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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – duben 2016

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 pfied-
chozím 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: Klára Preislerová, Radek Dra‰nar, odbor správy majetku, odbor Ïivotního prostfiedí, Anna ·upíková, Lenka Hfiibová, Rohozeck˘ okra‰lovací spolek.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov

V srpnu roku 2015 došlo k havárii na vodovodním
potrubí a k vytopení podatelny. Veškeré vybavení
podatelny bylo zničeno a samotná podatelna
musela být přestěhována do náhradních prostor
v posledním patře radnice.

Podatelna byla již delší dobu ve špatném tech-
nickém stavu (vysoká vlhkost, nedostatečné tope-

ní, špatná větratelnost) a ve výhledu se uvažovalo
s nutností její rekonstrukce. Díky vystěhované po-
datelně bylo rozhodnuto, že se vzniklá situace vy-
užije k provedení nutných stavebních úprav. „Přeci
jen je podatelna vstupní branou na úřad a veřej-
ností nejčastěji navštěvovaným místem, proto je
její vzhled důležitý,“ říká Ladislav Osička z od-

boru správy majetku. Doplnil, že byla urychleně
zpracována projektová dokumentace a koncem
roku vypsáno výběrové řízení na dodavatele sta-
vebních úprav. Vše proběhlo hladce, a tak ještě
před vánočními svátky mohly začít stavební práce.

Byly vybourány podlahy, otlučena poškozená
omítka, provedena nová hydroizolace včetně in-
jektáže zdiva. Zateplila se podlaha, položilo se kom-
binované podlahové topení a nová dlažba. Došlo
také k výměně okna, vyměněny byly i vchodové
dveře, provedena nová elektroinstalace a osazena
klimatizace. Podatelna byla vymalována a vybavena
novým nábytkem. „Pracovnice podatelny byly
často nemocné, protože v místnosti se drželo vlh-
ko a bylo chladno. Není divu, místnost totiž v mi-
nulosti sloužila jako městská šatlava,“ sdělil Jan
Zárybnický, vedoucí odboru vnitřních věcí, pod
kterého provoz podatelny spadá. Také doplnil, že
díky podlahovému topení a izolaci budou pracovní
podmínky nesrovnatelně lepší. Celková cena staveb-
ních úprav stála městský rozpočet 674 tisíc korun.
Hlavním dodavatelem stavebních prací byla tur-
novská společnost Tria Stav, s. r. o., nábytek dodala
firma Nábytek Styl, spol. s r. o. z Turnova.

Podatelna funguje v novém
kabátû 
Koncem února 2016 byla po delší době opět otevřena podatelna Městského úřadu Turnov 
ve svých původních prostorách. 
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Ve středu 17. února 2016 zavítala desítka občanů
do obřadní síně turnovské radnice, aby podiskuto-
vali se starostou města, kterého doprovodila radní
Eva Kordová. 

V úvodu starosta Tomáš Hocke nastínil plány a vý-
hledy do budoucna, především v investiční, pro-
jekční a společenské oblasti. Plánují se chodníky,
opravy hřbitovů, veřejné osvětlení či rekonstrukce
části školských zařízení a městských organizací.
„Od března budou na Střelnici také taneční, které
byly dlouhá léta v Pěnčíně, za což jsem rád,“ sdělil
starosta. Také doplnil, že pokud se vše stihne v ter-
mínu, slavnostní otevření koupaliště v Maškově
zahradě je plánované na 8. května 2016. 

V diskusi občanů zaznělo přání obyvatelů Luční
ulice o zpevnění komunikace a doplnění veřejného
osvětlení. V minulosti zde byl majetkový problém,
který celou situaci pozastavil. Starosta města se na
celou věc podívá hlouběji, a pokusí se nalézt řeše-
ní, aby byli obyvatelé i této části města spokojeni. 

Velkou diskusi rozpoutala umělecká díla roze-
setá po městě. Některým se líbí, některým naopak
ne. Je to vždy o úhlu pohledu. „V minulosti na rad-
nici přišel člověk, že udělá nějaké umělecké dílo
a chtěl peníze. Jednou přišel Jožka Čermák, že by
chtěl udělat umělecké dílo a nic za to nechce. Tak
proč mu prostor nedat.“ 

Začala i spolupráce s místní Střední umělecko
průmyslovou školou a po městě se začalo objevo-
vat více uměleckých děl. A tím se rozvířila vlna
diskuse nad podobou veřejného prostoru. „Do
budoucna bych byl rád, kdyby po městě soch bylo
více,“ doplnil starosta. 

Dalším tématem byla doprava ve městě a par-
kování kamionů, které stát moc neřeší a vše ne-
chává na jednotlivých městech. Poslední dobou
kamiony většinou parkují v Sobotecké ulici v bý-
valém areálu OSP, který vlastní soukromý podni-
katel. „Nikdo nechce kamionovou dopravu, natož
v centru města, ale vozí k nám zboží, které všichni
kupujeme,“ říká Hocke. Je to na diskusi, zda má

město tento problém řešit a za své peníze budovat
stání a zázemí pro řidiče nebo zda raději investuje
do chodníků či silnic, které budou vidět. 

Zazněla také otázka vody a budoucího řešení
zdražování vody. Starosta přítomným vysvětlil, že
vodovody a kanalizace patří městům a obcím,
o obnovu a investiční akce se stará VHS a o úpra-
vu a odečítání vodovodů SčVAK. Někteří se dota-
zovali, proč si nezřídit svoji organizaci, která by se
o vše starala. To však není tak jednoduché, nebylo
by to jen pro Turnov, ale přilehlých 22 obcí, které
jsou součástí sdružení. Je potřeba mít proškolené
lidi, techniku, budovu atd. Vše je nutné dobře pro-
počítat. V závěru se diskutovalo například nad mi-
grační krizí, sociálními byty, bezdomovci či stro-
my ve městě.

Starosta mûsta
Tomá‰ Hocke zve 
na pravidelné 
setkání s obãany
Ve středu 6. dubna 2016 proběhne od 17.00 v ha-
sičárně v Mašově setkání starosty s občany.

Přijďte podiskutovat o tom, co vás v této lokali-
tě trápí a dozvědět se novinky z radnice. 

Setkání starosty s obãany letos odstartovalo 
v centru mûsta
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Nedostatek kontaktu se světem přírody i limitova-
ná škála pohybu daná interiérem, kde dnešní děti
tráví většinu času – to byla hlavní témata mini-
konference s názvem „Vliv her a hraček na rozvoj
dětí v období raného dětství“. 

Ta se uskutečnila ve čtvrtek 25. února 2016 v pro-
storách Centra pro rodinu Náruč v Turnově.
Záštitu nad konferencí přijala místostarostka
Turnova Mgr. Petra Houšková, která akci připoji-
la do projektu Zdravé město Turnov. Na konferen-
ci, kde se diskutovaly potřeby raného dětství
v kontextu dnešního technického a virtuálního
prostředí a jejich obtížná dosažitelnost, se sešlo
na dvacet přítomných z řad místních mateřských,
rodinných či komunitních center, pedagogů ma-
teřských škol, ale i zástupců společností, kteří se
výrobou hraček pro děti zabývají. 

„Dětství trávené převážně v interiéru je sice
dnes normální, ale rozhodně ne přirozené. Posled-

ní výzkumy neurobiologie zdůrazňují, jak klíčové
je období mezi narozením a čtvrtým rokem věku
dítěte,“ říká PaedDr. Lenka Hřibová ze Semínka
země a dodává: „Záleží jen na nás, zda děti odsou-
díme pouze k pobytu v autosedačkách, kočárcích
či před obrazovkou, nebo budeme hledat možnos-
ti, jak dopřát dětem (i sobě) kontakt se živým, ros-
toucím a kvetoucím světem přírody kolem.“

Na konferenci zazněly koncepty raného dětství
z hlediska waldorfské pedagogiky, „lesních ško-
lek“, i Montesssori přístupu. V diskuzi o prostře-
dí, vhodných materiálech zazněl i sociální a ekolo-
gický rozměr (stopa) hračky. Asijská výroba je té-
měř otrocká dětská práce, kterou ale zneužívají
i některé renomované značky hraček. Proti tomu-
to trendu však vystupují někteří čeští výrobci, je-
jichž zástupci se rovněž konference zúčastnili.
"Česká hračka se velice ráda zapojila do této akce.
Tato a podobné občanské iniciativy jsou důležitým
prvkem, který zlepšuje vnímání i přístup k rozvoji
dětí napříč společností. Těšíme se na další spolu-
práci a tvrdou práci, abychom dosáhli stanovené-
ho cíle," zhodnotila akci paní Natálie Richterová
ze společnosti Česká hračka.

Jako součást konference proběhla i vernisáž pu-
tovní výstavy fotografií „Víme, s čím si hrajeme?“.
Výstava je k vidění v centrech Libereckého kraje,
např. nyní v turnovské Náruči.

Dûtství trávené v interiéru není pfiirozené

Odstartovala soutûÏ:
Co se dûje v lese
Odbor životního prostředí vyhlašuje, v rámci
Svatohubertské slavnosti na Valdštejně, výtvar-
nou soutěž pro děti z mateřských škol. 

Soutěž je určena dětem z místních i okolních
mateřských škol. Výtvarná díla je možné doručit
do 30. června 2016 na podatelnu Městského úřa-
du Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo
na odbor životního prostředí (kancelář č. 110).

Výtvarné práce opatřete na zadní straně
• Názvem mateřské školy
• Jménem a příjmením
• Věkem autora

Do soutěže se přijímá minimálně 5 a maximál-
ně 15 nejlepších prací z jedné mateřské školy.
Výtvarné práce budou ohodnoceny odbornou ko-
misí a všechny vystaveny 17. září 2016 na hradu
Valdštejn v rámci Svatohubertské slavnosti, kde
budou práce ohodnoceny veřejností a poté vyhlá-

šeny výsledky. A to jak odborného tak veřejného
hodnocení.

Nejlepší z malých výtvarníků budou při slav-
nosti odměněni. Také bude odměněna škola, která
nejlepší práce dodá.

Více informací vám poskytne Ing. Jan Čihák,
odbor životního prostředí, e-mail: j.cihak@
mu.turnov.cz, tel. 481 366 158, 739 531 921.

Pozvánka pro Ïáky
2. stupnû Z· a S·
k úãasti na soutûÏní
konferenci
Ve středu 13. dubna 2016 se v dopoledních ho-
dinách v budově turnovské knihovny uskuteční
soutěžní konference na téma „Příroda, ekolo-
gie a zdraví ve 21. století“. 

Odborná porota vyhodnotí nejlepší příspěvky,
jež budou oceněny poukázkami na zajímavé zážit-
ky a věcnými cenami. Akce je podpořena projek-
tem Zdravé město Turnov.
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Na únorovém zasedání zastupitelé schválili snížení
prodejní ceny Šetřilovska na cenu 2.950.000 korun. 

Nemovitosti se skládají z č. p. 904 (restaurace)
a č. p. 389 (roubenka) a přilehlých pozemků o cel-
kové výměře 2 084 m2. Prohlídka objektů je možná
na požádání. 

Konečný termín podání nabídek na odkoupení
je do 11. dubna 2016 do 17.00 hodin. 

Podrobnější informace podá odbor správy ma-
jetku, Růžena Jarošová, tel.: 481 366 317, e-mail:
r.jarosova@mu.turnov.cz

Mûsto Turnov prodává nemovitosti 
na ·etfiilovsku za niÏ‰í cenu

Pálení ãarodûjnic 2016
Pálení čarodějnic proběhne 30. dubna v centru
města i v okolních částech. 
• Sbor dobrovolných hasičů bude pořádat akci
v prostoru autobusového nádraží Na Lukách. Od
13.00 do 16.00 hodin se uskuteční Závod Speed
Man Turnov, od 16.00 do 18.30 dětské soutěže ve
spolupráci se Žlutou ponorkou a mezi 20.00
a 20.30 dojde k zapálení ohně. Po celý večer bude
živá hudba, skákací hrad pro děti a možná i dospělé
a nebude chybět samozřejmě ani občerstvení. Do
prostoru Na Lukách je možné odkládat větve nebo
čistou dřevní hmotu. Důležité je, předem kontak-
tovat pana Smrkovského (727 866 789) nebo pa-
na Hejnu (603 519 534) ze Sboru dobrovolných
hasičů Turnov a domluvit se dopředu o návozu. 

• Hasičský sbor Daliměřice zve na „Čarodějnice
pro nejmenší“. Sraz účastníků bude v 18.30 u pro-
dejny COOP. Buřty a košťata s sebou!

• V Mašově se pálení zhostí místní Sbor dobrovol-
ných hasičů Mašov, který si připravil lampionový
průvod dětí. Start průvodu je v 18.00 hodin z ma-
šovské návsi a dále Mašovem do lomu, kde pro-
běhne přivítání a zapálení hranice. Večer nebude
chybět ani občerstvení či soutěže pro děti.

• V Pelešanech místní sbor hasičů připravil akci
v prostoru hřiště u hájovny a přilehlém okolí. Pro
děti tety čarodějnice mají od 18.00 připravený
program, na jehož konci dojde k zapálení vatry.
Pro všechny bude nachystané občerstvení. 

• Na Malém Rohozci se akce ujme Rohozecký
okrašlovací spolek spolu s místním osadním výbo-
rem. Sraz účastníků bude v 18.00 hodin Na Vršku
(u vývěsek), odtud půjde průvod s čarodějnicí
z vesnice na Píska (na kopci u vodárny). Na místě
nebude chybět občerstvení, atrakce a sportovní
disciplíny pro děti o pěkné ceny. Možnost zakou-
pení uzeniny na opékání, piva a lima. Zapálení
hranice proběhne kolem 20.00 hodiny. Ke zpěvu
a poslechu zahraje místní písničkářka Matylda.
V případě špatného počasí budou připraveny velko-
kapacitní stany. 

Kompostárna na
Malém Rohozci pfiijímá
bioodpad od dubna

Odbor životního prostředí informuje občany,
že kompostárna na Malém Rohozci bude po
zimním období od dubna opět otevřena. 

Přivážet můžete větve, trávu, listí a další biood-
pad, který na zahrádce nashromáždíte. 

Provozní doba kompostárny od dubna do října:
Pondělí 9.00–17.00
Středa 9.00–17.00
Pátek 9.00–17.00
Sobota 9.00–12.00
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Den Země je den věnovaný Zemi, který se každo-
ročně koná 22. dubna. Jedná se o ekologicky moti-
vovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení
životního prostředí, a rozvíjející diskuzi o možných
cestách řešení. V roce 1990 se k Americe připojil
i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním
dnem Země.

V týdnu od 18. do 22. dubna 2016 se zapojí tur-
novské základní i střední školy do každoročního
úklidu. 

Odbor životního prostředí ve spolupráci
s Knihovnou Antonína Marka připravil na duben

pro školy, školky a veřejnost několik zajímavých
akcí. Jde například o:

• Výukový ekologický program pro mateřské
školy v Turnově – Motýlí kouzla – uskuteční se
přímo ve školkách.

• 13. 4. a 14. 4. – Vycházky pro žáky základních
škol – „Detaily přírody – procházka přírodou se
zaměřením na běžné druhy zvířat a jejich vý-
znam“ – průvodcem bude pan Karel Kerouš,
bývalý pracovník České inspekce životního pro-
středí.

• 14. 4. od 18.00 hodin Večer Na Sboře – Pocta
tatobitské lípě – u příležitosti nominace této vý-
znamné lípy na Evropský strom roku se uskuteční
večer za účasti spisovatelky PhDr. Marie Hruš-
kové, redaktora Českého rozhlasu Václava Žmo-
líka a dalších hostů.

• 20. 4. od 9.00 přednáška pro druhý stupeň zá-
kladních škol s MVDr. Přemyslem Rabasem,
ředitelem Zoo Dvůr Králové nad Labem. Tento-
krát se zaměříme na zvířata ohrožená, chráněná
a jak se člověk chová v přírodě a nedodržuje zá-
kladní ekologická pravidla. 

V letošním roce se Město Turnov již podruhé při-
pojuje k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“.

Tímto chceme oslovit občany z Turnova, kterým
není lhostejné, v jakém prostředí žijí. V sobotu
16. 4. 2016 proběhne úklid černých skládek.
Pokud máte zájem se k této akci připojit, můžete
kontaktovat odbor životního prostředí na tel. 481
366 160 (Ing. Sedláková) nebo z.sedlakova@
mu.turnov.cz. Podrobnější informace najdete také
na internetových stránkách a facebooku města či
na www.uklidmecesko.cz.

Společnými silami se pokusíme přírodu našeho
města i okolí vyčistit od nepořádku a odpadků.

Odbor životního prostředí

Leto‰ní Den Zemû v Turnovû

Svoz biopopelnic v roce 2016 bude probíhat ob-
dobně jako v předchozích letech (duben a listopad
– svoz 1x za 14 dní; květen až říjen svoz 1 x týdně).
Svozovými dny jsou středa a čtvrtek.

stfiedeãní termíny
13. 4. 27. 4.
4. 5. 11. 5. 18. 5. 25. 5.
1. 6. 8. 6. 15. 6. 22. 6. 29. 6.
6. 7. 13. 7. 20. 7. 27. 7.
3. 8. 10. 8. 17. 8. 24. 8. 31. 8.
7. 9. 14. 9. 21. 9. 28. 9.

5. 10. 12. 10. 19. 10. 26. 10.
9. 11. 23. 11.

ãtvrteãní termíny
14. 4. 28. 4.
5. 5 12. 5. 19. 5. 26. 5.
2. 6. 9. 6. 16. 6. 23. 6. 30. 6.
7. 7. 14. 7. 21. 7. 28. 7.
4. 8. 11. 8. 18. 8. 25. 8.
1. 9. 8. 9. 15. 9. 22. 9. 29. 9.
6. 10. 13. 10. 20. 10. 27. 10.
10. 11. 24. 11.

Stfieda – svoz v tûchto ãástech mûsta: 

BUKOVINA, DOLÁNKY, KOBYLKA, MALÝ
ROHOZEC, DALIMĚŘICE, TURNOV II.,
MAŠOV, PELEŠANY, KADEŘAVEC

âtvrtek – svoz v tûchto ãástech mûsta: 

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

Odbor životního prostředí

Svoz nádob na bioodpad v roce 2016
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Odbor školství, kultury a sportu srdečně zve na
den otevřených dveří turnovských mateřských
škol, který proběhne v dubnu letošního roku.
Zápis dětí pro školní rok 2016/2017 proběhne ve
středu 18. května 2016 od 10.00 do 16.00 hodin. 

„Rodiče mají možnost si školu prohlédnout a zá-
roveň si vyzvednout přihlášku pro umístění dítěte
do mateřské školy,“ sdělila vedoucí odboru škol-
ství, kultury a sportu Martina Marková. A také do-
dala, že v případě zájmu o konkrétní mateřskou
školu doručí rodiče přihlášku o přijetí na danou
mateřskou školu osobně nebo poštou, a to nejpoz-
ději v den zápisu tedy do 18. května. 2016.

Den otevfien˘ch dvefií bude 
probíhat v tûchto termínech:

stfieda 13. dubna, M· Bezruãova, 9.00–11.30, 14.00–16.00
stfieda 20. dubna, M· Zborovská, 9.30–11.30, (10.00–11.00
v˘tvarná dílna)
stfieda 20. dubna, Waldorfská M·, 10.00–12.00
stfieda 20. dubna, M· Ma‰ov, 15.00–17.00
úter˘ 26. dubna, M· Ale‰ova, 9.30–11.00, 15.00–16.00
úter˘ 26. dubna, Jana Palacha, 9.30–11.00
úter˘ 26. dubna, M· 28. fiíjna, 10.00–11.30, 15.30–17.00

Odbor školství, kultury a sportu

Den otevfien˘ch dvefií v matefisk˘ch ‰kolách

Letní dovolená 
na turnovsk˘ch 
matefisk˘ch ‰kolách
Blíží se období plánování letních dovolených.
Přinášíme proto přehled jednotlivých mateř-

ských škol a jejich plán dovolených. V tabulce je
dovolená označena zelenou barvou. 

Během letních měsíců bude vždy minimálně
jedna mateřská škola otevřena, každá škola bude
mít zavřeno 5–6 týdnů.

Bc. Renata Brychová, 
odbor školství, kultury a sportu

Mûsto Turnov pfiijímá
Ïádosti na podporu
kultury z kulturního
fondu
Žadatelé mohou své žádosti podávat v období
od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2016.

Bližší informace je možné získat na odboru
školství, kultury a sportu nebo na internetových
stránkách města, buď v sekci Dotace města –
Kultura, či na úřední desce města, kde je ode dne
1. 3. 2016 vyvěšena výzva k předkládání žádostí.
Správcem této dotační oblasti je odbor školství,
kultury a sportu.

Mgr. Martina Marková, 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Dovolená na M· v Turnovû v roce 2016

ãtvrtek 28. dubna 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz


