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

„Město Turnov má za sebou několik regenerací
sídlišť. Nejdříve to bylo sídliště J. Patočky, minulý
rok jsme dokončili etapu sídliště u Nádraží a po
nějakém váhání, které bylo způsobeno Státním
fondem rozvoje bydlení, se dostáváme k Regene-
raci sídliště na Výšince,“ sdělil v úvodu dvacítce
občanů starosta města Tomáš Hocke. 

„Sídliště na Výšince bylo zkolaudováno v roce
1990 a vnímáme ho jako jedno z nejkomplikova-
nějších sídlišť. Bytové domy jsou vysoké – mají až
8 podlaží, sídliště bylo postaveno v kopci a domy
jsou blízko u sebe, oproti sídlišti u Nádraží což li-
mituje daný prostor,“ dodal Hocke. V minulých le-
tech zde proběhla regenerace zeleně, oprava hřišť,

chodníku a došlo také k rozšíření parkovacích stá-
ní a zlepšení průjezdnosti. „Regenerace sídliště
Výšinka by měla být rozdělena na 5–6 etap a po-
stupně bychom během 5–7 let uvedli sídliště
Výšinka do nějaké stavu, který by se líbil vám, pro-
tože tu bydlíte a vy jste důležití,“ shrnul starosta
Hocke. 

Situace zde není jednoduchá z hlediska parko-
vání. Během uplynulých setkání starosty s občany
lidé často naráželi právě na problém s parkováním
a také na prostor před samoobsluhou. 

V prvním bloku setkání představili architekti
z Ateliéru AND Praha – Jaromír Kosnar a pan
Ondřej Smolík, kteří v Turnově spolupracovali na
Metelkových sadech či parku u letního kina, studii
Regeneraci sídliště Výšinka a popsali, co by v jaké
části sídliště mělo být umístěno. Poté byl prostor
pro dotazy a připomínky z řad občanů. 

V diskusi zaznûlo
• Samoobsluha na sídlišti nabízí staré a prošlé
zboží. „To je zásadní pro takové sídliště, abychom
měli chodit kam nakupovat.“ Starosta Tomáš Hocke
se obrátí na majitele, zda by své služby zlepšil, ale
soukromý majetek je u nás nedotknutelný.

• Průjezd autobusu sídlištěm – musí autobus za-
jíždět do Granátové ulice? Neměla by ta komuni-
kace být jednosměrná? Byly doby, kdy autobus na
sídliště nezajížděl a snažili jsme se autobusovou
zastávku dostat co nejblíže k Domu s pečovatel-
skou službou. Jednosměrky mají výhody i nevýhody. 

• Chybějící chodník před Diamantovou ulicí
č. p. 1909 – lidé vychází přímo na komunikaci,

ObyvatelÛm mûsta byla pfiedstavena
studie Regenerace sídli‰tû V˘‰inka
V pondělí 8. června 2020 měli občané možnost seznámit se s plánovanou Regenerací sídliště Výšinka,
která byla představena veřejnosti v rámci setkávání starosty Tomáše Hockeho s občany.
Připomínkovat studii můžete i nyní!

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: Pavel Matys, Mûsto Turnov, Klára Preislerová, Mobilní Rozhlas, Náruã.

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
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kde jezdí auta, není zde ani zadní vchod. „Vnímá-
me to jako důležitý podnět,“ sdělil architekt
Smolík.

• Schodiště vedoucí ke kotelně – chybí rampa
pro kočárky, schody jsou velmi rozbité, firma se-
kající zeleň zde jezdila strojem. „Musíme se k tomu
určitě vrátit. Mám na opravu nabídku od Technic-
kých služeb,“ odpověděl starosta Tomáš Hocke. 

• Bříza mezi vchodem 1905–1906 – ničí chod-
ník, je přerostlá. „Státní správa vydá na kácení
rozhodnutí, a buď to potvrdí, nebo nepotvrdí.
Pokud se sází nové stromy, bývá povolování jed-
nodušší než pouze kácení bez náhrady a musí být
důvod ohrožení,“ dodal Hocke. 

• Průjezdnost pro hasičská auta v Diamantové
ulici – bude zde umístěno dopravní značení.
Rozšiřovalo se zde parkovací stání, ale dopravním
značením se to bude muset vyřešit. 

• Zatravněná parkovací místa – mezi domy je
v létě velké teplo. „S tím počítáme, že by to byl vsa-
kovací materiál nebo i zatravňovací dlaždice nebo
i tráva,“ odpověděl architekt Smolík. 

• Pochvala za nápad pro prostor před obcho-
dem – hybridní náměstí pro všechny

• Kruhové lavičky nejsou ideální – nemůžete se-
dět u sebe a povídat si, tento typ nebude fungovat
pro seniory, kteří chtějí sedět u sebe. „Chtěli jsme
vymezit stávající stromy a vymezit jim ohrádku.
Vymyslet by to určitě šlo,“ dodal Smolík. „Ze
Zdravotně sociálních služeb mi také přišla připo-
mínka, že si chtějí lidé povídat, mít sluníčko a rádi
by chtěli nějaký altán a hledáme zde nějaký kom-
promis,“ doplnil Hocke. 

• Špatný stav chodníků od křižovatky od Gym-
názia na Výšinku – „Prošel jsem si to s Technic-
kými službami a mám nabídku na opravu. Mám to
v zásobníku projektů a bez ohledu na revitalizaci
bych se k tomu rád dopracoval, v tomto případě to
není o úplně velkých penězích,“ dodal starosta
Tomáš Hocke. 

• Parkovací stání v Rubínové ulici – dal by se ze-
lený prostor u trafačky využít? Běžně tu auta stojí.
„V územním plánu je to vedené jako zelená plocha
a byla by to invaze do zeleně. Musela by proběh-
nout změna územního plánu a obejít ho jen tak
nelze,“ shrnul starosta. 

• Počítá se s nabíjecí stanicí pro elektromobily?
– Na sídlišti je několik trafostanicí tam by se zá-
suvka dala dát,“ sdělil Smolík. „V Turnově by-
chom rádi do dvou let nějakou vybudovali a uvi-
díme, jakým způsobem se to vyvine. Město se musí
stát prodejcem energie a o tom, už nikdo nehovo-
ří,“ doplnil starosta. 

• Proč se nefunkční vodárna nezbourá? – oplo-
tilo se to, posedávají tam lidé. „To je soukromý
majetek. Dohodli jsme se na oplocení a třeba ně-
kdy do budoucna dojdeme ke směně pozemků,“
sdělil starosta. 

• Značení parkování v Rubínové ulici – hluchá
místa protože řidiči parkují, jak chtějí a nevyuží-
vají všechna místa. Stačily by body či vodorovné
značení. „Patřím ke starostům, kteří malují hod-
ně, pomohlo to například Havlíčkovu náměstí.
A dopravní značení stojí desítky tisíc korun. Při
regeneraci budou vymezeny parkovací stání dlaž-
bou, zelení, ale udělat to nějak hezky, aby to vypa-
dalo dobře. Třeba v sídlišti u Nádraží máme černé
kostky. A chtěli bychom to zapracovat nějakým
způsobem i tady,“ shrnul starosta. V Diamantové
ulici je situace podobná, často vzniká místo
100–120 cm mezi auty. Vodorovné značení je no-
vě vytvořeno u nemocnice. 

• Výstavba nových bytových domů – „Vznikne
zde pět čtyřpatrových domů, které budou mít par-
kování pod domy v podzemí,“ odpověděl Tomáš
Hocke. Studie jsou volně přístupné na internetu.
Zastupitelé prodali pozemky na základě architek-
tonické studie. Druhým místem, kde se uvažuje
o výstavbě nových bytových domů je v místě u uli-
ce Křišťálová. 

• Zvažovalo město prodej cípu u Rubínové ulice?
„Ano snažili jsme se, ale je to v soukromém vlast-
nictví a nepodařilo se nám to,“ sdělil Hocke. 

• Cena nových bytů v soukromém vlastnictví?
Záleží v jaké sociální skupině se člověk ocitá, ale
ceny bytů nevím,“ odpověděl Hocke. 

• Co se staví u Kontaktu? „Opravdu tu nestavím
novou autobusovou zastávku, ale do 14 dnů se
začne kopat na druhé straně u Lidlu. U Kontaktu
staví pan Šálek sjezd a staví tam opěrnou zeď,“
shrnul starosta Hocke. 

• Vize stávající ulice ke Hvězdárně – v rámci plá-
nované výstavby bytových domů je plánované roz-
šíření ulice, rádi bychom zkultivovali prostor
u hvězdárny, aby to nebyla jen taková nějaká plocha,
ale důstojné okolí hvězdárny. U ulice Slunečná by-
chom rádi něco v blízké době podnikli. Ulice se
bude projektovat spolu s bytovými domy,“ zodpově-
děl poslední dotaz starosta Turnova Tomáš Hocke. 

„Trochu mě zneklidnilo, jak málo vás přišlo.
Pokud budete hovořit se sousedy, řekněte jim, ať si
studii projdou a sdělí nám své připomínky,“ dodal
starosta v závěru. Sledujte zápisy komisí, rady
města i zastupitelstva. V případě, že by šlo vše
podle plánu, mohlo by se s Regenerací sídliště
Výšinka začít v roce 2022. 

Pokud máte připomínky ke studii či nápady na
zlepšení sídliště Výšinka pošlete nám je do 31. srp-
na 2020 na e-mail: vysinka@mu.turnov.cz

Studie Regenerace sídliště Výšinka a Záznam
z veřejného projednání ke stažení na webových
stránkách města. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí



Pfiijìte se smoãit 
do Ma‰kovky
Koupaliště v Maškově zahradě zahájilo již 5. se-
zónu. A na co se v letošním roce můžete těšit? 

„Koupaliště bude otevřeno každý den od 9.00
do 20.00 hodin. V případě nepříznivého počasí bu-
deme mít zavřeno a návštěvníky vždy informujeme
na našich webových stránkách nebo facebooku,“

říká správce areálu Tomáš Špinka. V případě tep-
lých večerů je v plánu i noční koupání. 

Ceny pro letošní sezónu zůstávají stejné. Vý-
hodnější vstupné je na čipovou kartu, která je na
pokladně k zakoupení. 

„Novinkou pro letošní rok jsou animační pro-
gramy, které budou zpestřovat zejména těm nej-
menším pobyt u nás,“ doplnil Špinka. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

V období letních prázdnin mohou rodiče s dětmi
a široká veřejnost navštěvovat několik hřišť, spor-
tovišť a otevřených dětských a školních hřišť.
Některá jsou volně přístupná, jiná mají vymezeny
určené dny a hodiny. Přesná provozní doba je na-
psána na provozním řádu každého hřiště. 

Oranžové hřiště (Duhová energie), Alešova ul. 
pondělí až neděle 8.00–20.00 hod.
Volně přístupné hřiště z části s asfaltovým a z části
s umělým povrchem. 
správce p. Reichl, tel. 737 766 255. 

Atletický stadion, Skálova ul. 
pondělí až neděle 8.00–20.00 hod.
Volně přístupný stadion.
Pro organizované skupiny informace v kanceláři
MST tel. 702 156 662. Součástí sportoviště je i je
volně přístupné workoutové hřiště.

Víceúčelové hřiště s umělou trávou a hřiště na
beach volejbal, Maškova zahrada
Hřiště pro malou kopanou, tenis, volejbal, nohej-
bal, streetball a hřiště na beach volejbal jsou pří-
stupná veřejnosti a návštěvníkům dle provozní doby
koupaliště nebo dle dohody.
Při případném pronájmu bude hřiště na čas pro-
nájmu uzavřené. Informace o pronájmu na po-
kladně koupaliště.

Hřiště za sokolovnou, Turnov-Mašov
pondělí až neděle 8.00–20.00 hod.
správce hřiště p. Baraňuk, tel. 732 701 707
Děti a mládež mají vstup zdarma.

Hřiště TJ Turnov, Daliměřice – Bezručova ul.
Volně přístupné hřiště s umělým povrchem s mož-
ností pronájmu pro organizované skupiny. Při pří-
padném pronájmu bude hřiště na čas pronájmu
uzavřené.
objednávky – tel. 739 589 524, 604 109 976 (dlou-
hodobé rezervace: 481 321 435)
Hřiště s mantinely a ochrannými sítěmi má roz-
měry hrací plochy 40 × 20 m. 
Děti a mládež mají volný vstup dle provozních in-
formací na hřišti.

Základní škola Žižkova 518, Turnov
červenec: pondělí až sobota 9.00–17.00 hod. 
srpen: pondělí až pátek 12.00–20.00 hod. 
správce hřiště – tel. 739 988 748 
Děti a mládež s doprovodem rodičů mají vstup
zdarma. Dospělí se zájmem o pronájem hřiště –
zpoplatněno dle platného ceníku (bližší informa-
ce poskytne správce).
Na základě telefonické dohody je možno provozní
dobu užívání hřiště prodloužit. 

Gymnázium Turnov, ul. Jana Palacha, Turnov
Přístup po předchozí telefonické dohodě. 
správce hřiště – tel. 778 538 618

Venkovní posilovna v Rývových sadech 
Volně přístupné venkovní fitness hřiště pro mládež,
dospělé a seniory s cvičebními prvky.

Hřiště pod Základní školou Skálova (Alešova ul.),
Prouskova ul. 
pondělí až neděle 8.00–20.00 hod.
Volně přístupné hřiště. 

Základní škola 28. října 18, Turnov
V červenci a srpnu není možné hřiště využívat z dů-
vodu jeho rekonstrukce. 

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

Provoz hfii‰È a sportovi‰È o prázdninách
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Městský úřad Turnov odbor dopravní informuje,
že od 13. července budou probíhat výkopové práce
na pravostranném chodníku v Hluboké ulici, dále
v ulici Palackého a L. Petrnouška. 

„Práce jsou rozděleny do 3 etap. První výkopové
práce proběhnou v Hluboké ulici od 13. do 20. čer-
vence,“ přiblížili Pavel Vaňátko z odboru dopravy.
Další týden od 21. do 28. července se výkopové
práce přesunou od kruhového objezdu u Bati do
Palackého ulice směrem k městskému divadlu. Od
29. července do 5. srpna pak do ulice L. Petrnouška. 

„Důvodem rekonstrukce je žádost ČEZu, který
v objektu Korunní Princ a také v budově divadla
posílí elektřinu,“ sdělil starosta Tomáš Hocke.
Doplnil také, že stavební práce budou probíhat
právě o prázdninách, kdy je ve městě menší pro-
voz. 

„Do 13. srpna by měly být hotové finální úpravy
povrchu,“ doplnil Vaňátko. Obchody a prodejny
zůstanou otevřené, vstup bude umožněn buď
v místě výkopu pomocí lávky, nebo přes zaštěrko-
vaný úsek.

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Hlubokou ulicí jezdûte o prázdninách opatrnû!

Mûsto Turnov vyhla‰uje
pronájem nebytov˘ch
prostor v objektu
Skálova ã. p. 84

Pronájem se týká 3 kanceláří v budově bývalé-
ho Městského úřadu, kde má město Turnov vol-
né nebytové prostory, které nabízí k pronájmu
od 15. června 2020.

Jedná se o tyto místnosti v I. nadzemním podlaží:
• Kancelář č. dveří 202 o celkové ploše 27,0 m2

(bílá místnost)
• Kancelář č. dveří 222 o celkové ploše 12,1 m2

(oranžová místnost)
• Kancelář č. dveří 219 o celkové ploše 25,0 m2

(žlutá místnost)
K místnostem připadá společné sociální zaříze-

ní a kuchyňka na chodbě.

Vyhlašovaná cena nájemného je 500 Kč/m2/rok
Energie a služby (voda, elektřina, plynové tope-

ní, úklid společných prostor apod.) nejsou sou-
částí nájmu. Hradí se pronajímateli zálohově a vy-
účtování probíhá dle skutečné roční spotřeby.

Podrobnější informace obdržíte na Městském
úřadu Turnov, odbor správy majetku – Vladimíra
Vávrová – tel.: 481 366 315, e-mail: v.vavro-
va@mu.turnov.cz

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Dotaãní program 
na podporu cestovního
ruchu
Odbor školství, kultury a sportu informuje, že
od 1. 8. 2020 do 30. 9. 2020 je možné podávat

žádosti do dotačního programu na podporu ces-
tovního ruchu. 

Více informací, včetně žádostí najdete na webo-
vých stránkách města v sekci dotace nebo na od-
boru školství. 

Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru

Mobilní Rozhlas v Turnovû
Bydlíte, pracujete nebo se zajímáte o dění
v Turnově? 

Zaregistrujte se do Mobilního Rozhlasu a do-
stávejte důležité informace z našeho města po-
mocí zpráv do aplikace, e-mailů nebo SMS.
https://turnov.mobilnirozhlas.cz/registrace 

Co vám registrace přinese?
• Upozornění na krizové situace
• Informace o dopravních uzavírkách, odstávkách

vody, elektřiny apod.
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
• Novinky z města
• Rozhodování pomocí anket
• Služba je zdarma! 
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Tvofiíme Turnov

Ve středu 10. června 2020 proběhlo ve školní ku-
chyni v Mateřské škole a Základní škole Sluníčko
Turnov školení kuchařek turnovských mateřských
škol, které se uskutečnilo v rámci projektu „Sku-
tečné zdravá škola“.

„Školením přítomné provedla lektorka Ing. Ka-
teřina Halamová, Ph.D., která seznámila kuchař-
ky s moderním pohledem, jak lze ve školní jídelně
vařit zdravé a hlavně chutné pokrmy,“ sdělila
Kateřina Mrkvičková z odboru školství, kultury
a sportu. Kuchařky se mimo jiné dozvěděly, že tře-
ba jáhly mohou být ve vaření použity na zahuštění
omáček, polévek, ale i na pečení sladkých mouční-
ků. A také, že na dochucování zeleninových salátu
mohou využít jablečný koncentrát.

Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní
program kvalitního a udržitelného školního stra-
vování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jíd-

la vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud
jídlo pochází a jak vzniká. Program se snaží o ná-
vrat kvalitních, čerstvých a sezónních produktů
od domácích zemědělců na stoly strávníků. Ma-
teřské školy zapojené do programu nakupují kva-
litní suroviny od místních farmářů, pekařů a řez-
níků, nebo si na školní zahradě pěstují vlastní ovoce
a zeleninu. Je velmi snadné říct, že děti chtějí jen
pizzu a hranolky a zeleninu do nich není možné
dostat. Existuje však spousta způsobů, jak připra-
vit zdravé, chutné a pro děti atraktivní jídlo.

Do projektu „Skutečně zdravá škola“ jsou
v současné době zapojeny tyto turnovské mateř-
ské školy: MŠ Alešova, Waldorfská mateřská ško-
la, MŠ 28. října a MŠ Bezručova.

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Kuchafiky turnovsk˘ch matefisk˘ch ‰kol pro‰ly ‰kolením

Provoz matefisk˘ch ‰kol
bûhem letních prázdnin
Rozpis uzavření turnovských mateřských škol
• Mateřská škola 28. října 757: od 27. 7. 2020 do

21. 8. 2020
• Mateřská škola Alešova 1140 (Dřevěnka): od

29. 6. 2020 do 3. 7.2020, od 13. 7. 2020 do 24. 7.
2020, od 17. 8. 2020 do 21. 8. 2020

• Mateřská škola Bezručova 590 (Zámeček): od
6. 7. 2020 do 10. 7. 2020, od 20. 7. 2020 do 7. 8. 2020

• Mateřská škola Turnov – Mašov: od 29. 6.
2020 do 14. 8. 2020

• Mateřská škola Zborovská 914 (Zelenka): od
29. 6. 2020 do 10. 7. 2020, od 27. 7. 2020 do 7. 8.
2020, 

• Mateřská škola Jana Palacha 1931 (Výšinka):
od 6. 7. 2020 do 10. 7. 2020, od 3. 8. 2020 do 21.
8. 2020, 

• Waldorfská mateřská škola: od 29. 6. 2020 do
17. 7. 2020, od 17. 8. 2020 do 21. 8. 2020,

• Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, ul.
Kosmonautů: od 13. 7. 2020 do 24. 7. 2020, od
10. 8. 2020 do 14. 8. 2020.

Kateřina Mrkvičková, 
odbor školství, kultury a sportu

Potravinová banka
Libereckého kraje 
pomáhá potfiebn˘m

Město Turnov má od roku 2019 uzavřenou
smlouvu o spolupráci s Potravinovou bankou
Libereckého kraje. Cílem potravinové banky je
získávat zdarma neprodejné, ale zdravotně ne-
závadné přebytky potravin z maloobchodního
prodeje, zemědělské přebytky, přebytky pro-
dukce potravinářského průmyslu, ale také přís-
pěvky shromážděné při veřejných sbírkách
potravin v supermarketech, ve školách apod.,
jejich skladování a distribuce.

„Potravinová banka poskytuje potraviny orga-
nizacím, které provádějí distribuci potřebným,
a to bezplatně na základě vyhodnocení aktuální ži-
votní situace,“ popsala princip fungování banky
vedoucí odboru sociálních věcí Hana Kocourová.
Doplnila, že na odboru sociálních věcí Mětského
úřadu v Turnově mají schváleny Vnitřní podmínky
pro poskytování pomoci. Pravidla byla schválena
Potravinovou bankou.

V roce 2019 odbor sociálních věcí získal a roz-
dělil potravinovou pomoc v hodnotě 54 679 Kč,

a to jak jednotlivcům, tak potřebným rodinám
s dětmi a samoživitelkám. Velkým přínosem byly
i hodnotné balíčky před vánočními svátky, které
byly určeny nezletilým dětem.

V letošním roce potravinová pomoc probíhala
omezeně, a v době nouzového stavu za přísných
hygienických podmínek. Jednalo se o pomoc pře-
devším potřebným rodinám s dětmi, samoživitel-
kám i osobám bez přístřeší. Potravinovou bankou
byly připraveny individuální balíčky pro rodiny
i jednotlivce, a to dle počtu členů a věkové skladby
rodin. „Hodnota potravinové pomoci v roce 2020
je zatím kolem 30 tisíc korun,“ sdělila Hana Ko-
courová. Balíčky byly distribuovány potřebným
pracovnicemi odboru sociálních věcí. Jedná se
o 15 rodin a 10 jednotlivců, pro některé i opakova-
ně.

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Uzavfiení sbûrného 
dvora a kompostárny
Upozorňujeme občany, že v pondělí 6. července
2020 bude z důvodu státního svátku uzavřen
sběrný dvůr a kompostárna.
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V únoru letošního roku měli možnost sledovat ob-
čané zpovzdálí demolici dožilé stavby za Novou
radnicí ve Skálově ulici. Následně započaly staveb-
ní práce na novostavbě Polyfunkčního komunitní-
ho centra podle architektonické studie Ing. arch
Zdeňka Slámy z pražského ateliéru in. Point s. r. o.

Vybraný dodavatel na realizaci zakázky – MBQ,
s. r. o. ze Semil – není v Turnově žádným nováč-
kem. V současné době dokončuje budovu se
zvláštním režimem (Alzheimer centrum) u Do-
mova důchodců Pohoda. Spolek FOKUS Turnov,
který demolicí budovy přišel o své zázemí, proza-
tímně sídlí v pronajatých prostorách bývalého
městského úřadu v ulici Skálova čp. 84.

Projekt zahrnuje zmíněnou demolici původní
budovy a vybudování nové bezbariérové dvoupo-
dlažní budovy s kapacitou 20 osob. Budova bude
sloužit jako veřejné víceúčelové zařízení, kde bu-
dou vytvořeny vhodné podmínky pro kvalitní po-

skytování sociálních služeb zejména spolkem FO-
KUS Turnov, z. s. a kde se bude scházet komunita
za účelem jejího rozvoje a adaptability a zlepšení
sociální situace jednotlivců. Za tímto účelem zde
budou vedle poskytovaných sociálních služeb
probíhat volnočasové aktivity, kulturní a vzdělá-
vací akce a též environmentální služby. Ze sociál-
ních služeb zde budou konkrétně zajištěny spolkem
FOKUS Turnov, z. s. služby: Centrum denních slu-
žeb a Sociálně terapeutické dílny. Fyzické dokon-

čení stavby je plánováno do 15. února 2021.
Město Turnov získalo v září 2019 příslib dotace
z fondů Evropské unie na vybudování Poly-
funkčního komunitního centra ve Skálově ulici,
v březnu 2020 pak obdrželo Registraci akce
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt s ná-
zvem „Polyfunkční komunitní centrum ul.
Skálova, Turnov“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17
_088/0005996 byl podpořen z Integrovaného re-
gionálního operačního programu dotací ve výši
17 994 667,22 Kč z celkových předpokládaných
způsobilých nákladů 19 994 074,69, přičemž
město přispěje 10 % z této částky a uhradí nezpů-
sobilé náklady, zejména venkovní plochy, neboť
výzva k předložení žádostí o dotaci limitovala způ-
sobilé náklady do 20 mil Kč.

Ing. Eva Krsková, odbor rozvoje města

Budova Polyfunkãního komunitního centra se jiÏ r˘suje 

T˘den udrÏitelného 
rozvoje pfiivedl 
na radnici neziskové 
organizace
Turnov je město se skvělou atmosférou, lidé tu
dbají na udržitelnost, umí a chtějí pomáhat,
i proto se ve středu 3. června 2020, v rámci
Zdravého města Turnov a především Týdne
udržitelného rozvoje, uskutečnilo setkání ne-
ziskových organizací, které prezentovaly svoji
pomoc a nabídku činností. Kulatý stůl jsme za-
měřili na téma Přijměte naši pomocnou ruku –
dobrovolnictví, pomoc sociálně slabším rodi-
nám či udržitelná spotřeba.

V úvodu přítomné za město Turnov přivítala
místostarostka Petra Houšková. „Je to pro nás po
koronavirové pauze jedno z prvních setkání s ve-
řejností. Pro mě je to milé vrátit se do běžného
chodu města. Z naší strany vám rádi nabídneme
prostor v médiích, prostor pro sdílení, výměnu

kontaktů, možnost síťovat se, sdělit své potřeby,“
sdělila Petra Houšková.

Poté proběhlo představení jednotlivých nezis-
kových organizací – Centrum pro rodinu Náruč,
Centrum Lira, Český červený kříž, Adra, občanské
sdružení D.R.A.K., odbor sociálních věcí Měst-
ského úřadu Turnov, Jednota bratrská Turnov –
Rodinné centrum Deštník, Parlament mládeže
města Turnova a Poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy Liberec.

Centrum pro rodinu Náruč
Anna Bergerová a Veronika Udeaja představily
poradenské aktivity Náruče a činnost spolku.
Pomoc je dostupná přímo v Náruči ve Skálově uli-
ci, a to zdarma. Lidé se obrací s různými problémy
a Náruč jim může zprostředkovat poradenství od
psychologa, i dětského, sociálního pracovníka,
rodinného terapeuta. Dále laktační poradenství,
finanční či právní. Letošním novým projektem
Náruče je „Náruč pro sólo rodiče,“ kdy je zřízeno
neformální kontaktní místo, kam se mohou samo-

živitelky/samoživitelé obrátit s prosbou o pomoc,
a to v oblasti psychologické pomoci, podpory, ma-
teriální pomoci. „Maminka sháněla oblečení pro
své malé děti a Náruč jen rozhodila sítě s dotazem,
hned nám reagovaly maminky, které nepotřebné
oblečení darovaly,“ sdělila Veronika Udeaja.
Může se to týkat čehokoliv – pomoc s hlídáním dě-
tí, hledání práce, podpora. Všemu jsou v Náruči o-
tevřeni.

Kontakt: Centrum pro rodinu Náruč, z. ú.,
Skálova 540 Turnov, www.naruc.cz, tel.: 775 964
312

ãtvrtek 20. srpna 2020
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz


