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

Program slavnostního dne:
9.00 Otevfiení areálu Dlaskova statku

v Dolánkách s možností prohlídek
10.00 Slavnostní odhalení nauãné

stezky Josefa Pekafie 
na Dlaskově statku

11.30 Odhalení pomníku Josefa
Pekafie na Malém Rohozci – 
Na Černavě u dětského hřiště

13.30 Pietní akt u hrobu 
Josefa Pekafie
v Jenišovicích 

15.00 Promítání dokumentu
Historik Josef Pekafi, na který
naváže přednáška dr. Marka Fapša z FF
UK – Pivovar Malý Rohozec

Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury
ČR a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.
K výročí byla vydána pamětní mince, kterou vy-
tvořila absolventka turnovské SUPŠ Rozálie
Poslušná. 

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

Přípravný výbor děkuje všem partnerům
a sponzorům za jejich služby, finanční příspěvky
či nezištnou pomoc při realizaci této akce. 

10. 9.–15. 11. 
V˘stava Josef Pekafi 
a Josef Vítûzslav ·imák 
v zajetí múz
Nehistorická výstava k výročí narození známých
historiků bude k vidění v Kamenářském domě.
Jejich osobnosti si připomeneme z poněkud ne-
tradičního úhlu. Je poměrně známo, že Josef
Vítězslav Šimák psal básně, ale už méně se ví, že
Josef Pekař byl nadšeným fotografem. A právě ty-
to dva jejich koníčky naše výstava návštěvníkům
přiblíží.

Klára Preislerová, tisková mluvčí 

V záfií oslavíme na druh˘ pokus
150. v˘roãí narození profesora
Josefa Pekafie
Oslavy proběhnou v sobotu 26. září 2020. V rámci tohoto dne bude oficiálně otevřena nová naučná
stezka Josefa Pekaře, která vede z Dolánek přes Malý Rohozec do Jenišovic. 

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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Turnovská knihovna si ke svému kulatému výročí
nadělila drobný dárek v podobně turistických vizi-
tek, respektive se jedná o mezinárodní druh vizitek
s názvem Wander Card. 

Vizitky jsou v posledních letech velice v módě
zejména u turistů. Poněvadž přes léto funguje
knihovní pobočka na vlakovém nádraží i jako jistý
turistický informační bod, rozhodli jsme se, že ná-
vštěvníkům nabídneme i tuto službu.

První vizitka se váže k hlavní budově knihovny,
kde je kladen důraz na rok založení 1820. Druhá
byla vytvořena pro pobočku na vlakovém nádraží,
kde je zmíněna naše republiková rarita. Vizitky
můžete zakoupit na hlavní budově knihovny
(Jeronýmova 517) nebo v knihovně na vlakovém
nádraží (U Nádraží 1296). Jejich cena je 15 Kč.

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově

Knihovna má vlastní turistické vizitky

Pfies Jizeru z Pfiepefi
do Modfii‰ic 
neprojedete!
Od pondělí 10. srpna odřízla Přepeře a Mod-
řišice uzavírka. Důvodem je kompletní rekon-
strukce mostku přes náhon, který se bude dělat
v podstatě úplně nový.

Aby mohli lidé z ostrova mezi Jizerou a náho-
nem do vesnice alespoň pěšky, vyrostla tento tý-

den přes náhon nová lávka. Stavbu pro Krajskou
správu silnic Libereckého kraje provede firma
STRABAG, a. s., uzavírka je plánovaná do 10. pro-
since 2020. Mgr. Zdenka Štrauchová

Od 30. srpna je 
novû obsluhována
zastávka Turnov, Lidl
Dlouho očekávané vybudování autobusové za-
stávky u nákupního centra Lidl se dočkalo pro-
vozu. Linka 302 (okružní autobus Ohrazenice
– Maškova zahrada) od 30. srpna 2020 jako je-
diná obsluhuje zastávku Lidl. 

„Aby autobus stihl obsloužit Lidl vynechá
1x průjezd Fučíkovou ulicí a Ohrazenicemi a poje-
de po Nádražní. Místo toho kraj posílí Ohrazenice
a Fučíkovu linkou 310, která je krajská,“ sdělil ve-
doucí odboru dopravy Pavel Vaňátko. 

Od 13. prosince bude na zastávku Lidl zajíždět
ještě další modifikovaná linka MHD Pelešany.
Jednostranná zastávka přiléhá k parkovišti spo-

lečnosti Lidl. Městský rozpočet stálo vybudování
zastávky 1,6 milionu korun včetně DPH a práce
prováděla firma Andílek, s. r. o. z Liberce. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí



Mûstsk˘ úfiad Turnov vypisuje
v˘bûrové fiízení na pozici 
vedoucí odboru správy 
majetku

Řídí činnost odboru správy majetku, zajišťuje
plnění úkolů v oblasti samosprávy, zajišťuje in-
vestiční akce města, koordinuje projekty a do-
tační tituly v rámci města Turnova a příspěvko-
vých organizací města.

Nabízíme 11. platovou třídu dle nařízení vlády
341/2017 Sb., v platném znění, možnost roční od-
měny, 5 týdnů dovolené, stravenky, sociální fond,

pevnou pracovní dobu. Přihlášky posílejte do 14.
září 2020 do 12.00 hodin poštou, do datové
schránky či osobně na podatelnu. Podrobnosti zís-
káte na www.turnov.cz – volná místa. 

Mûsto Turnov vypisuje 
v˘bûrové fiízení podle zákona
312/2002 Sb. na vedoucí
úfiadu – tajemník/tajemnice
Mûstského úfiadu v Turnovû 
Řídí činnost úřadu, koordinuje plnění úkolů
v oblasti samosprávy. 

Nabízíme 12. platovou třídu dle nařízení vlády
341/2017 Sb., v platném znění, možnost roční od-
měny, 5 týdnů dovolené, stravenky, sociální fond.
Jmenování do funkce od 1. 1. 2021 nebo dle doho-
dy. Přihlášky posílejte do 30. září 2020 do 12.00
hodin poštou, do datové schránky či osobně na po-
datelnu. Podrobnosti získáte na www.turnov.cz –
volná místa.

Město Turnov informuje, že z důvodu aktuální si-
tuace kolem koronaviru bylo rozhodnuto o pro-
dloužení termínu pro podávání návrhů Tvoříme
Turnov až do konce září letošního roku. V rozpoč-
tu je vyčleněno 600 000 korun. 

Kritéria návrhu projektu:
• zaměřen na úpravu veřejného prostoru, zvelebe-

ní veřejného prostranství (pro sportovní a volno-
časové využití, dopravní infrastrukturu, životní
prostředí a další oblasti využití)

• umístěný na veřejném prostranství nebo ve ve-
řejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo
organizaci zřízené městem

• respektující finanční limit
• realizovatelný do 18 měsíců od schválení zaháje-

ní realizace
• proveditelný, realizace neodporuje zákonům, je

v souladu s územním a strategickým plánem,
plánovanými akcemi a studiemi a dalšími rozvo-
jovými koncepcemi města

• přínosný pro město a jeho občany

• realizace je v kompetenci města
• roční provozní náklady nepřesáhují 10 % z cel-

kové částky návrhu

Jak podat návrh?
• splnit podmínku a být občanem s trvalým bydliš-

těm 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 turnov-
skou podatelnu (formuláře naleznete ke stažení
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 nejlep-
ších návrzích

• realizace výsledných návrhů

Kontaktní osoba: Marcela Pilská, koordinátorka
participativního rozpočtu Tvoříme Turnov, e-mail:
m.pilska@mu.turnov.cz, tel.: 606 230 862

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

Klára Preislerová, tisková mluvčí
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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.

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Podávat návrhy do participativního rozpoãtu
mÛÏete aÏ do 30. záfií!
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Město Turnov vyhlašuje na 14. září 2020 výběrové
řízení na prodej pozemků v bytové zóně Hruštice-
Károvsko.

Výběrové řízení se uskuteční od 16.00 hodin v za-
sedací místnosti č. 215 turnovské radnice (Anto-
nína Dvořáka 335, Turnov)
Výběrové řízení se uskuteční ve vyhlášený den
a čas na základě projevení zájmu účasti na tomto
výběrovém řízení, a to písemnou formou, buď pro-
střednictvím e-mailu na o.bazantova@mu.tur-
nov.cz nebo na adresu Městský úřad Turnov,
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, a to nejpo-
zději v den konání řízení do 12.00 hodin.

Minimální kupní cena je 1500 Kč/m2 a obsahuje:
– budoucí přípojku středotlakého plynovodu včet-

ně pilíře hlavního uzávěru plynu, osazení plyno-
měru je již záležitostí vlastníka pozemku

– budoucí přípojku vodovodu vyvedenou cca 1 m
za hranici pozemku včetně vodoměrné šachty,
osazení vodoměru je již záležitostí vlastníka po-
zemku

– budoucí přípojku kanalizace vyvedenou cca 1 m
za hranici pozemku včetně revizní šachty

– budoucí přípojku elektrické energie – jde o sa-
mostatnou akci ČEZ Distribuce. Město Turnov
podalo žádost na zasíťování pozemků el. energií
(každý pozemek bude mít jistič 25 A) a zaplatilo
zálohový příspěvek ve výši 50 % za každý poze-
mek (6 250 Kč). Realizace stavby ČEZ Distri-
buce, a. s. bude v koordinaci s výstavbou ostat-
ních sítí. Noví vlastníci pozemků si následně
jednotlivé pozemky přihlásí na sebe a doplatí
ČEZu zbývající částku (6 250 Kč). Na hranicích

pozemků budou instalovány jistící skříně. Pilíře
pro měření již budou investicí vlastníků pozemků.

– DPH v platné výši

Podrobnější informace podá odbor správy majet-
ku – Bc. Olga Bažantová, tel.: 481 366 317, e-ma-
il: o.bazantova@mu.turnov.cz nebo je najdete na
webových stránkách města.

Klára Preislerová, tisková mluvčí

V˘bûrové fiízení na prodej pozemkÛ urãen˘ch k zástavbû
pofi. pozemky druh pozemku evidovan˘ celková v˘mûra min. kupní cena 
ãíslo v k.ú. Turnov dle katastru nemovitostí v m2 v Kã

1. 988/15, 990/24, trval˘ travní porost
991/12, 1004/20 a orná pÛda 727 1 090 500,–

2. 988/16, trval˘ travní porost 
1004/69 a orná pÛda 728 1 092 000,–

3. 988/17, trval˘ travní porost 
1004/70 a orná pÛda 728 1 092 500,–

umístûní pozemkÛ v ‰ir‰ím pohledunabízené pozemkové parcely
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Organizaci školního roku 2020/2021 upravuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Období školního vyučování ve školním roce
2020/2021 začne ve všech základních školách
v úterý 1. září 2020.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve
čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučová-
ní ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30.
června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29.
října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu
23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou sta-
noveny podle sídla školy na 1. února–7. února 2021. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostat-
ním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. čer-
vence 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Dle posledních informací nastoupí do prvních tříd
na turnovské základní školy celkem 169 dětí.

Počty zapsaných dětí do 1. ročníků základních
škol pro školní rok 2020/2021
povinné základní vzdělávání

Název Z· Poãet zapsan˘ch prvÀáãkÛ Poãet tfiíd

Z· Turnov, 28. fiíjna 18 50 2
Z· Turnov, Skálova 600 (Ale‰ova) 65 3
Z· Turnov, ÎiÏkova 518 36 2
Z· Turnov-Ma‰ov 14 1
Z· Turnov, Zborovská 519 3 1 oddûlení
Z· Sluníãko – Turnov 1 vfiazeni do

stávajících oddûlení

Sabina Karešová, 
odbor školství, kultury a sportu

Organizace ‰kolního roku 2020/2021 na Z·

Prameny vody pro‰ly
tradiãní kontrolou

Z rozborů vyhotovených 17. srpna 2020 vyplý-
vá, že pramen Boží voda nevyhovuje hygienic-
kým limitům a není pitný! Pramen pod
Valdštejnem pitný je.

Ing. Jiří Houžvička, 
odbor životního prostředí

Dotaãní program na
podporu cestovního
ruchu a sportovních
aktivit
Odbor školství, kultury a sportu informuje, že
do 30. 9. 2020 je možné podávat žádosti do
dotačního programu na podporu cestovního
ruchu. 

Do 11. září je možné podávat žádosti o dotaci
na podporu sportovních aktivit. Více informací,

včetně žádostí najdete na webových stránkách
města v sekci dotace nebo na odboru školství.

Mgr. Martina Marková, vedoucí odboru

Tradiãní vítání 
obãánkÛ probûhne
poslední záfiijovou
sobotu
Městský úřad Turnov informuje rodiče dětí,
které mají být slavnostně přivítáni, že termín ví-
tání občánků se uskuteční 26. září 2020! 

„Rodičům budou včas zaslány pozvánky,“ dopl-
nila matrikářka Monika Cilerová. 

Vítání občánků se uskuteční v prostorách
Kulturního centra Střelnice, a to od 9.00 hodin
pro první skupinu. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí
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V loňském roce občané města odevzdali k recykla-
ci 40 634,51 kg vysloužilých elektrozařízení.

Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů po-
cházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těž-
bou je zatěžováno životní prostředí. Významnou
úlevu přináší však správná recyklace těchto výrob-
ků. Občané našeho města jsou si vědomi význam-
nosti třídění elektra a poctivě využívají k jejich
odevzdávání sběrné dvory a červené kontejnery
společnosti ASEKOL. Právě díky environmentál-
nímu vyúčtování zpracovanému kolektivním
systémem ASEKOL máme k dispozici přesné
hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše spo-
lečnost přispěla ke zdravému životnímu prostředí.
Spotřeba elektrické energie, primární suroviny,
ropa, voda, okyselování prostředí a produkce skle-
níkových plynů, zde všude díky zodpovědné re-
cyklaci vznikají úspory.

Z certifikátu environmentálního vyúčtování,
který vyčísluje přínos zpětného odběru k ochraně
přírody, vyplývá, že občané našeho města v loň-
ském roce vytřídili elektrozařízení, která ušetřila
775,77 MWh elektřiny, 70 741,50 litrů ropy,
2 082,34 m3 vody a 27,49 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2

ekv. o 63,55 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapří-
čiňuje okyselování prostředí)o 2 848,96 kg.

Že každý kus vytříděného elektra se počítá,
nám ukazuje například již 100 vytříděných mobil-

ních telefonů, které uspoří 2 340 l pitné vody, což
by naplnilo celou cisternu. A za 500 kg vytřídě-
ných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by
stačila na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy
do Dubaje. Všem, kterým není příroda lhostejná
a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají
k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno
pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA
– Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopa-
dech výroby a recyklace jednotlivých elektrozaří-
zení na životní prostředí. Konečná bilance vyzně-
la pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech. V potaz je brá-
no všech 6 skupin elektrospotřebičů jejichž zpětný
odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

V současné chvíli máme v Turnově rozmístěno
na sběrných místech 5 červených kontejnerů od
společnosti Asekol na drobné elektro. Nacházejí
se na těchto sběrných místech:
• Výšinka – Granátová ulice poblíž čp. 1917
• Výšinka – Křišťálová ulice poblíž čp. 2072
• ul. Žižkova – u penzionů pro seniory
• ul. Studentská – proti čp. 1600
• ul. Zahradní – u prodejny COOP

Odbor životního prostředí, 
MěÚ Turnov

Ochrana Ïivotního prostfiedí je nedílnou souãástí
zájmÛ mûsta Turnova

Kurz sebeobrany

Oddíl JUDO TSC Turnov pořádá pro ženy, mu-
že a rodiče s dětmi od 10 let kurz sebeobrany.
Přihlášky je možné podávat do 22. září.

Kurz se uskuteční ve sportovní hale u nádraží
v termínu od 29. září do 17. listopadu 2020, a to
vždy v úterý od 19.45 do 21.00 hodin. Cena kurze
je 900 Kč, pro dítě do 15 let 400 Kč. 

Naučíme vás základním technikám sebeobrany
a bezpečným pádům. 

Vzhledem k současné bezpečnostní situaci v na-
šem kraji doporučujeme absolvovat kurz sebeobra-
ny především rodičům společně se svými dětmi.

Své přihlášky zašlete do 22. 9. 2020 na e-mail:
judo.turnov@seznam.cz a nebo na nás kontaktuj-
te na telefonním čísle 606 260 340. Do přihlášky
uveďte své jméno, e-mailovou adresu a číslo mo-
bilního telefonu. Účastníci některého z předcho-
zích kurzů mají slevu 100 Kč.

O své účasti na celém kurzu se můžete rozhod-
nout i po první absolvované lekci. 

Jiří Vydra, JUDO TSC Turnov

ãtvrtek 24. záfií 2020

VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA

od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz


