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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – duben 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: Klára Preislerová, Zdenka ·trauchová, Mûsto 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

Dopoledne bude otevřena naučná stezka Josefa
Pekaře a odhalen jeho pomník na Malém Rohozci.
Poté se uskuteční pietní akt u hrobu Josefa Pekaře

v Jenišovicích. Součástí programu bude i promí-
tání filmu Historik Josef Pekaře a přednáška
o něm. 

7. dubna od 18.00 hodin, DÛm Na Sbofie
Pfiedná‰ka o Josefu Pekafiovi 
Turnovský radní a učitel zdejšího gymnázia Pavel
Mlejnek připravil přednášku o turnovském rodá-
ku Josefu Pekařovi. Pohovoří o jeho životě, vědec-
ké práci i politických aktivitách. 

vernisáÏ v˘stavy 9. dubna od 17.00 hodin, Kamenáfisk˘ dÛm 
Josef Pekafi a Josef Vítûzslav ·imák
v zajetí múz 
Nehistorická výstava k výročí narození známých
historiků. Je poměrně známo, že Josef Vítězslav
Šimák psal básně, ale už méně se ví, že Josef Pekař
byl nadšeným fotografem. A právě tyto dva jejich
koníčky výstava návštěvníkům přiblíží.

18. dubna 2020
150. v˘roãí narození 
Josefa Pekafie 
10.30 otevření naučné stezky Josefa Pekaře,
Dlaskův statek

11.30 odhalení pomníku Josefa Pekaře na Ma-
lém Rohozci – Na Černavě u dětského hřiště

13.00 pietní akt u hrobu Josefa Pekaře v Jeni-
šovicích u Turnova. Pro návštěvníky bude otevře-
na také věž kostela sv. Jiří v Jenišovicích.

13.00–20.00 Kulturní program, areál Pivovaru
Rohozec
Hudební produkce (Těla, Turnovanka, Waldovy
Matušky, ZUŠ Turnov), promítání dokumentu
Historik Josef Pekař, přednáška

V dubnu oslavíme 150. v˘roãí
narození profesora 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, Těla, zazní skladba Martina Hyblera Pohled do starobyla.

Z dÛvodu 

aktuální situace 

kolem opatfiení 

ke koronaviru 

sledujte aktuálnû 

webové stránky 

a facebook 

mûsta Turnova
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Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR a hejt-
mana Libereckého kraje Martina Půty. K výročí bude vydá-
na pamětní mince, kterou vytvořila absolventka turnovské
SUPŠ Rozálie Poslušná. 

Přípravný výbor, který na akci spolupracuje již od jara
2018 tvoří: Pekařova společnost Českého ráje, z. s., Městská
knihovna Antonína Marka Turnov, Muzeum Českého ráje
v Turnově, Město Turnov, Obec Jenišovice, Rohozecký okraš-
lovací spolek, z. s., Spolek rodáků a přátel Turnova z. s.,
Gymnázium Turnov, Gymnázium Dr. J. Pekaře v Mladé Bo-
leslavi, Paměť Českého ráje a Podještědí, z. s.

Doprovodný program zajišťují turnovské neziskové orga-
nizace. Přípravný výbor děkuje všem partnerům a sponzo-
rům za jejich služby, finanční příspěvky či nezištnou pomoc
při realizaci této akce. Klára Preislerová, tisková mluvčí 

Na turnovské radnici 
vlála tibetská vlajka
Město Turnov se v úterý 10. března 2020 opět zapojilo do
mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“.

O připojení ke kampani rozhodlo zastupitelstvo města již
v roce 2014, a to s neomezeným časovým mandátem.

Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých
let minulého století v západní Evropě s cílem poukázat na
dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu a také jako
připomínka na povstání Tibeťanů proti čínské okupaci své
země roku 1959, v němž jich přišlo více než 80 tisíc o život.
Dnes je tibetská vlajka také symbolem nesouhlasu s porušo-
váním lidských práv i v jiných zemích.

„Vyvěšením vlajky chceme symbolicky vyjádřit podporu
ochrany lidských práv. Stále je třeba připomínat, že demo-
kracie a dodržování lidských práv není v mnoha dnešních
státech samozřejmostí,“ doplnil starosta Turnova Tomáš
Hocke. Klára Preislerová, tisková mluvčí
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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.

Zastupitelé na svém únorovém zasedání diskuto-
vali o nové výstavbě bytových domů na Výšince,
které zde mají vyrůst. 

Konkrétně v místě mezi ulicemi Rubínová a U Tří
Svatých. Společnost LAMA RESIDENCE zde
plánuje 51 nových bytů spolu s 61 parkovacími
místy. „Minulé zastupitelstvo souhlasilo s prode-
jem těchto pozemků mezi sídlištěm Výšinka a tur-
novskou hvězdárnou a chtělo vědět, jaké bytové
domy tu vyrostou, aby do již tak přetíženého síd-
liště zapadly,“ říká starosta Turnova Tomáš
Hocke. 

Jedná se o soubor pěti bytových domů se sute-
rénními garážemi, které jsou rozděleny na 4 nad-
zemní objekty. Větší souvislý objekt A+B při se-
verní části pozemku k ulici U Tří Svatých a menší
3 samostatné objekty C, D, E uvnitř areálu při již-
ní části pozemku. Objekty nepravidelných půdo-
rysů jsou odděleny prolukami z důvodu osvětlení
a oslunění a umožňují průchody a průhledy areá-

lem. Domy jsou orientovány hlavní fasádou pře-
vážně na jihozápad, štíty na východ a západ.
Nadzemní objekty jsou suterénními garážemi
vzájemně stavebně propojeny. Dva samostatné
vjezdy do garáží jsou navrženy z ulice U Tří
Svatých tak, aby byly zpřístupněny obě části pod-
zemních podlaží bez vnitřních vyrovnávacích
ramp. Střechy domů mají nepravidelné šikmé

hřebeny. Jednoduchými kompaktními hmotami,
tvarem střech a zešikmenými štíty domů, je vytvo-
řena kompozice obytného souboru, jako typu pří-
městské výstavby.

Situace s parkováním na Výšince není jednodu-
chá, radnice ji proto řeší připravovanou revitaliza-
cí sídliště Výšinka, která by měla přinést více par-
kovacích míst. 

Investor společnost LAMA RESIDENCE, za-
stoupená panem Markem Lankem, projevila jako
jediná zájem o tyto pozemky. Podklady a zejména
architektonická studie, která byla podmínkou
schválení prodeje pozemku, byly projednány v ko-
misi pro rozvoj města, radou města i zastupitel-
stvem města. Zastupitelé schválili uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné
kupní smlouvy na prodej pozemku v celkové výši
5,7 milionu korun. 

„Přístupovou komunikaci včetně chodníku bude
financovat společnost LAMA RESIDENCE a. s.,
coby vlastník stavby, za přispění maximálně 1 mi-
lionu korun od města Turnova. Vlastníkem komu-
nikace poté bude město Turnov,“ sdělil Radim
Brožek, vedoucí odboru správy majetku. Dodal
také, že součástí komunikace U Tří Svatých bude
nové veřejné osvětlení a parkovací zálivy podél ko-
munikace.

Bytové domy by měly vzniknout v několika eta-
pách. 

Stejný investor by rád ještě v letošním roce za-
hájil stavbu bytových domů v ulici Žižkova, kde
stálo v minulosti kino. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Na V˘‰ince vzniknou nové byty

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Zákon o územním členění státu prošel oběma ko-
morami parlamentu a podařilo se tak udržet
územní působnost obce s rozšířenou působností
Turnov. 

„Díky všem za velké nasazení, kteří se na zacho-
vání ORP Turnov podíleli,“ sdělil starosta Tomáš
Hocke. 

Jak dodal, zákon byl napsán velmi striktně,
a především nepříznivě pro ORP Turnov. Jednání
byla složitá a vypadalo to, že o nějaké obce Turnov
přijde. 

„I když nedošlo ke zřízení samostatného okresu
Turnov, vnímám toto řešení jako dosažení maxi-
ma za daných podmínek. Sice nemáme svůj okres,
ale obce nám zůstaly,“ dodal Hocke. Jedinou obcí
z ORP Turnov, která uvažuje o odchodu ze stávají-
cího členění je obec Frýdštejn. Místní lidé by jezdi-
li vyřizovat potřebné záležitosti raději do Jablonce
nad Nisou, než do Turnova. 

„Jelikož hrozilo, že se rozpadne celé ORP Tur-
nov nebo se oddělí některé jeho části, zkoušeli
jsme prosadit zřízení okresu Turnov. Což mohlo
být řešení k udržení ORP v takové podobě, jaké je
v současné době. Jako jediní jsme si vydobyli vý-
jimku na Ministerstvu vnitra,“ sdělila místosta-
rostka Jana Svobodová. Doplnila také, že v téhle
situaci to vnímá jako výhru. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Územní ãlenûní státu ORP zÛstává, zákon
podepsal prezident

Opatření spojená s koronavirem zasáhla do života
každého z nás. 

Je to nepříjemné, pro spoustu z nás bolestivé, ale
nutné opatření. Situaci nechci zlehčovat. Zacho-
vejme prosím zdravý rozum, buďme zodpovědní

k sobě i ke svému okolí. Nerozšiřujme prosím po-
plašné zprávy. 

V takové situaci asi nikdo z nás ještě nebyl, přesto
věřím, že ji společně zvládneme. 

Tomáš Hocke, 
starosta města

Zachovejme prosím zdrav˘ rozum,
fiíká starosta Tomá‰ Hocke
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Slavnostní zápis se uskuteční v úterý 5. května
2020 od 10.00 do 16.00 hodin

Před termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání
proběhne na mateřských školách „Den otevře-
ných dveří“ – v těchto termínech:

• Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931,
příspěvková organizace
„VÝŠINKA“
3. 4. 2020 9.30–11.00 hod.

• Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, 
příspěvková organizace
„DŘEVĚNKA“
22. 4. 2020 15.00–16.30 hod.

• Mateřská škola Turnov–Mašov,
příspěvková organizace
2. 4. 2020 15.00–17. 00 hod.

• Mateřská škola Turnov, 28. října 757, 
příspěvková organizace
2. 4. 2020 9.30–11.00 hod., 15.30–17.00 hod.

• Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, 
příspěvková organizace
„ZÁMEČEK“
15. 4. 2020 9.00–11.00 hod., 14.30–16.00 hod.

• Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, 
příspěvková organizace
„ZELENKA“

21. 4. 2020 9.00–11.00 hod.
(v˘tvarná dílniãka od 10.00 hod.)

• Waldorfská mateřská škola Turnov,
příspěvková organizace
15. 4. 2020 10.00–12.30 hod., 14.30–16.00 hod.

• Mateřská škola a Základní škola Sluníčko
Turnov, příspěvková organizace „SLUNÍČKO“
Miniškolka Sluníčko
Probíhá kaÏd˘ sud˘ t˘den v úter˘ od 16.00 do 18.00 hod., 

Jiné časy či jiný termín lze dohodnout indivi-
duálně s ředitelkou konkrétní mateřské školy.

Kateřina Mrkvičková, 
odbor školství, kultury a sportu

Zápis dûtí k pfied‰kolnímu vzdûlávání 
pro ‰kolní rok 2020/2021

Zápis dětí proběhne v termínu od 1. dubna až do
30. dubna 2020. 

Od 10.00 do 17.00 hodin na tûchto základních ‰kolách:

• Základní škola Turnov, Skálova 600
(v budově odloučené pracoviště Alešova 1059)

• Základní škola Turnov, 28. října 18 

• Základní škola Turnov, Žižkova 518

• Základní škola Turnov-Mašov, U Školy 56

• Základní škola Sluníčko Turnov,
Kosmonautů 1641 

Od 13.00 do 15.00 hodin na této základní ‰kole:

• Základní škola Turnov, Zborovská 519

Sabina Karešová, 
odbor školství, kultury a sportu

Zápis dûtí do 1. roãníkÛ základních ‰kol 
pro ‰kolní rok 2020/2021



Participativní rozpoãet
Tvofiíme Turnov
Z důvodu aktuální situace prodlužujeme přijí-
mání návrhů od občanů až do konce dubna
2020. 

Pro bližší informace sledujte webové stránky
projektu www.tvorime.turnov.cz

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Vítání obãánkÛ se 
uskuteãní 16. kvûtna 
Matrika Městského úřadu Turnov informuje
rodiče dětí, které byly pozvány na slavnostní ví-
tání občánků 21. března 2020, že z důvodu ak-
tuálních opatření byla akce zrušena a proběhne
v náhradním termínu 16. května 2020.

„Mnoho rodičů volalo a omlouvalo svoji účast,
proto jsme se rozhodli, že tento slavnostní akt pře-
suneme na pozdější termín, aby si vítání všichni

užili a neměli obavy přijít,“ sdělila matrikářka
Monika Cilerová. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí
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ãtvrtek 30. dubna 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. Svozovými dny jsou v Turnově
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, Ká-
rovsko, Durychov, Vrchhůra, Přepeřská, Nudvo-
jovice
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. 

Odbor životního prostředí

Svoz biopopelnic v roce 2020


