
listopad 2017 | | 21

Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – prosinec 2017

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. Anna ·upíková, tisková mluvãí mûsta a koordinátor Zdravého
mûsta Turnov a MA21 (tel.: 481 366 321, e-mail: a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, Pavel Charousek, Lenka Karásková, Odbor sociálních vûcí. 

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

U pomníku ve Skálově ulici se shromáždila necelá
padesátka obyvatel, aby uctila výročí republiky
pietním setkáním. Společně s vedením města
vzpomněli na jeden z nejvýznamnějších dnů v his-
torii republiky další hosté, mezi kterými nechyběl
starosta obce Malá Skála Michal Rezler nebo zá-

stupkyně turnovské pobočky Konfederace politic-
kých vězňů České republiky Jaroslava Svatošová.
Pietní akt zahájila státní hymna, kterou následo-
vala řeč místostarostky Petry Houškové, která v ní
vzpomněla na nejdůležitější body historie a připo-
mněla potřebu odvahy a hlavně naděje.

Vedení města následně přistoupilo k položení
věnce, které následovali hosté a přítomní obyvate-
lé všech věkových kategorií. Po zaznění závěrečné
vojenské večerky v podání Jiřího Richtera na trub-
ku měli účastníci pietního aktu možnost rozsvítit
připravenou svíčku, a tímto novým způsobem uctít
památku vzniku našeho novodobého samostatné-
ho státu. 

Vyvrcholení svátečního dne proběhlo v měst-
ském divadle od 18.00 hodin. Slavnostní večer
uváděla Eva Kordová a starosta města Tomáš
Hocke pronesl proslov inspirovaný myšlenkami
Václava Havla o národní identitě, ale neopomenul
ani stručně reagovat na současné dění ve společ-
nosti. 

Večer na oslavu 28. října představuje vysoce
společenskou událost, při které se udělují ocenění
města, kterými jsou čestné občanství, cena obce
a medaile starosty. Prvním uděleným oceněním
bylo čestné občanství, které se však předávalo tro-
chu netradičně již v pátek 20. října. Předání oce-
nění v podobě symbolického klíče města bylo
v rámci výročního koncertu pěveckého sboru
Musica Fortuna. Laureátem se stal Lars-Olof
Franzen, který stojí za dlouholetým a fungujícím
přátelstvím města Turnova se švédským městem
Alvesta. Za posledních více jak 40 let bylo ze Švéd-
ska vypraveno přes 120 autobusových zájezdů
a další stovky lidí se zúčastnily výměnných poby-
tů. Sám Lars-Olof Franzen při slavnostním večeru
řekl: „V Alvestě všichni znají v České republice jen
dvě města – Prahu a Turnov.“

V letošním roce byla zastupitelstvem udělena
také Cena obce, kterou si za svůj profesní přínos
v oblasti žurnalistiky a hlavně dokumentaristiky

Oslavy 28. fiíjna 2017 
a ocenûní osobností 
Oslavy 99. výročí vzniku samostatného československého státu se uskutečnily v sobotu 
28. října 2017. Letošní oslavy státnosti byly doprovázeny tradičním předáváním ocenění 
města v městském divadle a pietním aktem.
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odnesl JUDr. Milan Brunclík. Díky své vytrvalé
a dlouhodobé činnosti především v dokumentaci
dění na Turnovsku prostřednictvím videozázna-
mů turnovské televize si kromě pamětního listu
a květiny odnesl také poukaz na finanční odměnu. 

Třetím typem ocenění je medaile starosty, která
se uděluje od roku 2014. V letošním roce bylo me-
dailí oceněno devět osob: 

• Luboš Mrklas získal medaili za záchranu ži-
vota. Svou pohotovou a rozhodnou reakcí přispěl
k záchraně života své kolegyně.

• Jan Staněk jako signatář a organizátor po-
chodů Nezávislého mírového sdružení obdržel
medaili starosty za osobní odvahu, se kterou vzdo-
roval komunistickému režimu v 80. letech, za čin-
nost, která přinesla jeho osobě persekuci a nám
všem ukázala cestu k demokracii.

• Eva Lédlová získala ocenění za vynikající pe-
dagogickou práci s dětmi, netradiční výukové me-
tody. Jako učitelka ZUŠ Turnov pro své žáky dělá
to nejlepší.

• Paní Jitce Petruškové, regionální historičce,
autorce Nového turnovského pantheonu, zakla-
datelce Pekařovy společnosti a dobré duši turnov-

ského muzea, bylo uděleno ocenění in memoriam
za vynikající kulturní přínos městu. Ocenění pře-
vzala její sestra Šárka Drahoňovská.

• Václav Zakouřil získal ocenění za vynikající
celoživotní práci s dětmi a mládeží v oblasti orien-
tačního běhu a za dlouholetou spolupráci se švéd-
ským partnerským městem Alvesta.

• Panu Jaroslavu Hlušičkovi bylo předáno oce-
nění in memoriam za vynikající celoživotní práci
ve sboru dobrovolných hasičů, výchovu několika
generací mladých hasičů, tisíce hodin práce na

hasičské technice, stovky zásahů a zdolaných po-
žárů na celém Turnovsku. Medaili za něho převzal
kolega Roman Jelínek ze Sboru hasičů města
Turnova.

• Medaile byla předána také Josefu Zahrad-
níkovi za vynikající celoživotní práci ve sboru
dobrovolných hasičů, výchovu několika generací
mladých hasičů, tisíce hodin práce na hasičské
technice, stovky zásahů a zdolaných požárů na ce-
lém Turnovsku.

• Jaroslav Šikola také obdržel medaili za vyni-
kající celoživotní práci ve sboru dobrovolných ha-
sičů, výchovu několika generací mladých hasičů,
tisíce hodin práce na hasičské technice, stovky zá-
sahů a zdolaných požárů na celém Turnovsku.

• Poslední medaile byla udělena slečně Mi-
chaele Mlejnkové, která se z důvodu svého půso-
bení ve volejbalovém týmu Bundesligy Stuttgart
nemohla osobně zúčastnit. Medaile za sportovní
úspěchy a šíření dobrého jména Turnova ve spor-
tovním světě jí bude předána vedením města po
návratu zpět do Turnova. Slečna Mlejnková byla
ve svých dvaceti letech vyhlášena nejlepší volejba-
listkou České republiky za rok 2016. 

Město Turnov spustilo novou aplikaci pro občany,
interaktivního průvodce úřadem mohou využívat
majitelé takzvaných chytrých telefonů nebo tabletů. 

Předností aplikace je okamžitá dostupnost po-
třebných informací. Prostředí aplikace je členěno
na sekcí aktuality, úřední deska, kontakty a další
informace. Všechno důležité budete mít stále při
ruce, již nezmeškáte žádnou důležitou akci a kon-
takty budete mít vždy přímo v telefonu. Aplikace
umožňuje individuální nastavení včetně připomí-
nek pouze na konkrétní typ informace. 

První sekce představuje aktuální informace na
webu, kam jsou přenášeny údaje z webových strá-
nek Města Turnova. Oproti klasickým interneto-
vým stránkám jsou informace členěny pouze dle
časové aktuálnosti bez ohledu na místo vložení.
Kromě běžných zpráv tak můžete aktuálně sledo-

vat informace z dalších sekcí, kterými jsou napří-
klad investice nebo nejnovější usnesení. Aplikace
dále nabízí výběr sdíleného kalendáře akcí, ve kte-
rém naleznete pozvánky na události nejen
z Turnova, ale i blízkého okolí. Další členění při-
náší sekci úřední deska, tísňové linky včetně kon-
taktů na pohotovostní a havarijní služby a samo-

zřejmě kontakty na Městský úřad Turnov. Aplika-
ce Turnov v mobilu je určena primárně pro občany
Turnova, kterým přináší jednodušší užívání služby
závady nad mapou. Prozatím fungovala na poža-
davky občanů webová verze aplikace, kam občané
mohli své podněty na zlepšení stavu ve veřejném
prostředí vkládat prostřednictvím internetových
stránek Města Turnova. Aplikace nyní nabízí za-
dání nového požadavku s propojením GPS sou-
řadnic mobilního telefonu a vyfocení aktuálního
stavu bez nutnosti měnit mobilní prostředí.
Poslední výběr v aplikaci nabízí základní turistic-
ké informace o Turnovu s odkazem na Turistický
informační portál Turnovska, kde je k dispozici
kompletní turistická nabídka Turnova a okolí. 

Aplikace Turnov v mobilu je volně dostupná ke
stažení pro verze OS Android i iOS zařízení
Apple.

Turnov má mobilní aplikaci pro obyvatele 
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Letošní vánoční řemeslnické trhy se uskuteční
v pátek 8. a v sobotu 9. prosince 2017 na náměstí
Českého ráje. 

Těšit se můžete na tradiční vystoupení turnov-
ských základních škol i bohatý kulturní program,
ve kterém zazní například swingové nebo jazzové
rytmy. Chybět nebude ani vyvrcholení trhů v po-
době turnovského pěveckého sboru Antonína
Dvořáka a orchestru přátel J. J. Ryby, kteří před-
staví slavnou Českou mši vánoční. Program i letos
bude probíhat také v Muzeu Českého ráje ve Ská-
lově ulici, kde je připraven divadelní program zvláš-
tě pro děti. Samozřejmě se můžete těšit i na tradič-
ní nepřebernou nabídku řemeslníků nabízejících
občerstvení, vánoční dekoraci i řemeslné výrobky. 

Upozorňujeme, že Skálova ulice, náměstí Českého
ráje (před Spořitelnou) a ulice Jiráskova bude v do-
bě konání trhů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

pátek 8. prosince 
Hlavní pódium náměstí Českého ráje
10.00 zahájení
10.15 ZŠ Mašov
10.45 ZŠ Skálova
11.30 ZŠ 28. října
12.15 ZŠ Žižkova
13.00 ZŠ Zborovská
13.15 ZUŠ Turnov
14.00 Zhasni (folk-popová skupina z Nového Boru)

15.30 Turnovanka (malý dechový orchestr řídí
Jindřich Bada) 

16.00 –18.00 Starostův čaj (stánek vedení města
se speciálním čajem, výtěžek je použit na
nadílku pro seniory)

16.45 Ondřej Halama a Pranic (autorský folk)
18.00 Funny Grass (tradiční bluegrass, country

a irská hudba)

Divadlo v Muzeu Českého ráje ve Skálově ulici
14.30 100 opic – Vánoční (rodinné divadlo s ko-

ledami, od 5 let) 
16.30 100 opic – Meďoušek (pohádka o malém

medvídkovi, od 3 let)

sobota 9. prosince
Hlavní pódium náměstí Českého ráje
10.00 Broďanka (dechovka ze Železného Brodu

s kapelníkem Rudou Müllerem)

11.30 Provaz (pěvecký sbor z Kacanov)
12.30 Volupsije (country skupina z Jablonce n. N.)
14.00 Stand Band (bluesové, folkové, swingové

a rockové písničky)
15.30 Volupsije (country skupina z Jablonce n. N.)
16.45 Hudba u města Vídně (staropražské písničky)
18.00 Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční –

PS Antonín Dvořák a Orchestr přátel
J. J. Ryby řídí Bohuslav Lédl

Divadlo v Muzeu Českého ráje ve Skálově ulici
10.30 Čmukaři – Nesem vám noviny (improvi-

zované vánoční vyprávění, od 3 let) 
14.30 Ruda Hancvencl – Robinson (loutkové

dobrodružství, od 6 let)
16.30 Ruda Hancvencl – Hvězdné dálky (lout-

kové sci-fi, od 6 let)

Doprovodn˘ program 
v Muzeu âeského ráje v Turnovû
9. 11. 2017 – 21. 1. 2018
Muzeum âeského ráje / Kamenáfisk˘ dÛm
Výstava Loutky ze staré půdy – loutky a loutko-
vá divadla z přelomu 19. a 20. století

pátek 8. 12. od 14.00 do 18.00 hod.
sobota 9. 12. od 9.00 do 19.00 hod.
Muzeum âeského ráje / Kamenáfisk˘ dÛm 
Vánoční dílna – výroba loutky (doprovodná díl-
na k výstavě Loutky ze staré půdy)
Vstupné 50 Kč

Zveme na tradiãní vánoãní fiemeslnické trhy

Adventní koncert
v mûstském divadle
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov
srdečně zve seniory a osoby se zdravotním po-
stižením na Adventní koncert, který se uskuteč-
ní v rámci Zdravého města a MA21. 

Koncert se bude konat v pátek 8. prosince 2017
od 18.00 hodin v Městském divadle Turnov. Účin-
kovat bude pěvecký sbor Musica Fortuna pod ve-
dením Vítězslava Čapka. Vstup je zdarma a po
předchozí domluvě je také možné zajistit indivi-

duálně dopravu. Bližší informace poskytne paní
Poláková z Terénní pečovatelské služby na tele-
fonním čísle 481 322 814.

Do matefisk˘ch ‰kol 
zavítá Mikulá‰
Odbor školství, kultury a sportu zorganizoval
pro děti tradiční mikulášskou nadílku. 

I letos navštíví turnovské mateřské školy svatý
Mikuláš se svou družinou, ve které nesmí chybět
hodný anděl ani rohatý čert. 

V pondělí 4. prosince během dopoledne projde
mikulášská výprava devět mateřských škol na
území Turnova a rozdá dětem připravené balíčky
se sladkou nadílkou.
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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.

Město Turnov vyhlašuje anketu ověřující zájem
obyvatel zapojovat se do řízení města. 

Město Turnov je od roku 2011 členem Národní sí-
tě Zdravých měst České republiky a vyvíjí činnost
v projektu Turnov – Zdravé město a místní
Agenda 21. Projektem se hlásíme k principů zod-
povědnosti našeho města vůči dalším generacím.
Pro získání kvalitního řízení města Turnova se
snažíme zapojovat veřejnost do rozhodovacích
procesů. Obecně lze říci, že se snažíme promyšle-
ně utvářet naše město jako kvalitní, zdravé a pří-
jemné místo pro život na základě dohody s místní-
mi obyvateli. 

V roce 2017 se obyvatelé mohli zapojit do násle-
dujících aktivit: 

Setkávání s pfiedstaviteli mûsta 
Téměř každý měsíc zavítá starosta města nebo
místostarostky do jedné z části města Turnova.
Občané mají možnost dozvědět se kromě novinek
a informací z radnice také připravované investiční
záměry. Na setkáních se řeší jednotlivé podněty o-
byvatel včetně revize již přijatých podnětů, žádostí
či stížností. V roce 2017 proběhlo 10 setkání v růz-
ných lokalitách města, mezi kterými byly i tři set-
kání formou kulatých stolů na řešení konkrétní
problematiky. Ze setkání se starostou města vze-
šlo přes 120 podnětů k vyřízení. 

Participativní rozpoãet 
Novou formou zapojování veřejnosti do rozvoje
města je tzv. participativní rozpočtování, kdy oby-
vatelé města mohou rozhodovat o využití části
městského rozpočtu na realizaci konkrétního in-
vestičního projektu na zkvalitnění veřejného pros-
toru. V roce 2017 se díky prvnímu ročníku partici-

pativního rozpočtu realizovalo rozšíření dětského
hřiště v Dělnické ulici. Na základě přijatého pro-
jektu od Parlamentu mládeže Města Turnova na
umístění nádob na třídění tetrapaků, byl odborem
životního prostředí spuštěn zkušební provoz svo-
zu tetrapaků z oblastí velkých sídlišť v Turnově. 

Vefiejné fórum 
Fórum Zdravého města Turnov se v letošním roce
konalo po čtvrté. Veřejné diskuse se účastní občané,
zastupitelé, představitelé vedení města a pracov-
níci městského úřadu. Nechybí ani doprovodný
program a prezentace problémů s jejich postup-
ným řešením, které vznikly z předešlého fóra.
Samotná diskuse o stavu a možnostech rozvoje
města v nejrůznějších oblastech probíhá u několi-
ka tematických stolů, jako je například doprava,
cestovní ruch, zdravotnictví atd. Zformulované
problémy garanti jednotlivých stolů přednesou
a označí dva nejzásadnější. Anketa problémy ověří
a porovnáním pořadí problémů definovaných
účastníky fóra s pořadím problémů vzešlých z an-
kety vzejdou ty hlavní problémy. S výsledky anke-
ty jsou seznámeni zastupitelé města, kteří na je-
jich základě dále řeší jednotlivé problematiky.

V roce 2017 se podařilo vyřešit několik priorit vze-
šlých od obyvatel města z fóra konaného v roce
2016. Na základě priority zaměřit se na nebezpeč-
ná místa v Turnově byly vytipované místa pomocí
Pocitové mapy. Nebezpečné místo v prostoru bý-
valých uhelných skladů bylo oploceno, místo dět-
ského hřiště hrad bylo zdemolováno, místo v cent-
rálním parku bylo revitalizováno, prostor u kostela
svatého Mikuláše byl oplocen a nově osázen, pros-
tor u autobusového nádraží byl vyčištěn a proběh-
ly terénní úpravy a opraven byl také ve spolupráci
s ŘSD podchod v Sobotecké ulici. Na další místa
byla pořízena mobilní kamera Městské policie
Turnov pro zajištění dočasné kontroly rizikového
chování. Další prioritou bylo vybudování stano-
višť pro podporu pohybu. Na základě tohoto pod-
nětu bylo v jarních měsících otevřeno první wor-
koutové hřiště pro mládež a dospělé. Pro děti byla
v roce 2017 otevřena dětská hřiště v Turnově II.,
v centrálním parku a v Metelkových sadech. Pro
seniory vyrostly nové fitness rehabilitační prvky
v Rývových sadech. Výslednou prioritou se také
stala občanská vybavenost v Turnově II., na kte-
rou bylo uspořádáno setkání obyvatel včetně an-
ketních šetření. Na základě konkrétních podnětů
byly na Turnově II. obnoveny kulturní programy,
vyrostly venkovní hřiště nebo proběhla 5. etapa
regenerace sídliště. Proběhly přípravy pro přemís-
tění veřejné knihovny do prostor nádražní budovy
a začaly první plánovací kroky k vybudování nové
multifunkční budovy. Opět se otevřelo projedná-
vání nevzhledné části sídliště s betonovým bazén-
kem, na kterou byla připravena architektonická
studie. V neposlední řadě se také na základě prio-
rit obyvatel řešila podpora cyklodopravy ve městě.
Byly vybudována úschovna kol ve Skálově ulici
hned vedle veřejných toalet. Pokračuje se ve traso-
vání cyklostezky Greenway Jizera a rozhodnutím

Chcete se zapojovat do vedení mûsta?



Rok 2017 byl 
ve znamení úprav
hradu Vald‰tejn

Po celý rok probíhaly na hradě Valdštejn úpra-
vy a stavební práce. Městský hrad se může
s koncem roku pochlubit novou střechou, upra-
veným okolním prostředím, ale i rekonstrukcí
zabezpečovacího systému. Celkově bylo na úpra-
vy vynaloženo více jak 7,5 milionu korun. 

Od podzimu minulého roku až do konce května
letošního roku probíhala generální oprava střeš-
ního pláště včetně krovu na kapli sv. Jana Nepo-

muckého na hradě Valdštejně. Oblíbený výletní cíl
byl v průběhu roku obležen stavební technikou,
která upravovala prostory předhradí. Během celé
turistické sezony probíhala generální oprava pří-
stupového mostu včetně mostní konstrukce. 

V průběhu letních měsíců byla na prvním ná-
dvoří hradu Valdštejna restaurována nástěnná
malba svatého Jana Křtitele. Hrad Valdštejn také
prošel řadou menších oprav a zásahů pro zlepšení
dosavadního stavu. Proběhla renovace modliteb-
ních lavic v kapli svatého Jana Nepomuckého.
V prostorách hradu došlo k opravám a nátěrům
dveří. Dále došlo k opravě dlažby před pokladnou
nebo bylo upraveno schodiště vedoucí do biliární-
ho sálu. 

Poslední avšak významným zásahem na hradě
Valdštejna byla rekonstrukce zabezpečovacího
systému celého památkového objektu. 

Podrobné informace o úpravách naleznete na
webových stránkách Města Turnova.
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ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Rady města Turnova do nově zrekonstruované Pe-
kařovy ulice přibydou cyklopruhy v obou směrech. 

Dal‰í aktivity
• Obyvatelé se mají možnost zapojit do veřejného

zasedání zastupitelstva města svým příspěvkem. 
• Obyvatelé Turnova mají možnost hlasovat v růz-

ných anketních šetřeních. V roce 2017 bylo na
webových stránkách města vypracováno sedm
anket. 

• Představitelé města se setkávají s místními seniory.
• Vedení města, zastupitelé nebo pracovníci Měst-

ského úřadu navštěvují zasedání Parlamentu

mládeže Města Turnova, které sdružuje mládež
navštěvující turnovské základní a střední školy. 

• Vedení města se také setkává se zájmovými a ji-
nými skupinami, jako jsou například maminky
s dětmi nebo občanské spolky.

• Radnici také navštěvují i zahraniční návštěvy,
státníci, prezident republiky či představitelé
okolních obcí.

• Na radnici se uskutečňují také setkávání s nej-
menšími obyvateli města v rámci vlastivědné
nauky základních škol. 

• V budovách Městského úřadu Turnov jsou k dispo-
zici schránky určené pro připomínky obyvatel. 

Radní a zastupitelé města na svých jednáních řeší
různé výstupy ze zapojování obyvatel do řízení
města. Výsledky veřejného fóra byly součástí říj-
nového projednávání. Vzhledem k výsledkům ve-
řejného fóra z roku 2017 se radní města rozhodli
v příštím roce veřejné fórum nepořádat. 

Váš názor nás velice zajímá, a proto bychom
rádi věděli, jak vnímáte zapojování veřejnos-
ti do vedení města Turnova. Hlasování v an-
ketě je možné do 31. prosince 2017.

Vánoční strom bude v Turnově rozsvícen dle tradic
opět na první adventní neděli, která letos vychází
na 3. prosince 2017. 

Město Turnov připravuje k samotnému okamžiku
rozsvícení stromku tradiční doprovodný program
na náměstí Českého ráje. Letošní rozsvícení bude
zahájeno v 16.30 hodin vystoupením dechového
souboru Základní umělecké školy Turnov. V pro-
gramu se představí také dětský pěvecký soubor
Karmínek pod vedením Jindřicha Bady a vystou-
pení dramatického kroužku ZŠ Žižkova pod vede-

ním Jany Kepkové. Představí se také skřítek
Turnováček, který společně s dalšími adventními
postavami obdaruje přítomné děti sladkou nadíl-
kou. 

Odpolednem Vás provede Eva Kordová společ-
ně s vedením města Turnova. 

Po dobu trvání akce bude pro provoz uzavřeno
náměstí Českého ráje. 

Rozsvícení vánočního stromu předchází Den
pro dětskou knihu v Městské knihovně Antonína
Marka v Turnově od 9.00 do 14.00 hodin. 

Všichni jste srdečně zváni.

Vánoãní strom se rozsvítí první adventní nedûli
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Nov˘ rok odstartuje
ohÀostrojem
V pondělí 1. ledna 2018 se za podpory Města
Turnova a turnovských firem uskuteční novo-
roční ohňostroj. Místem konání bude tradičně
autobusové nádraží Na Lukách. 

Od 16.30 hodin se můžete těšit na doprovodný
program, ve kterém obdrží děti za obrázek slad-
kou odměnu. Tématem letošní výtvarné soutěže
jsou „Vánoce a můj nejhezčí dárek“. Děti mohou
malovat obrázky s vánočními motivy, ale také
i dárky, které našli pod stromečkem. Milovníky

muziky potěší skupina Duo BigBand. Vedení
města popřeje občanům do nového roku a násled-
ně odpočítá odpálení samotného ohňostroje. 

Těšíme se na Vás.

ěsto Turnov a zaměstnanci Městského
úřadu Turnov přejí všem občanům
krásné a klidné prožití vánočních svát-

ků, dětem bohatou nadílku pod stromečkem, a do
nového roku pevné zdraví a mnoho spokojenosti.

ãtvrtek 14. prosince 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Ve středu 8. listopadu 2017 zavítal starosta na set-
kání s obyvateli do lokality Turnov II., kde před-
stavil poslední verzi projektu rekonstrukce Ná-
dražní ulice. 

Listopadové a zároveň poslední setkání starosty
Tomáše Hockeho v tomto roce proběhlo v jídelně
základní školy v Alešově ulici, kam dorazila více
jak šedesátka obyvatel. Hned v úvodu setkání sta-
rosta přivítal obyvatele a seznámil je s posledními
projekčními plány i s aktuálním vývojem situace.
Rekonstrukce Nádražní ulice je jedním z největ-
ších plánů města za poslední tři roky. Projekt, který
se postupem času rozrůstal, v sobě zahrnuje opravu
Nádražní ulice od křižovatky u viaduktu až k hra-
nici města a dále přes Ohrazenice k Pyrámu. Další
částí je komplikovaná situace přímo v oblasti via-
duktu. Posledním úsekem připravované rekon-
strukce je ulice Přepeřská až do Svijan, kde leží
hranice Libereckého kraje. Vzhledem k rozsáhlé-
mu území na projektu spolupracuje Krajský úřad
Libereckého kraje se samosprávami zmíněných
obcí, tedy Město Turnov a obce Ohrazenice, Pře-
peře, Příšovice a Svijany, dále Vodohospodářské
sdružení Turnov a Krajská správa silnic Liberec-
kého kraje. 

Celý projekt je rozdělen do třech samostatných
stavebních povolení, kdy v současné době je vydá-

no povolení na úsek zahrnující komunikaci
II/610. Starosta na setkání uvedl, že by bylo ideál-
ní zahájit projekt v únoru příštího roku rekon-
strukcí kanalizačních a vodovodních řadů v hor-
ním úseku Nádražní ulice směrem na Ohrazenice.
Stavba VHS Turnov by měla být dokončena v srp-
nu 2018. V případě příznivých klimatických i dal-
ších proměnných podmínek by mohla být první
vrstva asfaltu položena již v roce 2018. V opačném
případě by se na zimu pokládaly provizorní asfalty. 

Nádražní po rekonstrukci bude více připomínat
městskou ulici. Na komunikaci budou chodníky,
parkovací zálivy s ostrůvky se stromy a zelení
a cyklopruhy. Na jedné straně ulice bude cyklistic-
ká stezka samostatně mezi chodníkem a zelení
a po druhé straně z důvodu omezeného místa bu-
de cyklopás přímo vedle jízdního pruhu. Ulice

1. máje bude zobousměrněna a zatížená odbočka
do Fučíkovy ulice bude v budoucnu sloužit pouze
pro osobní automobily. Rekonstrukcí dojde k pro-
hloubení viaduktu o půl metru, což s sebou přine-
se změnu organizace za křižovatkou. Komunikace
na hranici se Středočeským krajem zůstane v ne-
změněném profilu, pouze dojde ke sjednocení
normové kategorijní šířky komunikace. 

Celý projekt se rozrostl na čtvrtmiliardovou
stavbu. Finanční možnosti Turnova, dalších obcí
a kraje by takový projekt nedovolily bez čerpání
peněz z Integrovaného regionální operačního
programu. Město Turnov bude investovat 17 mi-
lionů korun na chodníky, zeleň, veřejné osvětlení
a parkovací zálivy. Z rozpočtu města půjde také
příspěvek 10 milionů korun na stavbu Vodohos-
podářského sdružení Turnov. 

Obyvatelé se v diskusní části ptali na průběh
realizace a způsoby dopravy během stavebních
prací. Byly také předneseny zásadní podněty k za-
pracování do projektu. Kromě dotazů na opravu
Nádražní ulice se řešila také kamionová doprava,
obchvat Turnova nebo možnosti parkování. 

Projekt Nádražní ulice v letošním roce zahajo-
val i ukončoval setkání starosty s obyvateli města.
Symbolicky tak byl uzavřen letošní rok, děkujeme
všem obyvatelům za účast a budeme se s Vámi tě-
šit při dalších setkáních v příštím roce. 

Starosta uzavfiel setkávání s obãany v Turnovû II.

M


