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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – bfiezen 2020

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: dronyvkaci.cz, Klára Preislerová, Kulturní centrum Turnov, Mûstská sportovní Turnov, Zdenka ·trauchová

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

Město Turnov je zapojeno do programu Zdravé
město a místní Agenda 21. Tento program zavádí
principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při
zohledňování místních problémů. Je tvořen za

účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi
a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality
života. Jednou z forem zapojování veřejnosti do
rozvoje města je také tzv. participativní rozpočet.

Jde o proces, kterým obyvatele města mohou roz-
hodovat o využití části městského rozpočtu na re-
alizaci konkrétního návrhu projektu. Celkový roz-
počet pro rok 2020 je 600 000 Kč. Výše jednoho
návrhu je max. 300 000 Kč – do rozpočtu musí být
zahrnuty náklady na realizaci i všechny souvisejí-
cí náklady (např. zpracování projektové doku-
mentace).

Jak podat návrh?
– splnit podmínku a být občanem s trvalým byd-

lištěm v Turnově starším 15 let
– předložit seznam minimálně 20 podporovatelů

s trvalým bydlištěm v Turnově
– ověřit reálnost návrhu a rozpočtu před podáním

s koordinátorkou nebo místostarostkou Petrou
Houškovou

– podat návrh prostřednictvím webových stránek
www.tvorime.turnov.cz nebo zaslat e-mailem
na m.pilska@mu.turnov.cz či písemně přes tur-
novskou podatelnu (formuláře naleznete ke sta-
žení na webových stránkách projektu)

Co se stane s návrhy?
– radnice návrhy posoudí a zkontroluje
– předkladatelé své návrhy na veřejném setkání

odprezentují a bude spuštěno hlasování o nej-
lepších návrzích

– vítězné projekty budou realizovány v 2. polovině
roku 2020

Všechny důležité informace naleznete na webo-
vých stránkách projektu www.tvorime.turnov.cz

Marcela Pilská, 
koordinátorka participativního 

rozpočtu Tvoříme Turnov

Pojìte TVO¤IT TURNOV – máme
600 000 korun pro va‰e nápady
Turnovská radnice v letošním roce vyčlenila 600 000 korun pro participativní rozpočet
s názvem TVOŘÍME TURNOV. Pokud chcete v Turnově zvelebit veřejný prostor,
pošlete nám do 31. března svůj návrh!
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Český statistický úřad organizuje v souladu se
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické služ-
bě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční vý-
běrové šetření o životních podmínkách domác-
ností v České republice pod názvem „Životní
podmínky 2020“. Vlastní šetření proběhne od
1. února do 24. května 2020 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. 

Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouho-
době srovnatelné údaje o sociální a ekonomické
situaci obyvatel v celkem 34 evropských ze-
mích. Dalším cílem je získat data pro výpočet
ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření

se uskuteční na území celé České republiky
v 11 403 domácnostech, z nichž se 6 653 zú-
častnilo v předchozích letech. Všechny domác-
nosti byly do šetření zahrnuty na základě ná-
hodného výběru provedeného počítačem. 

„Aktivní účast občanů na tomto významném
statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat
s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní
nám získat řadu důležitých informací o sociální
situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žád-
ným jiným způsobem,“ říká Dagmar Dvořá-
ková, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Liberci. 

Terénní pracovníci zapojení do šetření se bu-
dou prokazovat průkazem tazatele a zároveň

průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem
totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaru-
čena anonymita zjištěných údajů a získaná data
jsou důkladně chráněna. Český statistický úřad
plně respektuje evropský právní rámec ochrany
osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu
s ním. 

Případné dotazy můžete adresovat na pracov-
níka Krajské správy ČSÚ, pověřeného řízením
šetření Životní podmínky 2020, paní Ing. Janu
Hauserovou, tel.: 485 238 807. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí 
(s využití TZ Krajské správy ČSÚ v Liberci)

Îivotní podmínky 2020 – v˘bûrové ‰etfiení 
v domácnostech

Úplné i částečné uzavírky jsou plánované během
roku 2020 na silnici II/610 od ulice Přepeřská až
do Příšovic. Současně se bude také pracovat kolem
Pyrámu v Ohrazenicích.

Úplná uzavírka v Přepeřské ulici se dotkne i hro-
madné dopravy, a proto budou fungovat výlukové
jízdní řády. V Přepeřské ulici začne uzavírka
v pondělí 2. března. Z tohoto důvodu nebude ob-
sluhována stávající zastávka Přepeře. Jako ná-
hradní zastávka bude sloužit zastávka „Přepeře,

u hřiště“. Pro spoje, které pojedou z Příšovic do
Modřišic a obráceně, bude zřízena náhradní za-
stávka Přepeře u kostela sv. Jakuba. 

Výlukové jízdní řády najdete pod odkazem inte-
grovaného dopravního systému v Libereckém
kraji: http://www.iidol.cz/aktuality/7752:pozor-
uplna-uzavirka-turnov-preperska.html

Částečné uzavírky s úseky na semafory budou
v Příšovicích na II/610 (od kruhového objezdu
směrem podél sídliště) a také kolem Pyrámu.
V první etapě se bude rekonstruovat úsek mezi ná-
jezdem a sjezdem na D10, ve druhé části od sjezdu
z D10 (u bývalého autosalónu Ford) po Pyrám.
Částečná uzavírka bude rovněž od stavebnin na

Přepeřské do Přepeř. „Bude to vždy lokální úsek
pracovního místa,“ upřesnil Pavel Vaňátko, ve-
doucí turnovského odboru dopravy. 

U zastávek „Ohrazenice, Pyrám“ a „Příšovice,
SDZ“, které se nacházejí v místech částečných
uzavírek, dojde k dočasnému zřízení jejich ná-
hradních zastávek tak, jak se budou měnit úseky
obsluhované na semafory, aby se zastávky nena-
cházely uvnitř těchto úseků. Autobusy veřejné
hromadné dopravy budou opět jezdit podle výlu-
kových jízdních řádů. Mgr. Zdenka Štrauchová

Silnice II/610 jde opût do uzavírek
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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.

Již druhým rokem funguje fotbalové hřiště s umě-
lým povrchem v Koškově ulici. Hřiště je v provozu
i přes zimní období a pro letošní rok zahájilo čin-
nost 6. ledna.

Aby byl sportovní areál v dobré kvalitě, musí se
náležitě udržovat. Na základě smlouvy s FK Tur-
nov o sportoviště pečují pracovníci Městské spor-
tovní Turnov. A jak taková údržba vypadá v praxi?
Nejdůležitější je dosyp granulátu a jeho smyková-
ní s pomocí traktoru. Tento úkon se provádí
2–3 × týdně dle potřeby. „Kromě toho drží pra-

covníci služby 24 hodin 7 dní v týdnu kvůli odklí-
zení sněhu. Tato údržba je dosti náročná s ohle-
dem na velikost plochy a omezené možnosti pou-
žití těžké techniky kvůli volně loženému povrch
umělého trávníku,“ popsal technik Pavel Mikeš
z Městské sportovní Turnov, s. r. o.

Hřiště je hojně využívané pro tréninkovou činnost
i zápasy všech věkových kategorií a úrovní. „Hřiště
si oblíbil i prvoligový FK Slovan Liberec, který zde
odehrál několik kvalitních přípravných utkání
před svým odjezdem do teplých krajin. Svou cestu
si do Turnova našla i fotbalová Sparta B, která zde
hostila své kolegy ze zahraničí,“ jmenoval Mikeš. 

Jak pokračoval, nejvíce hřiště navštěvují domá-
cí hráči, kteří se snaží plně využít jeho kapacitu.
Například FK Turnov – muži A na sportovišti bě-
hem ledna a února odehrají celkem 7 přípravných
zápasů, dorostenci 5 zápasů a mladší a starší žac-
tvo FK Turnov zde mají utkání formou turnajů,
a to každou neděli od 19. 1. až do 8. 3. 2020.

Hřiště s umělým povrchem je možné si i prona-
jmout. Bližší informace o zápasech, možnostech

pronájmu a ceníky služeb naleznete na www.fk-
turnov.cz. Kromě péče o hřiště s umělým povr-
chem provádějí zaměstnanci Městské sportovní
Turnov výmalbu budovy, údržbu zařízení jako je
oprava sekaček, kultivátorů, traktorů, zkrátka
vše, aby technika i areál byly připraveny na letošní
sezónu, která začíná již 22. 3. 2020 na hlavním
travnatém hřišti. Náklady na výstavbu hřiště
s umělým povrchem činily 16,3 milionu Kč včetně
DPH, projekt zpracovala firma Design 4, dílo pro-
vedla firma SWIETELSKY. Rozměry fotbalového
hřiště jsou 100 × 62 m. Mgr. Zdenka Štrauchová

Hfii‰tû s umûlou trávou si Ïádá náleÏitou údrÏbu

Po‰kozené stromy 
vichfiicí Sabine 
odstranûny, parky
zpfiístupnûny
V únoru byly kvůli bezpečnosti občanů uzavře-
ny parky na Šetřilovsku a park u letního kina.
Vichřice Sabine zde poškodila řadu stromů
a hrozilo, že by stromy nebo velké větve mohly
někoho zranit.

Od čtvrtka 13. 2. jsou vstupy do parků opět volné.
Jak informoval turnovský odbor životního prostře-
dí, celkem došlo k vývratu nebo zlomu šestnácti

stromů, které musely být odstraněny. Dále musely
být pokáceny 4 stromy, které byly poškozené pá-
dem sousedních dřevin.

„Nejvíc škody napáchal vítr v parku u letního
kina (7 stromů), dále jednotlivě např. na sídlištích

Daliměřice, J. Patočky, na Výšince nebo v parčíku
v Sobotecké ulici,“ jmenovala Hana Malá z odbo-
ru životního prostředí. 

Jak pokračovala, materiální škody byly způsobeny
ve školní zahradě u ZŠ Alešova, kde ze sousedního
pozemku mateřské školy spadla bříza na altán. Dále
došlo k drobnému poškození stojícího automobilu
na sídlišti Výšinka a drátěného plotu na sídlišti
Daliměřice. Mgr. Zdenka Štrauchová

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí,
vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti z místních
i okolních mateřských škol na téma „Děti lesu, les
dětem“. Děti mohou volně vytvářet obrázky s té-
matikou zvířat, stromů, hub či rostlin, které v lese
žijí a rostou. 

Pokud se soutěže zúčastníte, předejte prosím vý-
tvarné práce nejpozději do 30. června 2020 na po-
datelnu Městského úřadu Turnov nebo na odbor
životního prostředí (kancelář č. 110).

Výtvarné práce opatřete na zadní straně ná-
zvem mateřské školy, jménem, příjmením a vě-
kem dětského autora. Do soutěže se přijímá mini-

málně 5 a nejvíce 15 prací z jedné mateřské školy.
Maximální formát výtvarného díla zařazeného do

soutěže je A3. Výtvarné práce budou ohodnoceny
odbornou komisí a vystaveny 27. září 2020 na
hradu Valdštejn v rámci Svatohubertské slavnos-
ti. Po oznámkování prací veřejností se vyhlásí vý-
sledky tohoto i odborného hodnocení. 

Vyhlášena bude nejlepší práce z každé školy, dá-
le pak nejlepší práce ze všech mateřských škol
a také škola, která dodala celkově nejlepší výtvar-
né práce. 

Vyhodnocení malí výtvarníci a škola budou
v průběhu slavnosti odměněni. 

Případné další informace Vám předá Bc. Tomáš
Vedral, tel.: 481 366 158, 737 532 466, e-mail:
t.vedral@mu.turnov.cz.

SoutûÏ pro dûti z matefisk˘ch ‰kol

V pondělí 27. ledna 2020 jsme na radnici přivítali
první miminko Turnova, které se narodilo 3. ledna
v Jablonci nad Nisou. Během dne jsme se dozvěděli
informaci, že prvním miminkem je nakonec holčič-
ka Kateřina, která se narodila o tři hodiny dříve. 

Kateřina Majerová se narodila ve stejný den, tedy
3. ledna 2020. Dokonce ve stejné porodnici v Jab-
lonci nad Nisou, a to v 7.55 ráno. Kačenka se na-
rodila mamince Věře Klíbrové a tatínkovi Petru

Majerovi s porodními mírami 3,76 kilogramů a 50
centimetrů. 

„Na začátek se moc omlouvám, že jste nebyli
první hned,“ sdělil v úvodu setkání starosta
Tomáš Hocke. A jak doplnil, zjišťování informací
o narozených dětech není jednoduché, když už
v Turnově není porodnice. A často je to složitá pát-
rací akce. Protože malá Kačenka bydlí na Malém
Rohozci a nikoliv přímo v Turnově, matrika
v Jablonci nad Nisou tento údaj při sdělování pře-
hlédla. 

Proto vedení města malou Kačenku spolu s ro-
diči a malým bráškou Vašíkem přivítalo ve středu
29. ledna 2020 na turnovské radnici jak se sluší
a patří. Starosta Tomáš Hocke předal mamince
květinu a pro miminko v upomínku zlatý šperk. 

Malé Kačence přejeme hodně zdraví a štěstí na
světě! 

Druhým miminkem roku 2020 je holčička Nela
Fedorková. Holčička se narodila v porodnici
v Jablonci nad Nisou mamince Markétě Havlové
a tatínkovi Janu Fedorkovi v 10.53 dopoledne.

Měřila 49 centimetrů a vážila 3,37 kilogramů.
Malá Nelinka přišla s rodiči na návštěvu na radni-
ci, kde maminka převzala od starosty Tomáše
Hockeho v upomínku zlatý šperk v podobě srdce
a květinu. 

Nelinka je podle maminky moc hodná a všech-
ny nechá v noci vyspat.

Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a spokojený ži-
vot!

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Prvního Turnováãka o tfii hodiny pfiedbûhla
holãiãka Katefiina
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V sobotu 15. února 2020 se uskutečnil XI. ročník
městského plesu, který ve spolupráci s městem
Turnov připravilo Kulturní centrum Turnov. 

Během večera milovníkům tance hrál skvělý
Orchestr Ladislava Bareše, který je s plesem měs-
ta Turnova již tradičně spojený. Vzácným hostem
byla Abba Stars Revival. 

Na městském plesu nechyběla ani tombola.
Zakoupením čestné poukázky získal každý hod-
notné ceny a finanční výtěžek bude věnován na
podporu Městské knihovny Antonína Marka
v Turnově, která právě v roce 2020 oslaví 200. vý-
ročí svého založení. 

Moc děkujeme všem sponzorům plesu, velice si
spolupráce vážíme!

BAART s. r. o., Barvy Turnov s. r. o., Bio Verich s. r. o., Bylinky
z Ráje – Lída Vondrová, CRYTUR, spol. s r. o., DIAS TURNOV s. r. o., 
DÛm pfiírody âeského ráje, Ekocentrum Oldfiichov v Hájích o. p. s.,

Fakulta vefiejnosprávních a ekonomick˘ch studií v Uherském Hra-
di‰ti, Vysoká ‰kola Jagielloƒská v Toruni, s. r. o., FORMPLAST
Jindfiich Svoboda,Granát, druÏstvo umûlecké v˘roby, Turnov,
Grupo Antolin Turnov s. r. o., HOUSE of WINE s. r. o., Jaroslav
Sedláãek – wellness poradce, JUTA a. s., KAMAX s. r. o., Katefiina
Novotná – obchod ·petka, Keramika Kvûtina T˘na, Klára Nesper
– De Salon hair & beuty Turnov, Kulturní centrum Turnov s. r. o.,

KV Final s. r. o., Lékárna pod radnicí s. r. o., Lingua Nostra – ‰ko-
la ital‰tiny (Praha, Turnov), LS Na Îidli z. s., Meierová Jitka, Ing.
– nezávislá kosmetická poradkynû MARY KAY, Mû‰Èansk˘ pivo-
var Turnov a. s., Mûsto Turnov, Mûstská knihovna Antonína
Marka Turnov, pfiíspûvková organizace, Mûstská sportovní
Turnov s. r. o., Mûstská teplárenská Turnov s. r. o., Midas Modes
s. r. o., Muzeum âeského ráje v Turnovû, pfiíspûvková organiza-
ce, Musica Fortuna z. s., Nábytek Styl spol. s. r. o., Nûmeãek of-
fice s. r. o., NUTRIADAPT Weight Management Clinic Jiãín, ONTEX,
a. s., PamûÈ âeského ráje a Podje‰tûdí, z. s., Pamico czech s. r. o.,
Partner Financial Services a. s., PIVOVAR ROHOZEC a. s., PIVO-
VAR SVIJANY a. s., Rybáfisk˘ krámek U Mlsné ‰tiky, Sportinline
s. r. o., TABÁK SEJVAL s. r. o., TERMIL s. r. o., TR Anto‰ s. r. o. –
Zábavn˘ park Milovice Mirakulum, Turnovské odpadové sluÏby
s. r. o., Turnovské památky a cestovní ruch, pfiíspûvková organi-
zace Mûsta Turnov, VYKRUT zahradní sluÏby a. s., Vzdûlávací
centrum Turnov, o. p. s., Wranovsky Crystal s. r. o., Zahradnictví
Hájek, ZIKUDA – vodohospodáfiské stavby spol. s r. o. , Zlatnictví
Macounová

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Mûstsk˘ ples podpofiil turnovskou knihovnu

Ulici Komenského
v Turnovû prochází
kompletní rekonstrukce
V polovině února byla zahájena rekonstrukce
Komenského ulice. Stavební práce by měly tr-
vat do 9. září 2020.

Investorem stavby je VHS Turnov, spoluinves-
torem město Turnov. „V koordinaci bude součástí
stavby i rekonstrukce veřejného osvětlení, kabelů

ČEZ a sdělovacích kabelů Pamico,“ popsala detaily
Stanislava Syrotiuková z odboru správy majetku
turnovské radnice. Po výměně inženýrských sítí
přijde na řadu i nový povrch. Zhotovitelem stavby
bude 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o.
z Hodkovic nad Mohelkou. V tuto chvíli se finali-
zuje pro tamní obyvatele informační leták o zahá-
jení prací. Lidé ho obdrží do svých poštovních
schránek pravděpodobně v pondělí.

„Stavba bude probíhat po částech na plnou uza-
vírku, rezidentům bude vjezd k domům umožněn,
vše bude řešeno na stavbě operativně dle postupu
prací,“ upřesnila Stanislava Syrotiuková s tím, že
informace bude radnice opět průběžně aktualizo-
vat a dávat na web. Mgr. Zdenka Štrauchová

V dubnu oslavíme
150. v˘roãí narození
prof. Josefa Pekafie
Oslavy proběhnou v sobotu 18. dubna 2020.
Hlavní kulturní program bude probíhat v areálu

Pivovaru Rohozec, kde
vystoupí například
soubory ZUŠ Turnov,
smyčcový kvartet Ad
Libitum, Turnovanka,
Waldovy Matušky, Tě-
la, zazní skladba Mar-
tina Hyblera Pohled
do starobyla.

Dopoledne bude otev-
řena naučná stezka Jo-
sefa Pekaře a odhalení
pomníku Josefa Pekaře
na Malém Rohozci. Poté se uskuteční pietní akt
u hrobu Josefa Pekaře v Jenišovicích. Součástí
programu bude i promítání filmu Historik Josef
Pekař a přednáška o prof. Josefu Pekařovi.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury
ČR a hejtmana Libereckého kraje.

Podrobný program přineseme v dubnovém čís-
le Radničních listů. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí



Od poloviny února jsou na území města dvě nová
sběrná místa tříděných odpadů.

Jedno místo se nachází před sídlem Technických
služeb Turnov, s. r. o. v Sobotecké ulici (adresa

Sobotecká 2055). Nacházejí se zde kontejnery
na třídění plastů, papíru, barevného skla a bílého
skla. 

Druhým místem je prostor před sběrným dvo-
rem Vesecko. Zde mají občané také možnost třídit
plasty, papír, barevné i bílé sklo.

Děkujeme všem, kteří třídí odpad.

odbor životního prostředí MěÚ Turnov

V Turnovû pfiibyla dvû nová sbûrná místa 
tfiídûn˘ch odpadÛ
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ãtvrtek 26. bfiezna 2020
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz

Odbor životního prostředí turnovské radnice
informuje o svozu bioodpadu v roce 2020.

Svoz biologického odpadu bude v roce 2020
zahájen v březnu. V jarních měsících (březen, du-
ben) bude svoz prováděn jednou za 14 dní, po-
dobně tomu bude v listopadu. 

V období od května do října budou biopopelnice
sváženy každý týden. Svozovými dny jsou v Tur-
nově středa a čtvrtek. 

Svoz ve stfiedu
Svoz ve středu probíhá v těchto částech města:

Bukovina, Dolánky, Kobylka, Malý Rohozec, Da-
liměřice, Turnov II., Mašov, Pelešany, Kadeřavec

11. 3. 25. 3. 
8. 4. 22. 4. 29. 4. 
6. 5. 13. 5. 20. 5. 27. 5. 

3. 6. 10. 6. 17. 6. 24. 6. 
1. 7. 8. 7. 15. 7. 22. 7. 29. 7. 
5. 8. 12. 8. 19. 8. 26. 8. 
2. 9. 9. 9. 16. 9. 23. 9. 30. 9. 

7. 10. 14. 10. 21. 10. 28. 10. 
4. 11. 11. 11. 18. 11. 25. 11. 

Svoz ve ãtvrtek
Svoz ve čtvrtek probíhá v těchto částech města:

centrum města,, Výšinka, U Kasáren, Hruštice,
Károvsko, Durychov, Vrchhůra, Přepeřská, Nud-
vojovice

12. 3. 26. 3. 
9. 4. 23. 4. 30. 4. 
7. 5. 14. 5. 21. 5. 28. 5. 
4. 6. 11. 6. 18. 6. 25. 6. 
2. 7. 9. 7. 16. 7. 23. 7. 30. 7. 
6. 8. 13. 8. 20. 8. 27. 8. 
3. 9. 10. 9. 17. 9. 24. 9. 
1. 10. 8. 10. 15. 10. 22. 10. 29. 10. 
5. 11. 12. 11. 19. 11. 26. 11. 

Svoz biopopelnic v roce 2020


