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Zápis  

Komise pro občanské záležitosti 

30.09. 2019 (8. jednání v roce) 
  

Přítomni: Eva Kordová, Jana Adamová, Jana Čejková, Eva Dudová, Irena Fričová, Ing. Jaromír 
Ducháč, Karel Janák, Dagmar Landrová, Marie Meixnerová, Mgr. Dagmar Rakoušová, Božena 
Zajíčková, Dana Marková, Mgr. Petra Houšková, 
 
Host: Chlupová Jana,  
Nepřítomni: Arnošt Černý, Mgr. Hana Kocourová, Klára Bičíková, Vendula Bičíková 
 
Omluveni: Arnošt Černý, Mgr. Hana Kocourová, Klára Bičíková  
 
Komise je usnášeníschopná.  
 
Program: 

1. Rozdělení jubileí 
2. Informace z radnice 
3. Ostatní 
 

Členy komise přivítala předsedkyně paní Eva Kordová  
 

1. Rozdělení jubileí na říjen 2019: 

Dědečková Věra - Landrová 

Dřevjaná Olga - Dudová 

Černošík Ľudovít - Adamová 

Kopalová Naděžda - Fričová 

Matoušová Ludmila - Ducháč 

Horáčková Alena - Zajíčková 

Macháček Ivan - Zajíčková 

Dostrašilová Blažena  - Fričová 

Halamová Libuše – Zajíčková 

Ivanová Věra - Dudová 

Ouvínová Otílie - Kordová 

Hloušek Josef - Meixnerová 

Klápšťová Naďa - Meixnerová 

Vacek František - Čejková 

Reslová Hana - Zajíčková 

Vejrová Květuše - Ducháč 

Frýzková Jana - Černý 

Simandl Josef - Landrová 

 

2. Informace z radnice: 

O nadcházejících akcích informovala Mgr. Houšková, bude: 

2.10.2019 hejtmanský den – setkání s veřejností bude od 17:00- 18:00 v kině Sféra 

9.10. – týden sociálních služeb – v rámci akce budou otevřena sociální zařízen 
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18.10. – den seniorů – součástí akce bude volba Babičky roku 2019, ocenění Aktivní senior, 

celé to bude pod záštitou Libereckého kraje. 

28.10. – sousedská slavnost  od 13:00-15:00 – na sídlišti u nádraží – přestřihnutí pásky 

v souvislosti s realizací 6. etapy projektu Regenerace sídliště. 

           - od 14:00 bude otevřený Stacionář ve Studentské ulici 

           - od 17:00 položení květiny u pomníku ve Skálově ulici 

           - od 18:00 slavnostní večer – hlavním bodem bude předání Ceny obce a Medaile 

starosty a hudební vystoupení 

30.10. – veřejná prezentace Architektonické studie Nové knihovny na pobočce na vlakovém  

nádraží od 17:00 hod. 

 

Rada města 9.10.2019: 

-bude projednávána 7. etapa regenerace sídliště – bazének v prostotu sídliště u nádraží  

-je vypsaná architektonická studie na sídliště Přepeřská (týká se vnitrobloku) a sídliště 

Výšinka – vyhrál ateliér AND 

-pozemky za Vesnou – původní záměr parkoviště ZM na návrh starosty změnilo na pozemek 

pro relaxaci a oddech, který bude využívat i ZŠ. 

-Fokus – objekt, kde sídlí Fokus je ve špatném technickém stavu. Sehnali jsme dotaci 17. mil. 

na vybudování nového objektu – polyfunkčního komunitního centra, kde bude prostor pro 

další sociální, poradenské, konzultační činnosti. Demolice a výstavba začne v lednu 2020. 

Obyvatelé Fokusu budou dočasně umístěni v bývalé budově radnice ve Skálově ulici 84. 

-V budově bývalé radnice, Skálova 84 je na dočasnou dobu pro občany Turnova zajištěna 

služba důchodového poradenství (po-pá, 8:00-14:00). 

-Krajská nemocnice Liberec – plánuje výstavbu centra urgentní péče (bude stát cca 2 mild. 

Kč) a v Turnovské nemocnici je plánované rozšíření a modernizace zázemí pro ARO, 

urgentní příjem, nebo lůžka následné péče. Turnov se na projektu bude finančně podílet. 

 

Paní Kordová informovala: 

-probíhá 23. ročník Týdne knihoven a v této souvislosti pozvala i na plánované akce (všechny 

jsou uveřejněny na stránkách knihovny. 

-31.10. vystoupí v Turnově Ivanka Devátá 

-začíná se příprava 200.stého výročí vzniku Knihovny v Turnově (je druhou nejstarší 

v Česku). 

 

Paní Landrová pozvala všechny na Pohovku, která bude 8.10.2019 od 19 hod. v Divadle. 

 

3. Ostatní 

p. Meixnerová – v rámci participativního rozpočtu byl vybrán projekt – úprava stezky ke 

Stebence. Paní místostarostka Houšková odpověděla, že jsou dvě varianty řešení. V současné 

době tam bude ČEZ pokládat kabel pro osvětlení a o konečném řešení rozhodne  

zastupitelstvo při schvalování rozpočtu na rok 2020.   

 
Další jednání komise bude: dne 23.10.2019, od 14:30 na NOVÉ RADNICI 
. 
Zapsala: Jana Chlupová                                   Ověřila:  Eva Kordová, předsedkyně komise OZ  


