 285)

Kameny zmizel˘ch v Turnovû 
– tento projekt mÛÏete podpofiit i Vy
Kameny zmizelých, německy Stolpersteine, jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, které se
umisťují do chodníku před domy obětí holocaustu. Těmito kameny se připomenou osudy lidí, kteří
se stali obětí nacistického režimu. Kameny zmizelých se již nacházejí na řadě míst nejen v České
republice. Město Turnov se rozhodlo, že se k těmto městům, jako je například Jičín, Praha, Liberec,
Boskovice a Třebíč připojí. 

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: Mobilní rozhlas, Odbor Ïivotního prostfiedí, Odbor správy majetku, Regionální turistické informaãní centrum Turnov, ZaZemí Turnov, Mûstská knihovna Antonína Marka v Turnovû.

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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V měsíci říjnu letošního roku byla dokončena vý-
sadba izolační zeleně na pozemcích p. č. 1991
a 1992/7 v katastrálním území Turnov (za sídlištěm
Přepeřská). 

Zakázku v hodnotě 392 961,29 Kč včetně DPH
realizovala firma Školky Opolany, s. r. o.

Předmětem zakázky bylo založení nových vege-
tačních prvků na pozemcích ve vlastnictví města
Turnov, které budou chránit obytnou zástavbu
před negativními vlivy plánované silnice I/35
Turnov-Úlibice. 

„Nově založená zeleň bude dále chránit obyt-
nou zónu před zvýšenou prašností vznikající při
obhospodařování orné půdy i před nežádoucím
úletem částic při ošetřování pole chemickými pří-
pravky,“ přiblížila Hana Malá z odboru životního
prostředí. 

Zeleň bude dále sloužit jako biotop pro drobné
obratlovce a ptáky, kdy jim vytvoří cenné krytové,
potravní a hnízdní příležitosti v antropogenním
prostředí.

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Za sídli‰tûm Pfiepefiská vznikla nová izolaãní zeleÀ

Upozornûní na svoz
biopopelnic 
v listopadu 2020

Odbor životního prostředí upozorňuje všechny
občany, kteří mají zapůjčeny biopopelnice, že
svoz bude probíhat v listopadu ještě každý tý-
den. 

Poslední svoz biopopelnic v tomto roce proběh-
ne v týdnu od 23. 11. do 27. 11.

Termíny pro listopad 2020
Středy – 4. 11.; 11. 11.; 18. 11.; 25. 11.
Čtvrtky – 5. 11.; 12. 11.; 19. 11.; 26. 11.

Středa – svoz v těchto částech města: 
BUKOVINA, DOLÁNKY, KOBYLKA, MALÝ
ROHOZEC, DALIMĚŘICE, TURNOV II., 
MAŠOV, PELEŠANY, KADEŘAVEC

Čtvrtek – svoz v těchto částech města: 

CENTRUM MĚSTA, VÝŠINKA, 
U KASÁREN, HRUŠTICE, 
KÁROVSKO, DURYCHOV, 
VRCHHŮRA, PŘEPEŘSKÁ, 
NUDVOJOVICE

Sbûrn˘ dvÛr 
a kompostárna 
v listopadu 
a v prosinci 2020

Sbûrn˘ dvÛr Vesecko
Provozní doba sběrného dvora od listopadu do
konce roku (zimní provoz):

pondělí – pátek 9.00–16.00
sobota 9.00–12.00

Dále upozorňujeme na uzavření sběrného dvora
ve státní svátky a další přímo následující dny.
Sběrný dvůr bude tedy do konce roku 2020 uza-
vřen těchto termínech:
úterý 17. 11. 2020
od čtvrtka 24. 12. do neděle 3. 1. 2021

Kompostárna Mal˘ Rohozec
Provozní doba kompostárny v listopadu 2020:

pondělí, středa, pátek 9.00–16.00
sobota 9.00–12.00

Od 1. 12. 2020 bude kompostárna úplně uzavře-
na. Otevírat se bude až v dubnu 2021. V tomto ob-
dobí (1. 12. 2020–31. 3. 2021) mohou občané
svůj bioodpad vozit do sběrného dvora Vesecko,
v jeho provozní době.

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Odpadové hodpodáfiství v závûru roku 2020
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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.

V minulém týdnu byla dokončena výměna sportov-
ního povrchu na venkovním hřišti u ZŠ 28. října.
Výměnu provedla firma S-Vision s. r. o. z Pecky. 

„Cena výměny povrchu byla v hodnotě 1,8 milio-
nu korun,“ sdělil Ladislav Osička z odboru správy
majetku. V rámci této akce se vyměnil dožilý umě-
lohmotný povrch, a na přání školy se položil nový
kazetový povrch Stilmat s pružnou podložkou,
který umožňuje provozovat kromě běžných spor-
tů i in-line bruslení. „Provedla se také výměna
ochranné sítě okolo hřiště,“ upřesnil Osička. Na
akci byla přislíbena účelová dotace z Libereckého
kraje ve výši 500 000 Kč.

Klára Preislerová, tisková mluvčí

V˘mûna povrchu hfii‰tû na Z· 28. fiíjna byla dokonãena

Chcete dostávat zprávy
z radnice pfiímo 
do va‰eho telefonu?
Registrujte se do
Mobilního rozhlasu!
Město Turnov využívá ke komunikaci s občany
například komunikační platformu Mobilní roz-
hlas. Pokud chcete dostávat pravidelné infor-
mace z radnice, o dění ve městě či krizové infor-
mace přímo do vašeho telefonu, přihlaste se
k odběru! 

Využívat můžete mobilní aplikaci, e-mail (po-
zor ze začátku může chodit do hromadných!)
V naléhavých případech posíláme SMS zprávy.

Stačí se jen registrovat na webu https://tur-
nov.mobilnirozhlas.cz/registrace nebo přes mo-
bilní aplikaci Android: bit.ly/MR_android, iOS:
bit.ly/MR_ios

Využívání Mobilního rozhlasu je pro občany
města zdarma. Vše je samozřejmě v souladu

s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních
údajů. Klára Preislerová, tisková mluvčí

Mûsto Turnov nechá
zmûfiit kvalitu ovzdu‰í
Koncem listopadu letošního roku proběhne
v lokalitě na Malém Rohozci opět měření kvali-
ty ovzduší. Měření zajišťuje Zdravotní ústav se
sídlem v Ústí nad Labem.

Kvalita ovzduší bude měřena pomocí mobilní
měřící jednotky, která bude 72 hodin monitorovat
koncentrace látek znečišťující ovzduší. Jedná se
o těkavé organické látky (toluen, ethylbenzen, xy-
len, styren) a dále oxidy dusíku (oxid dusnatý,
oxid dusičitý), oxid siřičitý, oxid uhelnatý, ozón
a prach – suspendované částice frakce PM10.
Součástí bude i měření klimatických podmínek –
teplota, relativní vlhkost, barometrický tlak, rych-
lost a směr větru. Ing. Linda Albrechtová, 

odbor životního prostředí
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Prožíváte v životě něco výjimečného? Narození dí-
těte, zasnoubení, svatbu? Opatřete si svůj strom! 

Společnost ZaZemí vyzývá lidi, aby zasadili svůj
strom. Letos se bude sázet téměř 300 stromů, tak-
že každá pomocná ruka se bude hodit. 

Zapisujte se, prosím, do termínů výsadeb, které
aktualizuji průběžně, a to buďto z tohoto odkazu
níže, nebo najdete také odkaz na našich webových

stránkách www.zazemi-turnov.cz. Zakládáme ta-
ké pod Klokočskými skalami náš první SAD
ZROZENÍ, ve kterém si můžete pořídit strom
svůj vlastní – sobě či jako dárek 

Vzhledem k situaci Covid-19 dodržíme veškerá
nařízení, která budou v danou chvíli nařízena.

Anna Hudská, 604 509 789, 
e-mail: anna@klokoci.cz

Zapojit se do kampanû AspoÀ jeden strom mÛÏete i vy

Turnovská knihovna obdržela neobvyklý dar ke
svým 200. narozeninám! Jedná se o měsíční bez-
platné vyzkoušení prvního elektromobilu Škoda
Auto. Turnovská firma KONTAKT – služby moto-
ristům, spol. s r. o., zapůjčila knihovně typ
ŠKODA CITIGO e iV s plně elektrickým pohonem.

Knihovna obdržela dar 7. 10. 2020, tedy v rám-
ci celorepublikové akce Týden knihoven 2020,
která ovšem je poznamenána nouzovým stavem,
což pro turnovskou knihovnu bylo velmi nemilé,
neboť musela zrušit mnoho kulturně-vzděláva-
cích aktivit pro širokou veřejnost.

Dar je pro knihovnu velice vhodný, neboť každý
týden minimálně jednou rozváží knihovní fond po
svých čtyřech pobočkách, především často se do-
vážejí knihy a další knihovní jednotky na pobočku
na vlakovém nádraží v Turnově II, kam chodí na
800 čtenářů. 

Knihovna však nedisponuje služebním vozem,
takže rozvoz probíhá formou půjčování měst-
ských vozidel či spíše využívání vlastních vozidel
pracovníků knihovny. 

Na fotografii lze vidět zapůjčený elektromobil
na vlakovém perónu u zadního vchodu do knihov-
ní pobočky na vlakovém nádraží v Turnově II. Ve
čtvrtek 8. 10. 2020 proběhl již první rozvoz knih
po pobočkách.

Děkujeme mnohokrát za tuto zajímavou pod-
poru!

Městská knihovna Antonína Marka 
v Turnově

Dárek k 200. v˘roãí knihovny: elektromobil

ãtvrtek 26. listopadu 2020

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


