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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – fiíjen 2019

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: Klára Preislerová, Mûstská sportovní Turnov, Radka Vydrová, Pumpujvturnove.cz.

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

Starosta města Tomáš Hocke chce prostřednic-
tvím této kampaně vyzvat obyvatele města
Turnova, aby se nebáli cítit národní hrdost a vla-
stenectví. Pro zamyšlení nad tématem, je níže vy-
brána část projevu Václava Havla k 28. říjnu 1995.
Slova vlast, vlastenectví či vlastenec zní dnes po-
někud starobyle a leckomu jsou možná i k smíchu.
Má vůbec smysl jich ještě užívat, znamenají pro
nás ještě něco?

Záleží na tom, co jimi myslíme. Pokud jimi ně-
kdo míní slepou identifikaci s vlastním kmenem
a přesvědčení o jeho výlučnosti či nadřazenosti
ostatním, pak si takový člověk beznadějně plete
vlastenectví s nacionalismem. Přičemž naciona-
lismus je v podstatě jen reliktem pradávného kme-
nového pojetí světa, tedy něčím, co je v hlubokém
rozporu se základními civilizačními hodnotami
dnešního světa, a co může vést svými důsledky jen

k lidskému neštěstí, kterému je třeba vzdorovat
i silou. 

Vlastenectví však znamená několik veskrze při-
rozených věcí, kterými jsou například otevřené
přiznání, že máme rádi místo, kde žijeme, nebo že
nám záleží na dobrém rozvoji tohoto místa. Je to
vyznání, že rozumíme zdejšímu osobitému du-
chovnímu klimatu i všemu, co sem tradičně patří.
Je to však i odporování špatného a naopak straně-
ní dobrému. 

Patří k němu i úcta k těm, kteří v minulosti zá-
pasili za svobodný a lepší život nás všech, a patří
k němu posléze i vůle sami něco dělat ve prospěch
naší země, města a v případě nutnosti jejímu pro-
spěchu i něco obětovat, tak jak to dokázali mnozí
před námi. Z velkého daru, kterým je život ve svo-
bodné zemi a v zemi, která by měla být prosperují-
cí, se nelze jen radovat, ale je třeba trvale o něj pe-
čovat a případně ho i bránit. Bez vůle k obraně
svého domova a hodnot, které ho tvoří, se stěží
můžeme natrvalo těšit ze své vlastní svobody.

Právě státní svátek 28. října je okamžikem, kdy
bychom takových myšlenek měli vzpomenout
a snad sdělit i našim dětem, proč by nám na do-
mech měla vlát státní vlajka. Pojďme prosím spo-
lečně ozdobit náš Turnov státními vlajkami a ales-
poň o krůček se přibližme historickým fotografiím
z první republiky.“

Tomáš Hocke, starosta města Turnova

Na sekretariátu starosty je od 1. fiíjna pfiipraveno
k vyzvednutí 50 kusÛ státních vlajek. „Chtûl bych
poprosit zejména obyvatele centra mûsta, aby vlajku
vyvûsili,“ poÏádal Tomá‰ Hocke.

Vlajka pro Masaryka letos po sedmé
Již sedmým rokem vyhlašuje starosta města Tomáš Hocke kampaň s názvem „Vlajka pro Masaryka“,
která je spjatá s blížící se oslavou Dne vzniku československého státu 28. října. 
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Město Turnov zřídilo pro vítěze letošního partici-
pativního rozpočtu, Tvoříme Turnov, transparent-
ní účet, kam bude připsána částka 250 000 korun
z rozpočtu města. Když už se, ale něco takového
v Turnově má postavit, pojďme to udělat ve velkém
stylu! Autoři návrhu Marek Slavík a Daniel Liška
žádají všechny nadšence, bikery a příznivce sportu
o finanční podporu.

Záměrem veřejné sbírky je vybudování většího okru-
hu pumptrackového hřiště v Turnově. Celková in-
vestice se pohybuje kolem 1,2 milionu korun.

„Chceme oslovit místní firmy a podnikatele,
aby nám finančně pomohli vybudovat v Turnově
velký okruh, který bude mít 160 metrů. Pump-
tracku v Turnově vyjádřily podporu známé osob-
nosti jako například reprezentační trenér snowbo-
ardcrossového týmu Marek Jelínek (trenér Evy
Samkové – olympijské medailistky). Zároveň spo-

lupracujeme také s projektem WeLoveCycling od
Škoda Auto,“ říká Marek Slavík. 

Jak Marek Slavík dodává, každá koruna se po-
čítá a i drobný příspěvek od spoluobčanů Turnova
a okolí pomůže. Každý, kdo přispěje nad 200 ko-
run, si bude moci vyzvednout malý dárek s logem
Pumpuj v Turnově. Dárce si jej může vyzvednout
na pokladně finančního odboru Městského úřadu
Turnov, Antonína Dvořáka 335, a to v úředních
hodinách u paní Salačové nebo paní Hozdecké. 

„Kdyby každý poslal částku třeba 200 korun,
pohybujeme se přibližně okolo 4 000 zapojených
lidí, a to věřím, že se nám povede,“ říká spoluau-
tor návrhu Daniel Liška. 

Peníze bude možné zasílat od 19. září 2019 na
transparentní účet č. 120037-1263075359/0800,
vedený u České spořitelny (https://www.csas.cz/
cs/transparentni-ucty#/120037-1263075359/
Mesto-Turnov), a to až do 31. 12. 2019. Při zaslá-
ní platby na účet prosím uvádějte své jméno a pří-
jmení, kterým budete prokazovat svoji totožnost
při vyzvedávání dárku. 

Vše okolo Pumptracku i aktuálně vybranou
částku sledujte na www.pumpujvturnove.cz.

Děkujeme za podporu a těšíme se, pokud vše
klapne tak jak má, že budeme v létě 2020 všichni
už pumpovat. 

Marek Slavík a Daniel Liška, 
autoři vítězného návrhu Pumptrack v Turnově

PUMPTRACK v Turnovû chce b˘t vût‰í – finanãnû
pfiispût mÛÏete i Vy! 

Na Nové Radnici 
mÛÏete platit novû
pomocí platební karty
Od začátku září 2019 má automatická poklad-
na nainstalované zařízení pro akceptaci plateb-
ních karet, díky kterému mohou klienti úřadu
provést kontaktní i bezkontaktní peněžní ope-

race platební kartou. Platební automat je umís-
těn v přízemí Nové Radnice ve Skálově ulici č. p.
466. 

Využívá ho odbor správní – občanské průkazy,
pasy, odbor dopravní a Obecní živnostenský úřad. 

Věříme, že klientům úřadu tento krok přinese u-
lehčení při placení poplatků za služby.

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Oslava 28. fiíjna
v Turnovû
Blíží se každoroční oslava 28. října spojená
s udělením Cen obce, medailí starosty i pietní
vzpomínkou.

Od 17.00 hodin proběhne pietní vzpomínka spo-
jená s kladením věnců u pomníku ve Skálově ulici.

Od 18.00 hodin slavnostní večer v Městském
divadle v Turnově spojený s udělením Cen města

a medailemi starosty. V rámci doprovodného pro-
gramu vystoupí Turnovské orchestrální sdružení
pod vedením dirigenta Ondřeje Útraty. Zazní
Missa brevis pro sóla, smíšený sbor a orchestr od
Jiřího Pavlici, zpívají Jana Stehr a Karel Jakubů
a pěvecký sbor Bořivoj pod vedením sbormistryně
Petry Lukavcové. 

Volné vstupenky na slavnostní večer budou po
21. říjnu k vyzvednutí na recepci Kulturního cent-
ra Turnov.
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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.

Turnovská radnice vyčlenila část svého rozpočtu
na opravy místních komunikací na Bukovině
a Kobylce. 

První cesty, které se zpevnily asfaltovým recyklá-
tem, se nachází konci Bukoviny nad kapličkou.

„Použili jsme frézovaný asfalt, který byl vyfrézo-
ván při rekonstrukci Nádražní ulice,“ říká jedna-
tel turnovských Technických služeb Libor
Preisler. Celkové náklady činily 99.735 Kč včetně
daně z přidané hodnoty byly hrazeny z rozpočtu
města. 

„Když se daří opravovat místní komunikace je
to vždy hrozně fajn,“ říká starosta Tomáš Hocke.
„Snažíme se myslet i na drobnější investice, které
nejsou tolik vidět, jako například Nádražní ulice,“
dodává Hocke. 

Další cesta, která začátkem září 2019 na Ko-
bylce vznikla, byla spojnice z části Kobylka na
hlavní silnici E65 vedoucí směrem na Železný
Brod. Opět zde pracovníci Technických služeb
použili frézovaný asfalt z Nádražní ulice. A jak
Libor Preisler doplnil, po zhutnění vibrační des-
kou a dosypání vrchní vrstvy jemného materiálu,
je z toho krásná zpevněná komunikace. Cesta
je dlouhá 180 metrů a radnice za ni zaplatí
224 060 Kč. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Na Bukovinû a Kobylce zkrásnûly místní komunikace

Rekonstrukce Základní
‰koly Ma‰ov zaãne 
1. kvûtna 2020
Základní škola v Mašově se dočká příští jaro re-
konstrukce. Smlouva o dílo na projekt s ná-
zvem „Stavební úpravy a přístavba ZŠ Mašov“
byla podepsána 9. září 2019.

Podpisem smlouvy o dílo mezi městem Turnov
a vítěznou firmou World Invest, v. o. s. nic nebrá-
ní tomu, aby se příští rok začalo s celkovou rekon-
strukcí školy v hodnotě 43 146 000 korun včetně
daně z přidané hodnoty.

„Rekonstrukce skončí 31. května 2021. Po ce-
lou dobu přestavby bude výuka dětí probíhat v bý-
valé Integrované střední škole v Alešově ulici,“
sdělila Marcela Pilská z odboru správy majetku.

Studii si můžete prohlédnout na webových
stránkách města: https://www.turnov.cz/cs/mes-
to/investice/pripravovane-investice/rekonstruk-
ce-zakladni-skoly-masov.html

Klára Preislerová, tisková mluvčí

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Městská sportovní Turnov s. r. o. informuje o prů-
běhu realizace rekonstrukce travnatého hřiště pod
halou TSC v Turnově II.

Během měsíce srpna 2019 se podařilo firmě ČEZ
dokončit přípojku elektro a mohlo tak být osazeno
čerpadlo pro závlahu budoucí travnaté plochy.
Zaměstnanci Městské sportovní Turnov naistalo-
vali rozvody vody a zřídili přípojná místa pro
systém závlahy. V současné době pracuje firma
DIKÉ- ZAHRADY na úpravě samotného povrchu
hřiště. Nejprve dojde k odstranění plevele, násle-
dovat bude rovnání povrchu, jeho dosetí a zavál-
cování.

Bohužel jsme nuceni hřiště ponechat nadále
uzavřené z důvodu technologické odstávky, kdy
bude potřeba nejprve nechat nový travnatý povrch

vyrůst a hlavně kvalitně zakořenit. Zprovoznění
hřiště je naplánováno na duben 2020.

Realizace celého projektu je plně hrazena z roz-
počtu města, kdy v roce 2018 bylo proinvestováno
celkem 120 tisíc korun za projektové práce, zříze-
ní vrtu a přípojku elektro. V letošním roce bude
proinvestováno celkem 250 tisíc korun za osazení
vrtu, rozvody na plochu hřiště a úpravu travnaté
plochy.

Omlouváme se všem občanům za vzniklé kom-
plikace, spojené s rekonstrukcí tohoto sportoviš-
tě. Děkujeme za pochopení!

Pavel Mikeš, technik Městské sportovní Turnov

Provoz hfii‰tû pod halou TSC v Turnovû II

Kompostárna na
Malém Rohozci 
v provozu v fiíjnu 
a listopadu
Provozní doba kompostárny v říjnu 2019
pondělí, středa, pátek 9.00–17.00 hodin
sobota 9.00–12.00 hodin
Provozní doba kompostárny v listopadu 2019
pondělí, středa, pátek 9.00–16.00 hodin
sobota 9.00–12.00 hodin

Kromě odvozu bioodpadu můžete zakoupit ta-
ké „Turnovský kompost“ za cenu 786 Kč za tunu

či tři druhy materiálu, a to zahradní substrát za ce-
nu 605 Kč za tunu, dřevní štěpku za cenu
2 420 Kč/t a kůru za cenu 2 970 Kč/t. (Uvedené
ceny jsou včetně DPH.)

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Okresní správa 
sociálního zabezpeãení
zfiídila v Turnovû 
kontaktní místo
Ve středu 4. září 2019 otevřela OSSZ Semily
kontaktní místo v Turnově, a to pro oblast agen-
dy důchodového pojištění.

Kontaktní místo slouží pro sepisování žádostí
o důchod (starobní, invalidní, pozůstalostní) a zá-
ležitostí s tím související, a to pro občany s trvalým
pobytem v okrese Semily.

Kontaktní místo Okresní správy sociálního za-
bezpečení naleznete ve Skálově ulici č. p. 84 v pří-
zemí vpravo (bývalá budova Městského úřadu),
a to každou středu od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do
14.00 hodin. Kontakt: 778 540 826.

Ostatní agendy vyřizuje jako doposud OSSZ
Semily na adrese svého sídla: Semily, Bořkovská
571, telefon 481 651 111.

Klára Preislerová, tisková mluvčí
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Ve středu 11. září 2019 se v rámci Zdravého měs-
ta Turnov a MA21 uskutečnilo další setkání sta-
rosty Tomáše Hockeho s občany. Tentokrát byla
zvolena lokalita Mašov. 

V úvodu setkání dvacítku přítomných starosta se-
známil s aktuálně rozestavěnými i hotovými do-
pravními stavbami. Pohovořil o novinkách, které
se během prázdnin udály na školách a poté se
zaměřil především na lokalitu Mašova a dotazy
občanů. V rámci letošního participativního roz-
počtu Tvoříme Turnov bude na návsi vedle Soko-
lovny vybudováno dětské hřiště, které si občané
přáli. 

V Mašově se začne příští rok v květnu rozsáhlou
rekonstrukcí místní základní školy. „S firmou má-
me ve smlouvě, že stavba neomezí chod školy do
konce června 2020. Každá stavba přináší občasné
problémy, ale věřím, že se vše zvládne,“ sdělil sta-
rosta Tomáš Hocke. A jak doplnil, výuka žáků po
dobu rekonstrukce bude probíhat celý školní rok
v bývalé Integrované škole v Alešově ulici. 

V diskusi také zazněla otázka černých skládek
pod Hlavaticí i před školou. Lidé často odpad,
i objemný, sváží a pokládají před kontejnery na
tříděný odpad. S tím se rozvinula také diskuse nad
připravovanou změnou v oblasti odpadového hos-
podářství. „V roce 2030 se má zdražit skládkovné,
tím nás stát nutí ke třídění. Město se na to potře-
buje připravit a buď by se zdražil poplatek za od-

pad nebo by to doplatilo město z rozpočtu, ale pak
nebudeme opravovat chodníky či silnice,“ dodal
k problematice odpadů starosta. Proto radnice vy-
užije dotaci na pořízení separovaných nádob.
Město dá obyvatelům až 4 popelnice – na směsný
komunální odpad, plast, papír a na bio odpad.
Aby vše fungovalo, spočívá to ve vývozu komunál-
ního odpadu 1 za 14 dnů. Radnice proto hledá ce-
stu a promýšlí všechny detaily, aby systém fungo-
val co nejlépe. 

Zaznělo také poděkování za všechny lidi, kteří
používají chodník v Sobotecké ulici směrem na
Kalužník. 

Starosta se v fiíjnu setká 
s obyvateli Bukoviny, Kobylky
a Dolánek
Další pravidelné setkání starosty s občany pro-
běhne ve středu 9. října 2019 od 17.00 hodin
v Domě přírody v Dolánkách. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Starosta po prázdninách zavítal za obãany Ma‰ova

Opravy mostÛ na I/35
se protáhnou 
minimálnû do poloviny
listopadu
Rekonstrukce mostů již několik měsíců kom-
plikuje dopravu na obchvatu Turnova. Podle
aktuálních informací od Ředitelství silnic a dál-
nic ČR dojde k otevření chodníku pro pěší nej-
dříve v polovině listopadu 2019.

Původně se předpokládalo, že chodník bude
v provozu již od 1. září. „Důvodem posunu termí-
nu je havarijní stav závěrných zídek krajních opěr,
který byl zjištěn v rámci průzkumu po vybourání
závěrů mostu. Bohužel v rámci projekční přípravy
nešlo tato místa zcela prozkoumat,“ vysvětlil sta-
rosta Turnova Tomáš Hocke. 

Na obchvatu Turnova se opravují hned 2 mosty
za sebou, první vede přes Jizeru, druhý plynule na-

vazuje přes Koškovu ulici. „Na zimní sezónu by
měl být otevřen most v plné šíři včetně chodníků
a k uzavření druhé půlky mostů dojde v březnu
2020. Stavba by tak měla trvat do srpna 2020,“
doplnil starosta. 

Mgr. Zdenka Štrauchová

Turnovské gymnázium
získalo novou fasádu
Od dubna 2019 se pracovalo na nové fasádě
turnovského Gymnázia. Původně měla být
opravená čelní stěna, ale nakonec byla investič-
ní akce doplněná i o část bočních stěn. 

Nová omítka stála 4,2 milionu korun včetně
DPH a prováděla ji firma Stav-Agency, s.r.o. ze
Stráže nad Nisou. Liberecký kraj poskytl ze svého
rozpočtu účelovou dotaci ve výši 700 tisíc Kč.
Nová omítka je břízolitová neboli škrábaná, která

si zachovává svou pevnost a odolnost po velmi
dlouhou dobu. 



DláÏdûní v parku
u letního kina
V rámci drobných oprav došlo začátkem září
k dodláždění cesty spojující Muzeum Českého
ráje s parkem u letního kina. 

Chybějící úsek pracovníci Technických služeb
Turnov dodláždili a zasypali štěrkem, a to za
33 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. 

V Turnově jsou do projektu Skutečně zdravá škola
zapojeny čtyři mateřské školy. A i Mateřská škola
28. října úspěšně naplnila náročná kritéria pro-
gramu a získala bronzový certifikát ve zdravém
stravování. 

Předání certifikátu se uskutečnilo ve čtvrtek 19.
září 2019 v rámci zahradní slavnosti, kterou škola
připravila pro děti, rodiče i zástupce města
Turnova. Pro děti bylo připraveno občerstvení,
soutěže a hry. 

Jaká kritéria školka musela během roku plnit,
aby získala bronzový certifikát?

„Na naší školce funguje Akční skupina pro
zdravé stravování, která přezkoumala kulturu
stravování ve školce a dohodla se na svých dalších
aktivitách. S rodiči a dětmi konzultujeme mož-
nosti zlepšení stravování. Rodiče jsou informová-
ni o složení pokrmů ve školní jídelně a o aktivitách
programu Skutečně zdravá školka,“ popsala ředi-

telka školy Mgr. Lenka Dékány. Škola respektuje
potřeby strávníků se specifickou dietou tím, že jim
školní jídelna umožní ohřátí z domu doneseného
dietního pokrmu. 

Děti z MŠ 28. října konzumují jídla, které neob-
sahují žádné nežádoucí přísady a alespoň 75 %
pokrmů je vyrobeno z čerstvých, nezpracovaných
surovin či potravin. Pracovnice školní jídelny su-
roviny nakupují od místních pěstitelů, chovatelů
a výrobců. „Každý zdravý směr, kterým se školy
v oblasti stravování vydávají, vítám a mám radost
z takového ocenění,“ sdělila místostarostka Petra
Houšková. A jak doplnila, není to jen o přípravě
samotného jídla, ale i o výběru surovin a třeba
i následném úklidu v prostorách školy. Protože
Mateřská škola 28. října přešla i na ekologicky še-

trné čistící a mycí prostředky, které nezatěžují ži-
votní prostředí. Aktuálně je do Programu Sku-
tečně zdravá škola zapojeno 372 mateřských, zá-
kladních a středních škol s 61 428 dětmi, žáky
a studenty. Klára Preislerová, tisková mluvčí
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ãtvrtek 24. fiíjna 2019
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz

Matefiská ‰kola v ulici 28. fiíjna získala 
ocenûní Skuteãnû zdravá ‰kola


