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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – kvûten 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

Kampaň, která se snaží vzbudit v obyvatelích
města pocit hrdosti a vlastenectví. Koná se os-
mým rokem. V rámci kampaně si mohou zájemci
zdarma vyzvednout na sekretariátu turnovské
radnice státní vlajku (k dispozici je 50 ks) a sym-
bol naší země vyvěsit na budovy a domy ve městě.
Státní vlajky jsou již k vyzvednutí.

Proč je přáním starosty Turnova Tomáše Hocke-
ho, aby na budovách ve městě vlálo co nejvíce stát-
ních vlajek? 
„Nikdy nesmíme zapomínat na osud vojáků, na-

šich sousedů a rodin, kteří obětovali naší vlasti ži-
vot nebo že místo společenského uznání skončili
ve věznicích a pracovních táborech vedle váleč-
ných zločinců a konfidentů gestapa. Někteří
z nich byli popraveni, jiní byli doživotně perzeku-
ováni a další museli zvolit exil. Myslím si, že je
proto nutné připomenout tváře těchto mladých
mužů, kteří odešli bojovat za svobodu,“ říká
Tomáš Hocke. 

Mrzí vás, že se musely květnové oslavy letos zrušit?
Ano, mrzí. Letos si připomínáme 75 let od konce
války. Chtěli jsme si připomenout toto výročí sku-
tečně 8. května. Mělo to být ve větším měřítku,
s vojenskou technikou, ukázkami, kulturním pro-
gramem. Nedá se však nic dělat. Letos musíme
my zvítězit nad koronavirem. Je to taková naše
soudobá bitva a k ní patří pokud možno, co nej-
větší izolace osob. O to silněji by snad mohla vy-
znít kampaň Vlajka pro republiku.

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Kvûtnové oslavy jsou zru‰ené,
kampaÀ Vlajka pro republiku
ale zÛstává
Z důvodu aktuálního nouzového stavu republiky byly zrušeny květnové oslavy v Turnově.
Kampaň Vlajka pro republiku se uskuteční. 
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Turnov se ocitl v situaci, kterou nikdo z nás neza-
žil. Lidé tráví čas doma se svými dětmi, se kterými
se učí. Někteří nechodí do práce či jsou v karanté-
ně. Zachytili jste takovou situaci fotoaparátem?
Pošlete nám fotografii. 

Město Turnov vyhlašuje veřejnou fotografickou
soutěž k zachycení atmosféry v době nouzového
stavu republiky kvůli výskytu koronaviru. Soutěž
je otevřená pro každého příležitostného fotografa,
fotoamatéra i profesionála, a to ve dvou věkových
kategoriích. Kreativitě ani neotřelým nápadům se
meze nekladou. 

Kategorie: 
• Děti a mládež do 18 let
• Dospělí

Pravidla soutěže:
• Každý fotograf může zaslat jeden snímek do

soutěže.
• Fotografie je možné přihlásit do soutěže pouze

v elektronické formě ve formátu jpg.
• Přihlášený soutěžní snímek musí být výhradně

autorský a bude označen názvem.

• Snímek musí být pořízen na území města
Turnova nebo v okolních obcí ORP Turnov.

• Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které
nesouvisí se zadaným tématem, nebudou u nich
uvedeny požadované údaje nebo fotografie s ne-
etickým obsahem a opatřené vulgárním nebo ji-
nak pohoršujícím popiskem.

• Každý soutěžící musí uvést své jméno, příjme-
ní, věk (rok narození) a adresu.

• Termín uzavření soutěže je 31. květen 2020
• Zasláním fotografií do soutěže poskytuje sou-

těžící organizátorovi licenci k užití fotografií za

účelem propagace Města Turnova, a to ke všem
známý způsobům užití. Licence k užití fotografie
je poskytnuta bez časového, množstevního a teri-
toriálního omezení. Licence se poskytuje bez-
úplatně. Organizátor není povinen licenci využít.

• Snímky budou zaslány elektronickou poštou
s uvedením v předmětu zprávy FOTOSOUTĚŽ –
ROK 2020.

• Odesláním soutěžní fotografie vyjadřuje
účastník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním
osobních údajů jím uvedeným v e-mailu za účelem
zveřejnění jeho jména ve sdělovacích prostředcích
a na internetových stránkách. 

Své snímky zasílejte nejpozději do 31. května
2020 na e-mailovou adresu k.preislerova@
mu.turnov.cz

Po ukončení soutěže vybere porota složená ze
zástupců Města Turnova a pozvaných odborníků
vítězné snímky, které budou odměněny věcnými
dary. Fotografie budou také zveřejněny na webo-
vých a Facebookových stránkách města a dalších
médiích. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Fotografická soutûÏ k zachycení atmosféry 
v dobû koronaviru na Turnovsku

Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, www.infocentrum-turnov.cz, 
info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–2
Celoroãní turistická hra „Za povûstmi
âeského ráje“ oÏije i letos!
Projekt „Za pověstmi Českého ráje“, neboli putování
po památkách a zajímavostech Českého ráje společně
s postavami z dvanácti pověstí, si pro letošní turis-
tickou sezonu 2020 připravil hned několik novinek. 

Jednou z nich jsou audionahrávky samotných
Pověstí, které připravilo Sdružení Český ráj ve
spolupráci s mladým hercem Štěpánem Tučkem

a hudebním producentem Štěpánem Bártou
(Unbeatable Records). Zaposlouchejte se a pře-
neste se tak do tajemného prostředí, kde ožívají
nejrůznější postavičky z pověstí. Nahrávky jsou
k dispozici na webu www.ceskyrajdetem.cz či na
YouTube kanále Sdružení Český ráj.

Další novinkou je rozšíření nabídky stávajících
suvenýrů k této hře. Od letošní sezony tak budou
k dispozici turistické deníky s motivem Za pověst-
mi Českého ráje, nové dřevěné magnetky v moti-
vech několika postaviček, větší dřevěné hrací
kostky a nové motivy placek. Poslední novinkou je
aktualizované vydání tzv. Cestomapy, kterou do-
stanete zdarma při zakoupení Cestoknížky.

Jednalo se o náročný úkol, na kterém zaměstnan-
ci informačního centra ve spolupráci se
Sdružením Český ráj pracovali několik měsíců.
Tato nová Cestomapa vám nabídne modernější
design, aktualizovaný seznam výletních míst, na
kterých sbíráte razítka do Cestoknížky a sekci zá-
bavné úkoly pro děti.

Neváhejte a vydejte se i letos s celou rodinou na
putování, na kterém zažijete spoustu zábavy!

Pfiipravované novinky 
v turnovském infocentru
Jedním z nově připravených suvenýrů potěšíme
hlavně ekologicky smýšlející občany. Na letošní

Turnovské památky a cestovní ruch 
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turistickou sezónu jsme nechali vyrobit kvalitní
textilní tašky ve čtyřech barvách – vínová, červená,
modrá a šedá. Pro fanoušky a sběratele turistic-
kých vizitek máme také dobrou zprávu. Novinkou
je dlouho očekávaný turistický deník s motivem
turnovského náměstí. Řadu našich suvenýrů jsme
také rozšířili o album fotonálepek. Pozadu nezů-
stávají ani turistické vizitky a fotonálepky, kde máme
rovnou 4 novinky. Z vizitek je to Věžový vodojem
Ohrazenice a z fotonálepek osobnost turnovského
rodáka Jana Patočky. Dalšími fotonálepkami je po-
hled do minulosti Synagogy Turnov a hradu
Valdštejn. Poslední dvě uvedené jsou součástí
celorepublikového projektu Objevuj památky
(www.objevujpamátky.cz).

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patfie infocentra)
4. kvûtna – 30. ãervna 2020
Kouzlo mokfiadÛ – Ing. Jifií ·Èastn˘
Výstava fotografií rodilého Turnováka, ochránce
přírody a nadšeného fotografa živé přírody, před-
sedy základní organizace Českého svazu ochránců
přírody „Bukovina“ a člena fotoklubu Safír
Turnov Ing. Jiřího Šťastného. Výstava poukazuje
na důležitost mokřadů v naší krajině, ať už jde
o zadržovaní vody či o zachování druhové rozma-
nitosti rostlin a živočichů. Mokřady jsou cenné
i z hlediska estetického. Proto je důležité tato cen-
ná místa chránit a navracet jim přirozený charak-
ter. Výstavu můžete zhlédnout v otevírací době in-
focentra do konce června, vstup je zdarma.

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–2
Historické pfiedmûty v Synagoze Turnov
Tak jako každoročně i letos budou v synagoze v kli-
ma vitríně vystaveny stříbrné historické předměty,
které se používaly v naší turnovské synagoze při
bohoslužbách. Předměty jsou v majetku Židovské-
ho muzea v Praze, které je zapůjčuje. Mezi vysta-
vené předměty patří koruna, nástavce na tóru,
ukazovátko-jadit používané při předčítání z tóry či
štít, který se na tóru zavěšoval. „Turnovský štít“ se
od letošního roku stal součástí nové, stále expozi-
ce v Židovském muzeu v Praze ve Španělské syna-
goze. Proto místo něj bude v naší synagoze vysta-

ven jiný štít. Odkud přesně tento štít pochází se
bohužel neví, tato informace se za Protektorátu
ztratila. Víme však, že pochází z oblasti Sudet a že
byl vyroben okolo roku 1871.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, tel.: 739 014 104,
733 565 254 
Oprava spárování kamenného
zdiva na prvním nádvofií na hradû
Vald‰tejn
Během měsíce března a dubna proběhly v areálu
hradu stavební a údržbové práce. V březnu
a v dubnu se realizovala první etapa opravy spáro-
vání vnitřního a horního líce parapetních zdí pří-
stupového mostu na druhý skalní blok a část zdi.
Na celkovou opravu zdiva prvního nádvoří byl vy-
pracován projekt, který je vzhledem k náročnosti
rozdělen na několik etap. Práce provedla firma
Durango, s. r. o a cena zakázky je 145 804 Kč /
176 423 Kč s DPH. Na opravu zdiva bylo zažádá-
no o finanční příspěvek v rámci grantového pro-
gramu Libereckého kraje: 7.2 Záchrana a obnova
památek v Libereckém kraji. Bylo zažádáno
o 70 %, tj. 102 063 Kč z celkových nákladů. Jestli
dotace bude přiznána a v jaké výši se vzhledem
k současné situaci neví. Veškeré práce byly prová-
děny v souladu se Závazným stanoviskem MěÚ
Turnov, odbor školství. 

Zároveň proběhl úklid podhradí a údržbové prá-
ce v předhradí Valdštejna. 

Expozice hradu byly doplněny o nový mobiliář.
Jedná se např. o barokní truhlu z poloviny 18. sto-
letí či křeslo-trůn z 19. století. Zajímavý je i nově

vystavený soubor kolorovaných litografií „Paříž-
ské módy“ v průjezdu klasicistního domu.

Věříme, že uzavření objektu dané vládním naří-
zením bude brzo ukončeno a vy budete moci jeden
z nejstarších hradů Českého ráje zase navštívit.

Pfiedstavení a prezentace 
sociálních sítí na‰í organizace
Kdy se otevřou námi spravované památky hrad
Valdštejn a synagoga Turnov, které jsou z nařízení
vlády zavřeny, se zatím není. Zavřeno je od polovi-
ny března i informační centrum. Celý duben,
a i v květnu jsou proto pro vás připraveny zajímavé
rubriky na sociálních sítích. 

Na oficiálním Facebooku informačního centra
(www.facebook.com/infoturnov) pokračují i na-
dále úterní a čtvrteční rubriky o detailech a histo-
rických fotografiích z Turnova. Nově jsou zde na
každé pondělí připraveny profesionálně nafocené
virtuální 3D prohlídky vybraných částí města.
Postupně jsou zde také představeny suvenýry
připravené na nadcházející sezónu. Zajímané
fotografie najdete i na Instagramu infocentra
(www.instagram.com/infocentrumturnov).

Na oficiálním Facebooku hradu Valdštejna
http://www.facebook.com/valdstejnhrad) jsou
každé pondělí k dispozici dva obrázky z cyklu
„Pařížská móda 19. století“ s popisem. Kolorova-
né litografie, které jsou na letošní rok nově vysta-
veny v průjezdu klasicistního domu pocházení ze
zámku Slabce u Rakovníka. Obrázky byly v majet-
ku rodiny Maximiliána Prinz von Croy, která na
zámku pobývala do roku 1945, kdy musela opustit
Čechy a odejít do zahraničí. Na středu jsou připra-
veny nové virtuální prohlídky jednotlivých částí
areálu hradu a v pátek sochařská výzdoba v rubri-
ce „Svatí patroni na hradě“. Instagram Valdštejna
se zaměřuje na prezentaci atraktivních snímků
hradu a nově i na zajímavosti z vnitřních prostor
a mobiliáře v seriálu „Túry interiéry“ (www.insta-
gram.com/hradvaldstejn_official/).

Také synagoga Turnov připravila na Facebooku
(www.facebook.com/SynagogaTurnov) novinku.
Tou je cyklus "Procházky po bývalé židovské čtvr-
ti", v rámci, kterého vám je každou středu a pátek
představen jeden zajímavý dům, který v minulosti
patřil židovským spoluobčanům.
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Mûsto prodlouÏilo 
termín pro pfiíjem 
Ïádostí o dotaci 
v dotaãních 
programech
Týká se programu Podpora obecně prospěšné
činnosti a Podpora zahraniční spolupráce. 

Žádosti o dotaci se podávají na podatelnu
Městského úřadu v Turnově do 22. května 2020.
Všechny potřebné informace k vyhlášeným dotačním
programům jsou zveřejněny na webových stránkách
města Turnov v sekci „Dotace města“, na úřední des-
ce města Turnov ve výzvách k předkládání žádostí

o dotaci nebo je lze získat na odboru školství, kul-
tury a sportu. 

Lenka Karásková, DiS., 
odbor školství, kultury a sportu

Kontakt: e-mail: l.karaskova@mu.turnov.cz,
tel.: 481 366 756

OdloÏení plateb 
poplatkÛ za odpad
a psy
Městský úřad Turnov informuje, že poplatky za
komunální odpad a za psy mohou občané bez
obav zaplatit až do konce června 2020. 

Sdělujeme všem poplatníkům
• místního poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,

• místního poplatku ze psů,
že v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

v České republice bude Městský úřad Turnov
u všech poplatkových povinností k výše vyjmeno-
vaným místním poplatkům s datem splatnosti
od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 tolerovat úhradu do
30. 6. 2020.

Zároveň doporučujeme upřednostňovat bezho-
tovostní platby převodem z účtu.

Nebude vám vyměřována žádná sankce za
pozdní úhradu.

Zdeňka Salačová, finanční odbor

V souladu s opatřením Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy vydaného v souvislosti s mimo-
řádnými opatřeními vlády budou zápisy k před-
školnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
probíhat v souladu s právními předpisy, ale bez
přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Uskuteční se v termínu dle školského zákona, te-
dy v rozmezí od 2. května do 16. května 2020.
Podat přihlášku lze od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020
bez osobní přítomnosti zákonného zástupce a dí-
těte ve škole, a to následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má
svou datovou schránku),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
3. poštou,
4. online v aplikaci pro zápis do MŠ na webo-

vých stránkách www.skolky.turnov.cz ,
5. osobním podáním pouze po předchozí domlu-

vě s ředitelkou mateřské školy.

Přílohy přihlášky: doložení řádného očkování dí-
těte (nyní nenavštěvujte osobně praktického léka-
ře, zašlete pouze své čestné prohlášení o očkování

a přiložte kopii očkovacího průkazu), doložení
rodných listů (lze jejich prostou kopii dálkovým
způsobem). Školská poradenská zařízení v sou-
časné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě
bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zaří-
zení, zákonný zástupce přikládá kopii doporuče-
ní. Ředitelka školy si může následně vyžádat origi-
nál či ověřenou kopii předložených listin.

Pro konkrétní informace sledujte prosím webo-
vé stránky www.skolky.turnov.cz , informace jsou
postupně aktualizovány a vkládány. Odkaz na on-
line aplikaci pro zápis dítěte do MŠ bude zveřej-
něn ještě před termínem zápisu.

Po ukončení mimořádných opatření bude uspo-
řádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na
seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím
programem, učiteli a prostory školy. Nebude nyní
však součástí zápisu.

Připomínáme, že děti, které dosáhnou do 31. 8.
2020 pěti let, mají povinnost předškolního vzdělá-
vání.

Dříve stanovené termíny pro dny otevřených
dveří se tímto ruší. 

Mgr. Martina Marková, 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Informace k zápisÛm do matefisk˘ch ‰kol


