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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – prosinec 2018

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 Mgr. Zdenka ·trauchová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: z.strauchova@mu.turnov.cz). Fotografie: Mgr. Zdenka ·trauchová, Pavel Charousek, Jan Stanûk, Z· Turnov, ÎiÏkova, Mûstská knihovna A. Marka Turnov, MûÚ Turnov, Turnovské památky a cestovní ruch.

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

Bohatý doprovodný program začal na náměstí
Českého ráje ve 13.00 hodin. Za zvuku dechové
kapely Turnovanka procházel náměstím průvod
složený ze zástupců turnovské radnice, sboru
dobrovolných hasičů, sokolů, skautů a selské jíz-
dy. Na pódiu nechyběly proslovy s tematikou de-
mokracie. Poté, co se průvod vydal dále Skálovou
ulicí, na náměstí vystoupila Cimbálová muzika
Dušana Kotlára a následovala oblíbená kapela
Waldovy Matušky.

Jelikož bylo sychravé počasí, účastníci oslav
v hojném počtu navštěvovali historickou část rad-
nice a chodili se dívat i do rekonstruovaných pro-
stor nového městského úřadu ve Skálově ulici.

Historickou budovu radnice zdobily ve foyer
obrázky dětí, které se zapojily do soutěže Turnov
za 100 let. Soutěž probíhala po celý školní rok
2017/2018 a vedle výtvarné sekce měla i literární.
Na turnovskou radnici doputovala spousta nád-
herných obrázků a výtvorů, mezi kterými vybrala

porota 21 vítězů. Slavnostní vyhlášení proběhlo
v zasedací místnosti přímo v den oslav 28. října.
Ocenění dětem předávala paní místostarostka
Petra Houšková. 

Ve sváteční den se lidé mohli na radnici podívat
do kanceláře starosty, kde byly k nahlédnutí histo-
rické turnovské kroniky. Prohlížení probíhalo pod
odborným dohledem kronikářky. Přístupné byly
kanceláře i obou místostarostek. 

Řada vzpomínkových fotografií pak udělala ra-
dost všem návštěvníkům ve fotokoutku. 

V 15.00 hodin byla v parku u letního kina zasa-
zena pamětní lípa. Do sázení se zapojila široká ve-
řejnost. Starosta města Tomáš Hocke popřál stro-
mu i naší demokracii, aby vzkvétaly. 

V 16.00 hodin se konala v Muzeu Českého ráje
výstava „Konečně ve vlastním!“, která na dobo-
vých fotografiích a materiálech přibližuje ryze tur-
novské první týdny dění v novém státě. 

Zástupci sokolů, dobrovolných hasičů, Asocia-
ce svobodného československého letectva, Kraj-
ského vojenského velitelství, Konfederace politic-
kých vězňů a v neposlední řadě vedení města se
zúčastnili v 17.00 hodin pietní vzpomínky u po-
mníku padlých ve Skálově ulice, kde byly položeny
věnce. Na závěr zazněla vojenská večerka. 

V 18.00 hodin odstartoval v Kulturním centru
Střelnice slavnostní večer, na kterém Tomáš
Hocke udělil medaile starosty, cenu obce a čestné
občanství. Úplný závěr patřil Podkrkonošskému
symfonickému orchestru, který zahrál díla Bed-
řicha Smetany, Antonína Dvořáka, Josefa Suka
nebo Viléma Blodka.

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí 

Republika slavila a Turnov s ní
Nedělní odpoledne 28. října patřilo v Turnově oslavám 100. výročí založení Československa. 
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âlenové zastupitelstva mûsta Turnova 2018–2022

Luká‰ Bûlohradsk˘
Zvolen na kandidátce ODS. Zvolen na kandidátce NB. Zvolen na kandidátce ODS. Zvolen na kandidátce NB. Zvolen na kandidátce NB.

Bc. Ondfiej Fotr Mgr. Jaromír Friã Ing. arch. Václav Hájek Ing. Tomá‰ Hocke

Mgr. Petra Hou‰ková
Zvolena na kandidátce NB. Zvolen na kandidátce NB. Zvolen na kandidátce NB. Zvolen na kandidátce ANO. Zvolena na kandidátce NB.

MUDr. Martin Hrub˘ Karel Jiránek Ing. Jaroslav KníÏek Eva Kordová

Jifií Kos
Zvolen na kandidátce NB. Zvolen na kandidátce NB. Zvolen na kandidátce ANO. Zvolen na kandidátce PROTO.

Ing. Jifií Kovaãiãin Ing. Michal KfiíÏ Ivan Kunetka
Zvolen na kandidátce PROTO.
Mgr. Michal Loukota
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âlenové zastupitelstva mûsta Turnova 2018–2022

PhDr. Hana Maierová
Zvolena na kandidátce NB. Zvolen na kandidátce Piráti. Zvolen na kandidátce PROTO.

Ing. Zbynûk Miklík Jifií Mikula
Zvolen na kandidátce PROTO. Zvolen na kandidátce ODS.

Mgr. Pavel Mlejnek MUDr. Rostislav Polá‰ek

Miroslav Reichl
Zvolen na kandidátce ANO. Zvolen na kandidátce ANO. 

Ing. Tomá‰ Roubíãek
Zvolen na kandidátce Piráti.

David Schindler
Zvolena na kandidátce ANO. 
Mgr. Jana Svobodová

Zvolen na kandidátce ODS.
Ing. Tomá‰ ·pinka

Zvolen na kandidátce PROTO. Zvolena na kandidátce Piráti.
RNDr. Josef Uchytil, DiS. Daniela Weissová

âlenové zastupitelstva mûsta Turnova pro volební období 2018–2022. V sedmadvacetiãlenném zastupitelstvu je tfiináct nov˘ch tváfií.
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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.

Na začátku slavnostního večera ke 100. výročí re-
publiky udělil starosta města Tomáš Hocke v Kul-
turním centru Střelnice medaile starosty, cenu ob-
ce a čestné občanství. V letošním roce bylo medailí
oceněno 6 osob:

V oblasti spoleãenské
Marie Meixnerová – za vynikající občanské akti-
vity v oblasti dobrovolnictví – výchově ke čtenář-
ství „Pohádková babička“.

V oblasti spolkové a práci s mládeÏí
Vratislav Bivoj Tomášek – za vynikající celoži-
votní práci s dětmi a mládeží v Klubu Českých tu-
ristů a turnovském Junáku, udržení ducha a de-
mokratických tradic těchto spolků.

Jiří Barchánek – za vynikající celoživotní práci
s dětmi a mládeží v TJ Sokol Turnov a Klubu Čes-
kých turistů, udržení ducha a demokratických tra-
dic těchto spolků.

V oblasti sportu
Pavel Mikeš – za práci a nadšení, které přinesl ja-
ko hlavní organizátor devatenácti ročníků mezi-
národního mítinku Memoriálu Ludvíka Daňka
v Turnově.

Zásluhy o demokracii
Aleš Zemene – za osobní odvahu, se kterou vzdo-
roval komunistickému režimu v 80. letech, sig-
natáři a organizátorovi pochodů Nezávislého
mírového sdružení, za činnost, která přinesla jeho
osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k de-
mokracii.

Josef Tomsa – za osobní odvahu, se kterou
vzdoroval komunistickému režimu v 80. letech,
signatáři a organizátorovi pochodů Nezávislého
mírového sdružení, za činnost, která přinesla jeho
osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k de-
mokracii.

Cena obce za rok 2018 
byla udělena Dr. Jindřichu Houžvičkovi, jedna-
teli firmy CRYTUR. Crytur je jednou z předních
světových společností zabývajících se výrobou
a zpracováním syntetických krystalů se silným za-
měřením na specializované aplikace a specifické
projekty založené na vysokých odborných znalos-
tech a úzké spolupráci ve výzkumu a vývoji. Pod
jeho vedením společnost navýšila obrat 8 x. 

âestn˘m obãanem mûsta Turnova 
se stal Mgr. Dalibor Sehnoutka.

Nominace je výrazem hluboké úcty k člověku,
který patří mezi osobnosti města Turnova, které se
dokázaly vzepřít totalitní moci a neustoupit od
svých názorů a mravních zásad. 

Dalibor Sehnoutka se narodil 20. prosince 1930
v Nymburku v rodině profesora matematiky na ta-
mějším gymnasiu. Již od mládí působil ve skaut-
ském hnutí a vyznával jeho mravní a etické zása-
dy. Po vystudování Filosofické fakulty UK v Praze,
obor latina a historie, nastoupil tzv. na umístěnku
v roce 1955 na střední zemědělsko-technickou
školu v našem městě. Jako středoškolský pedagog
externě učil také na dalších středních školách
v Turnově.

Na základě svého smýšlení se v roce 1968 anga-
žoval v Klubu angažovaných nestraníků KAN

a snažil se prosazovat zásady skutečné demo-
kracie. V Turnově byl KAN založen mezi prvními
v zemi. Po vstupu okupačních vojsk Varšavské
smlouvy v srpnu 1968 nesouhlasil pan Sehnoutka
s invazí sovětských vojáků.

Pro své postoje a jako členu KANU mu byla za-
kázána činnost ve školství, kultuře a veřejné čin-
nosti. Nesměl pracovat a být zaměstnán v oblasti
okresu Semily. Po složitém hledání zaměstnání
začal pracovat v tiskárenském podniku Severo-
grafia Liberec. Po sedmi letech přešel na pobočku
tiskárny v Turnově /dnešní Unipress/. Zde praco-
val až do důchodového věku jako korektor textů. 

Pan Dalibor Sehnoutka až po roce 1990 zjistil,
že byl na seznamu v evidenci EZO – Evidence zá-
jmových osob s dodatkem Blokovaná osoba II.
stupně nebezpečnosti a zařazen do akce STB
Norbert. V této evidenci byl společně s dalšími
osobnostmi Turnova – Václavem Šolcem, Serge-
jem Solovjevem a Milanem Brunclíkem.

Tomá‰ Hocke udûlil medaile starosty, 
cenu obce a ãestné obãanství
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Zdravé mûsto Turnov

Rekonstrukce nové budovy městského úřadu ve
Skálově ulici čp. 466 bude do konce listopadu do-
končená. Úředníci setrvají zatím na svých mís-
tech, na začátku ledna začne stěhování.

Stěhování se dotkne provozu odborů sídlících ve
dvou budovách ve Skálově ulici. Konkrétně tedy
odboru správního (občanské průkazy, pasy, ověřo-
vání, atd.), odboru sociálních věcí, odboru dopravy
(registrace vozidel, řidičské průkazy, přestupky,
atd.), odboru školství, kultury a sportu a Živno-
stenského úřadu. Dále také odboru přestupkového
řízení, který nyní sídlí v budově České spořitelny.

Provoz všech těchto agend bude zcela přerušen
v termínu od 7. do 11. 1. 2019, kdy bude probíhat

stěhování, agendy a jejich pracovníci nebudou do-
stupní ani na emailu ani telefonicky. Od pondělí
14. 1. 2019 zahájí odbory znovu svůj provoz v no-
vé budově.

Nejsložitější na přesun bude odbor správní, kde
pracovníci zajišťují vydávání občanských průkazů
a cestovních dokladů. Z tohoto důvodu bude od-
bor uzavřen již v prvním lednovém týdnu. Vyho-
tovené doklady si tak musejí lidé vyzvednout do
konce roku nebo až po 14. lednu 2019. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí
Ing. Jan Zárybnický, vedoucí odboru vnitřních věcí 

Chod úfiadu naru‰í velké stûhování 

Chodník v ulici
Sobotecké jiÏ pfiiná‰í
bezpeãí chodcÛm
V říjnu tohoto roku byl dokončen firmou MI-
ZERA-STAVBY a. s. chodník podél ulice Sobo-
tecká včetně vybudování bezbariérového pří-
stupu k autobusovým zastávkám. 

Město Turnov získalo na tuto akci v květnu 2018
na základě žádosti o dotaci na projekt „Chodník
Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa“ s registračním
číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006567 pří-
slib poskytnutí dotace ve výši 4 374 970,72 Kč
v rámci 53. výzvy Integrovaného regionálního ope-
račního programu, Specifický cíl 4.1.: Posílení ko-
munitně vedeného místního rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech

a aktivizace místního potenciálu z celkových předpo-
kládaných uznatelných nákladů 4 605 232,34 Kč. 

Součástí akce bylo též zajištění veřejného osvět-
lení, které bylo hrazené z rozpočtu města jako ne-
uznatelný náklad v předpokládaných nákladech
dle žádosti 984 220,51 Kč. Dotace z Evropské
unie činí 95 % z uznatelných nákladů, 5 % přispě-
je žadatel – město Turnov. Skutečné náklady a ko-
nečná výše dotace budou známy až po vyúčtování
projektu.

Akce probíhala dle plánu a mnozí mohli být pře-
kvapeni rychlostí celé stavby. Nyní je docíleno
zvýšení bezpečnosti chodců a především dětí po-
dél pozemní komunikace III/279 26 v Turnově
–ulice Sobotecká od komunikace za autobusovou
zastávkou Turnov-Mašov až ke křižovatce Pele-
šany – Kadeřavec.

Ing. Eva Krsková, odbor rozvoje města 

Koncert pro seniory 
a osoby se zdravotním
postiÏením
Dne 14. 12. 2018 od 18 hodin se bude v Měst-
ském divadle Turnov konat Adventní koncert,

který je určený seniorům a osobám se zdravot-
ním postižením. 

Účinkovat bude pěvecký sbor Musica Fortuna
pod vedením pana Vítězslava Čapka. Vstup je
zdarma. Akci pravidelně pořádá odbor sociálních
věcí turnovské radnice. Koncert se uskuteční
v rámci Zdravého města a MA21. 

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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ZŠ Turnov, Žižkova opět po roce otevřela v listopa-
du své dveře dokořán a srdečně přivítala na Dni
otevřených dveří budoucí prvňáčky a šesťáky. 

Ti starší spolu se svými rodiči a prarodiči si v do-
provodu pana ředitele prohlédli školu a poté se set-
kali s třídními učiteli budoucích 6. tříd. K vzácným
návštěvníkům patřili turnovští předškoláčci.
Možná už chtěli konečně nahlédnout do tajuplné
školy, ale dost možná je přilákala i vůně koláčků.
Na Žižkovce bylo totiž POSVÍCENÍ. V doprovodu

skřítků Školníčků a za pomoci paní učitelek vlast-
noručně vyrobili tvarohové, povidlové nebo mar-
meládové dobrůtky. Čekání na koláčky zkrátilo ma-
lým pekařům zpívání u klavíru a plnění zajímavých
úkolů na interaktivní tabuli. Na konci putování na
děti už čekala upečená odměna. Koláče byly hoto-
vé! A věřte – nedalo se odolat! Ham – a byly sněde-
ny. A tak místo posvícenské výslužky si naši ne-
jmenší odnášeli omalovánky a zážitek z krásného
odpoledne. Brzy se budeme těšit zase na viděnou!

Učitelky 1. stupně, ZŠ Turnov, Žižkova

Koláãky pro pfied‰koláãky na ÎiÏkovce

S první adventní nedûlí
se rozsvítí turnovsk˘ 
vánoãní strom
Rozsvícení vánočního stromu v Turnově se u-
skuteční v neděli 2. 12. v 16.30 hodin na náměs-
tí Českého ráje. 

Akce naváže na Den pro dětskou knihu Městské
knihovny A. Marka. Na programu bude rozsvíce-
ní první adventní svíce a sdělení přání lidem.
Představí se nejmladší soubor ZUŠ Turnov Kar-
mínek pod vedením Jindřicha Bady. Z ochozu rad-
nice zazní fanfáry a vánoční melodie Jiřího Rich-
tera. Vystoupí také adventní postavy ZŠ Žižkova
pod vedením Jany Kepkové. Podvečerem bude
provázet Eva Kordová. Všichni jsou srdečně zváni!

Vánoãní fiemeslnické 
trhy opût na námûstí
âeského ráje
Vánoční řemeslnické trhy v Turnově se budou
konat 7.–8. 12. na náměstí Českého ráje. 

Na příchozí čeká bohatý výběr dárků a vánoční-
ho zboží – ozdoby, perníčky, keramika, hračky či
umělecké předměty. Těšit se můžete na kulturní
program s vystoupením turnovských základních
škol. Po oba dny zazní spousta koled a vánočních
písní od písničkářů, sborů či kapel. Sobotní večer
vyvrcholí v 18.00 hodin slavnou Českou mší vá-

noční J. J. Ryby. Doprovodný program bude také
v Muzeu Českého ráje. 

Recitaãní soutûÏ 
Poetika 2018
Podzimní listopad je tradičně každý rok měsí-
cem poezie. 

K této události neodmyslitelně patří recitační
soutěž Poetika a následně galavečer, který je mi-
mořádným svátkem poezie, hudby a písňových
textů. Dvacátého ročníku této kulturní akce se
zúčastnilo kolem stovky mladých interpretů.

Na Galavečeru Poetiky patřila zajímavým a ús-
pěšným recitátorům první část programu. Vy-
stoupili Tadeáš Šich, Elen Drahoňovská, Filip
Mráz, Barbora Rákosová, Barbora Šimůnková,
Jakub Mikolášek, Hana Čapková a s vlastní tvor-
bou Ulyana Pestová a Vojtěch Franců. 

V další části večera se představil písničkář
Mirek Kemel se svou kapelou. Velmi nabíjející by-
lo také vystoupení mladé básnířky Barbory Řihá-

kové v slam poetry, který je specifickým stylem
básnického přednesu. V závěrečné části večera vy-
stoupila kapela Končina. 

Galavečer Poetiky 2018 byl věnován Martinu
Beranovi, který nevynechal žádný ročník této kul-
turní akce. Bohužel zemřel 8. listopadu 2018.
Moc nám tento večer chyběl. 

Eva Kordová, dramaturg KVČ a dětského 
oddělení Městské knihovny A. Marka Turnov

ProdlouÏení fotografické
soutûÏe k v˘roãí republiky
U příležitosti oslav 100 let od založení českoslo-
venského státu byla městem Turnov vyhlášená
veřejná fotografická soutěž pro fotografy profe-
sionály i amatéry. 

Kvůli malému počtu zaslaných příspěvků došlo
k prodloužení termínu uzávěrky, a to do 31. 12.
2018. Propozice najdete na webových stránkách
města. Snímky posílejte na e-mailovou adresu
z.strauchova@mu.turnov.cz.

ãtvrtek 29. listopadu 2018
ãtvrtek 13. prosince 2018
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz


