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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – listopad 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: Tomá‰ Hocke, Klára Preislerová, Odbory dopravy, správy majetku, ‰kolství, kultury a sportu, Radka Vydrová, Waldorfská matefiská ‰kola, Zdenka ·trauchová, Zdravotnû sociální sluÏby Turnov

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

Hejtmanský den začal v 11.00 hodin přivítáním
na turnovské radnici, kde se setkal se starostou

Tomášem Hockem a oběma místostarostkami,
Petrou Houškovou a Janou Svobodovou.

Následovala velice zajímavá návštěva centra
TOPTEC, které se zabývá výzkumem optiky,
optoelektroniky a vývojem aplikací spojených
s touto tématikou. 

Během oběda měl možnost hejtman vyslech-
nout radní Turnova a poté se přesunul za dopro-
vodu starosty k pozemku do zóny na Vesecko.
Tam by v budoucnu měla vyrůst společná základ-
na pro zdravotníky a hasiče.

Další kroky směřovaly do Alešovy ulice do
Centra odborného vzdělávání (COV) pro studenty
technických oborů Obchodní akademie, Hotelové
školy a Střední odborné školy Turnov. Centrum,
které bylo slavnostně otevřeno letos v dubnu,
vzniklo přestavbou nevyužívaného prostoru za
střední školou, náklady činily přes 55 mil. Kč, in-
vestorem byl kraj, který na projekt získal dotaci
EU. 

Na Turnově II hejtman zavítal také do MŠ a ZŠ
Sluníčko, kde od dubna probíhá výstavba denního
stacionáře. Tuto stavební akci zastupitelé Turnova
schválili i v případě, že by ji muselo město kom-
pletně hradit ze svého rozpočtu. 

V červenci přišla zpráva, že je denní stacionář
finančně podpořen z Evropské unie prostřednic-
tvím Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu.

Turnovské kino Sféra se stalo po 16. hodině dis-
kuzním místem se starosty a zastupiteli, od 17.
hodiny zde hejtman besedoval s občany. 

Večer pak nechyběl živý vstup z turnovské rad-
nice na sociálních sítích.

Mgr. Zdenka Štrauchová 

Hejtman Libereckého kraje 
zavítal do Turnova
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta přijel 2. října 2019 do Turnova.
Společně s vedením turnovské radnice navštívil významné firmy, instituce, školská
zařízení, besedoval se starosty obcí, zastupiteli, nezapomněl na běžné občany města.
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K závěru se blíží rekonstrukce Nádražní ulice od
Hotelu Beneš až po odbočku na I/10. Finální as-
falty budou položeny v druhé polovině listopadu.
„Průjezd po komunikaci od Fučíkovy ulice až k od-
bočce na I/10 předpokládáme od prosince 2019,“
potvrdila termín Stanislava Syrotiuková z odboru
správy majetku MěÚ Turnov. 

Do té doby by se měly stihnout vegetační úpravy.
S výsadbou zeleně se počítá v první polovině listo-

padu. Přestože bude část Nádražní ulice hotová,
vjezd do této lokality budou nadále řídit semafory. 

Přímo u viaduktu byly zahájeny práce na komu-
nikaci, finišují betonářské a obkladačské práce na
zatrubnění Odolenovického potoka, probíhá po-
kládka veřejného osvětlení, byly započaty sanační
práce na druhé straně viaduktu. V jedné části je již
hotový chodník a lidé jsou naváděni koridorem
pro pěší na protilehlou stranu. Termín dokončení
prací u viaduktu byl posunut na 20. 12. 2019.

S příchodem podzimu je termín závislý na klima-
tických podmínkách. Pokud se ho podaří stih-
nout, bude se pod viaduktem jezdit po prvních
vrstvách asfaltu. Druhé se položí na jaře. 

Od 14. 10. 2019 se další práce posunuly za via-
dukt směrem na Přepeřskou, kde se začala kopat
kanalizaci kolem tamních garáží. 

Je třeba, aby chodci v místech stavby využívali
vyznačené koridory s ohledem na svoji bezpeč-
nost. Mgr. Zdenka Štrauchová

Stavební práce v NádraÏní ulici a pod viaduktem
zaãnou b˘t závislé na poãasí 

Z· ÎiÏkova pofiádá
pro budoucí prvÀáãky
akci Posvícení 
na ÎiÏkovce
Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodi-
če prožít si Posvícení na Žižkovce, které se bu-
de konat 5. listopadu 2019. 

Ve škole se seznámíte s naším skřítkem Školníč-
kem. Společně si upečeme posvícenské koláče
a každý si svůj koláč odnese domů. Paní učitelky
budoucích prvních tříd děti provedou školičkou,
odpoledne bude plné zpívání, plnění interaktiv-
ních školních úkolů a malování. Zahájení posví-
cenského putování je 5. listopadu ve skupinkách
od 15.45, 16.00 a v 16.15 hodin. Sraz dětí je
u vchodu do školičky. Srdečně se na Vás těšíme. 

Učitelky budoucích prvních tříd ZŠ Žižkova

Rozsvícení vánoãního
stromu v Turnovû
Tradiční rozsvícení vánočního stromu v Turnově
se bude konat, jako každý rok, na náměstí České-
ho ráje první adventní neděli – 1. prosince 2019. 

Program zahájí v 16.30 hodin vystoupení dra-
matického kroužku ZŠ Žižkova. Žáci v roli ad-
ventních postav budou dětem rozdávat sladkou
nadílku. Těšit se můžete i na vystoupení žesťového
souboru Základní umělecké školy Turnov a pěvec-
kého souboru Karmínek. Podvečerem Vás prove-
de Eva Kordová a starosta města Tomáš Hocke,
který zapálením první svíčky zahájí adventní čas
v Turnově. 

Rozsvícení stromu předchází Den pro dětskou
knihu v Městské knihovně Antonína Marka v Tur-
nově od 9.00 do 14.00 hodin. Těšíme se na vás!

Klára Preislerová, tisková mluvčí
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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.

Pozvánka na pfiedná‰ku
Dr. Wolfganga
Sassmannshausena
Waldorfu je 100 let, ale co očekávají děti v dneš-
ní době od nás dospělých? 

Přednáška se koná v prostorách školky na Da-
liměřicích ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 18.00 hodin.

100 let v˘chovy 
ke svobodû
Putovní výstava k 100. výročí od založení první
Waldorfské školy ve Stuttgartu s názvem: 100
let VÝCHOVY KE SVOBODĚ – Tvoříme svět:
hlavou, srdcem, rukama se koná v termínu od
3. do 7. prosince 2019. A to každý den od 10.00
do 18.00 hodin ve Skálově ulici č. p. 84 (napro-
ti Muzeu Českého ráje).

Nahlédněte do živé praxe českých waldorfských
škol – mateřských, základních i středních.

Vernisáží bude výstava zahájena v pondělí
2. prosince v 18.00 hodin. 

Všichni jsou srdečně zváni!
Hana Lamačová, 

Waldorfská mateřská škola Turnov

Svat˘ Martin pfiijede 
do Turnova
Základní škola Skálova srdečně zve na tradiční
milou akci Vítání svatého Martina. Ta se usku-
teční 11. listopadu 2019 od 17.00 hodin u Zá-
kladní školy Alešova. 

Na místě bude možnost zakoupení občerstvení
ve školním stánku. Lampiony si vezměte s sebou,
a pokud máte bílé oblečení, organizátoři budou
rádi. Z důvodu rekonstrukce hřiště u haly TSC
a osetí trávy, letos bude prostor pro návštěvníky
vyhrazen za zábradlím. Akce se koná pod hlavič-
kou Zdravého města Turnov a MA21 a je finančně
podpořena městem Turnov. Klára Preislerová, 

tisková mluvčí

Na doporučení Komise dopravní se radnice roz-
hodla, že se zaměří na boj s odstavenými vraky,
které nedělají pěkné kouty v našem městě. Pokud
o nějakém víte, dejte nám vědět!

Často se lidé podivují, proč stojí rok odstavené ne-
pojízdné vozidlo, o které není zájem nebo často
znemožňuje údržbu komunikace či chodníku
a hyzdí venkovní prostředí. 

„Vozidla, která jsou nepojízdná, nebo jim chybí
například některé díly či SPZ mohou občané na-
hlásit strážníkům Městské policie, aby vozidlo za-
dokumentovali a věc předali k řešení na příslušné
odbory radnice,“ popsal situaci vedoucí odboru
dopravy Pavel Vaňátko. 

Také doplnil, že se každé takové vozidlo musí
posuzovat individuálně. Například o zjevnou
technickou nezpůsobilost se bude jednat v případě,

že automobil nemá kolo, nárazník, chybí mu sklo
apod. 

„V ostatních případech, kdy zde vozidlo někde
dlouhodobě stojí, je třeba prověřit platnost tech-
nické prohlídky. To je zřejmé z označení data na
červené známce, která je umístěna na každé zadní
registrační značce vozidla. Takové vozidlo nelze
odstranit, nicméně se provozovatel vozidla do-
pouští přestupku,“ shrnul Vaňátko. 

Pokud víte o takových vozidlech, neváhejte je-
jich lokalitu případně fotografii s popisem zaslat
na mu@turnov.cz nebo můžete využít odkaz „hlá-
šení závad“ na webových stránkách města.

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Stojí, nejezdí a hyzdí na‰e mûsto

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Ve středu 9. října 2019 se v Domě přírody v Dolán-
kách uskutečnilo setkání starosty Tomáše Hocke-
ho s desítkou občanů této lokality.

Na začátku starosta přítomné seznámil s aktuálně
probíhajícími stavbami ve městě. Informoval
o tom, že od poloviny listopadu má být zprovoz-
něn most přes Jizeru a druhá polovina se začne re-
konstruovat na jaře 2020. Náročná rekonstrukce
Nádražní ulice podle starosty města probíhá dob-
ře. Horší místo je pod viaduktem, který by měl být
zprovozněn 21. prosince letošního roku. 

„Je to bod, bez kterého není možné začít dělat
Přepeřskou ulici,“ doplnil starosta. Zazněla také
zmínka o školských stavbách. Na Základní škole
Žižkova se buduje výtah, který by měl být dokon-
čen do listopadu a rekonstruuje se zde i střecha,
jejíž termín dokončení je stanoven na konec měsí-
ce října. S náročnou přestavbou Základní školy
Mašov se začne v květnu příštího roku. A na vybu-
dovaný denní stacionář MŠ a ZŠ Sluníčko se ob-
čané mohou přijít podívat na vlastní oči ve státní
svátek – 28. října, kdy bude kromě slavnostního
večera v Městském divadle a pietního aktu slav-
nostně otevřen právě denní stacionář a také
Studentská ulice, která byla v rámci 6. etapy rege-
nerace sídliště u Nádraží dokončena. Z pozvánek
zazněla ještě akce 17. listopadu, kdy proběhne od

17.00 hodin neformální setkání a následně slav-
nostní večer v divadle spojený s oslavou 30. let od
sametové revoluce.

Poté začala diskuse o potřebě a přání v lokalitě
Bukovina, Kobylka a Dolánky. Aktuálně se zpra-
covává projekt na obnovu hasičské nádrže na
Bukovině, která by se mohla, pokud bude vše při-
praveno, příští rok začít opravovat. Přes místní
osadní výbor starosta Tomáš Hocke plánuje
schůzku přímo v terénu, aby se s občany pobavil
o zavezených cestách, které na Bukovině jsou
a často jsou jedinou spojnicí pro pěší. 

„Zavezených cest máme hodně a měli bychom
je začít obnovovat,“ dodal Hocke. Vlna diskuse se
nejvíce dotkla lokality Dolánek, kde je během

turistické sezóny složité parkování a vysoká kon-
centrace turistů i místních. Lidé nechtějí platit za
parkoviště a svá auta často postaví tam, kam ne-
mají. Kolem cyklostezky jsou rozmístěné koše, ale
lidé umí nepořádek udělat i v řádech desítek met-
rů. Starosta města tu v sezóně zkusí posílit stráž-
níky městské policie a v případě dalších problémů
bude nevyhnutelná schůzka s majitelem pozem-
ku, na kterém je odstavná plocha zřízena a také
s nájemníky, kteří mají plochu k podnikání prona-
jatou. „Máme vizi, že nástupní místo Greenway
by se mělo posunout blíže do centra města, napří-
klad na autobusové nádraží nebo do prostoru
Maškovy zahrady. Spoustu věcí, především s par-
kováním, by se tím možná vyřešilo,“ dodal staros-
ta Turnova.

Občané se také dotazovali na kauzu Walderode,
okres Turnov či bezdomovectví ve městě.

Klára Preislerová, tisková mluvčí 

Starosta se setká s obãany
Kasáren, Hru‰tice a Károvska
Ve středu 13. listopadu 2019 proběhne poslední
setkání starosty s občany v letošním roce. Setkání
se uskuteční v jídelně ZŠ Žižkova od 17.00 hodin.
Přijďte podiskutovat o tom, co vás ve vaší části
města trápí!

Obãané Bukoviny, Kobylky a Dolánek
diskutovali se starostou

Zdravotnû sociální
sluÏby Turnov obhájily
5 hvûzd Znaãky kvality 
Zdravotně sociální služby Turnov v měsíci květ-
nu 2019 obhajovaly Značku kvality ve službě
Domov pro seniory. 

Je to jediné hodnocení, které komplexně prověří
spokojenost seniorů s poskytovanou péčí, bydle-
ním, stravou, kulturou a volným časem. Počátkem
října 2019 byla potvrzena, již potřetí v období

osmi let, obhajoba u této služby s maximálním zís-
káním počtu pěti hvězdiček. Je to obdobné hodno-
cení jako u hotelů.

Vedle této služby stejným hodnocením v minu-
losti prošla i pečovatelská služba, která byla do-
konce první v celé ČR, která získala toto nejvyšší
ocenění. V Libereckém kraji jsou Zdravotně soci-
ální služby jediným poskytovatelem sociálních
služeb, který toto prestižní ocenění u dvou velkých
služeb získal. Potvrzuje to vysoce nastavenou lať-
ku kvality poskytované péče o seniory v Turnově
a okolí. Bc. Jaroslav Cimbál, ředitel ZSST
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Obnova váleãn˘ch 
hrobÛ a drobn˘ch 
památek 
V letošním roce se v Turnově uskutečnila řada
náročných oprav válečných hrobů a drobných
památek, které byly vlivem času zašpiněny, po-
kryty mikrovegetací či jinak poškozeny působe-
ním srážek, větru a kolísáním teplot. 

Město Turnov se v roce 2019 zaměřilo na obno-
vu následujících objektů:

Pomník na Výšince věnovaný obětem němec-
kých jednotek SS byl kompletně zrestaurován.
Nová deska a sokl pomníku byly zhotoveny ze
světlé leštěné žuly. Pamětní tabulka z černé leště-
né žuly byla vyčištěna a obnoven její text ve stříbr-
ném provedení.

Památník obětem I. světové války na Malém
Rohozci bylo nutné nejprve za pomoci jeřábu vy-
rovnat a následně celý pomník omýt, přespárovat
a nechat hydrofobizovat. 

Výklenková kaplička v ulici Ve Struhách byla
posunuta a umístěna na nový základ. Následně se
přistoupilo k celkovému restaurování včetně osa-
zení nových dvířek. 

Restaurátorský zásah si vyžádaly také objekty
umístěné na hřbitově u kostela Narození Panny
Marie. Centrální kovový kříž byl očištěn vodou
a parou. Zkorodované části byly zbaveny rzi
a opatřeny novým svrchním nátěrem. 

Památník padlým vojákům Rudé armády bylo
také nutné omýt parou a pastou. Po zbavení náno-
su zeleně se přistoupilo k lokálnímu zpevnění ka-
mene včetně doplnění tvaru umělým kamenem.
Poté následovalo spárování, barevné a tvarové re-
tuše. Práce byly zakončeny hydrofobizací pom-
níku. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat Petru Veri-
chovi a Marku Gáborovi za kvalitu a rychlost s ja-
kou realizovali obnovu výše uvedených objektů.

Jakub Rám, 
odbor školství, kultury a sportu

Matefiská ‰kola
Zborovská se roz‰ífií
o dal‰í oddûlení díky
dotaci z EU
Město Turnov získalo další dotaci z Evropské
unie prostřednictvím Integrovaného regionál-
ního operačního programu na rozšíření kapa-
city Mateřské školy Turnov, Zborovská 914,
příspěvková organizace o oddělení pro děti
mladší tří let. 

Rozhodnutím ze dne 26. 7. 2019 byla přislíbena
dotace ve výši 3 913 230,10 Kč z celkových před-
pokládaných nákladů 5 205 762,03 Kč, kde jsou
zahrnuté i nezpůsobilé náklady ve výši 857 725,58 Kč
na venkovní úpravy dvora a zahrady. Dotace byla
pro město trochu překvapením vzhledem k vyso-
kému převisu žádostí a omezené alokaci. 

Žádost zahrnuje náklady na rekonstrukci bytu
školníka na nové dětské oddělení, další související
úpravy při přesunu a vybudování nových kancelá-
ří pro paní ředitelku a vedoucí kuchyně. Stavební
činnosti se dotknou i vstupního prostoru a ven-
kovních úprav pro zajištění bezbariérového pří-
stupu a vytvoření prostoru pro herní prvky.
Součástí akce je také pořízení nábytku a vybavení
pro nové oddělení. V současné době probíhá výbě-
rové řízení na dodavatele, a protože se jedná pře-
vážně o práce uvnitř zařízení, budou stavební čin-
nosti zahájeny ihned z kraje roku 2020, fyzicky by
práce měly být dokončeny do 31. 5. 2020.

Dlouhodobě město řeší problém s nedostatkem
míst v mateřských školách zejména pro děti mlad-
ší tří let. Častým zdůvodněním byla potřebnost
nástupu do zaměstnání a problematické přijetí dí-
těte do MŠ v případě, že dosáhne 3 let v průběhu
školního roku. MŠ je navíc umístěna uprostřed
rozvojové bytové zóny s předpokládaným nárůs-
tem počtu dětí.

Touto akcí bude navýšena kapacita tohoto před-
školního zařízení o 16 míst. Nové oddělení by mě-
lo zahájit provoz již ve školním roce 2020/2021. 

Ing. Eva Krsková, odbor rozvoje města



V polovině října 2019 došlo k předání opraveného
hřiště při Obchodní akademii, Hotelové škole
a Střední odborné škole, Turnov ve Zborovské ulici. 

Z programu Libereckého kraje „Podpora sportov-
ní infrastruktury v Libereckém kraji 2018“ byla
poskytnuta na projekt „Technické zhodnocení
sportovních povrchů na hřiště při Obchodní aka-
demii, Hotelové škole a Střední odborné škole,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace“
dotace ve výši 500 000 Kč.

V areálu školy je sportovní hřiště, které je rozdě-
leno na dvě plochy. Na první ploše hřiště byly od-
straněny staré povrchy a kořeny, stávající asfalt
byl vyrovnán a napenetrován. Také došlo k vytvo-
ření polyuretanové plochy, která bude sloužit na
basketbal, tenis, nohejbal a volejbal.

Na druhé ploše hřiště byl rozřezán starý umělý
trávník, odstraněny kořeny a vyrovnána plocha.
Na tu pak byl položen nový víceúčelový umělý

trávník, který bude sloužit na tenis, nohejbal a vo-
lejbal. 

Celkové náklady na akci dle Smlouvy o dílo činí
1 192 271,28 Kč bez DPH. Stavbu realizovala fir-
ma J. I. H. – sportovní stavby s. r. o. 

Marcela Pilská, 
odbor správy majetku
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Město Turnov zřídilo pro vítěze letošního partici-
pativního rozpočtu, Tvoříme Turnov, transparent-
ní účet, kam byla 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.

Jak Marek Slavík dodává, každá koruna se počí-
tá a i drobný příspěvek od spoluobčanů Turnova
a okolí pomůže. Každý, kdo přispěje nad 200 ko-
run, si bude moci po 23. září vyzvednout malý dá-
rek s logem Pumpuj v Turnově. Dárce si jej může
vyzvednout na pokladně finančního odboru Měst-
ského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335, a to
v úředních hodinách. 

„Kdyby každý poslal částku třeba 200 korun,
pohybujeme se přibližně okolo 4 000 zapojených

lidí, a to věřím, že se nám povede,“ říká spolu-
autor návrhu Daniel Liška. 

Peníze je možné posílat na transparentní účet
č. 120037-1263075359/0800, vedený u České
spořitelny (https://www.csas.cz/cs/transparent-
ni-ucty#/120037-1263075359/Mesto-Turnov),
a to až do 31. 12. 2019. Při zaslání platby na účet

prosím uvádějte své jméno a příjmení, kterým bude-
te prokazovat svoji totožnost při vyzvedávání dárku. 

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
www.pumpujvturnove.cz

Finanãnû podpofiit PUMPTRACK v Turnovû mÛÏete i vy! 

ãtvrtek 28. listopadu 2019
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz

Oprava povrchu hfii‰tû u Obchodní akademie byla dokonãena


