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Inzerce v ãasopise 
HLASY A OHLASY 
TURNOVSKA 

kontakt: 
Romana Holubová, Dis.
tel.: 602 684 223 
e-mail: romana.holubova@kcturnov.cz

▼
▼

▼

Ekologická likvidace 
a v˘kup v‰ech vozidel a vrakÛ

Protokol na poãkání, odtah zdarma.
V˘kupem vozu u nás podpofiíte v˘cvik hasiãÛ. 
Va‰e vozidlo poslouÏí k záchranû Ïivota.

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov 
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM

STROM
SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH
DOMOVŮ

SplÀte vánoãní pfiání dûtem z dûtsk˘ch
domovÛ v celém Libereckém kraji.

V Muzeu âeského ráje v Turnovû 
(aktuální otevírací doba: v‰ední dny 9–16 hod.)
si vyberete své pfiání 
(kartiãku se jménem dítûte). 
Letos jich je pfiipraveno 257. 
Zabalen˘ dárek, opatfien˘ jmenovkou 
zanesete zpût do muzea 
nejpozdûji v pondûlí 21. prosince 
do 14.00 hodin.

24. 11.–21. 12. 2020 
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Vážení čtenáři,
sice se letos nepotkáme při rozsvěcení vánočního

stromku ani na adventních koncertech a ani na tra-
dičních trzích, nepřipijeme si na vánočních večír-
cích, nenavštívíme vánoční koncerty ZUŠ a tak dále,
ale to neznamená, že se svátky lidské vzájemnosti,
pokoje, soucitu a lásky nekonají. I když zůstanou za-
vřené obchody a nebude možné nakupovat tak, jak
to naše západní civilizace jen umí, nic to nemění na
faktu, že právě začíná advent, který za několik týdnů
vyvrcholí Štědrým večerem a radostnou zprávou
o tom, že se narodilo Dítě. A ať už v miminku v jeslích
vidíte cokoliv a kohokoliv, jsem si jist, že vás pohled
do těch jesliček potěší, a tak se na celou tu šlamasti-
ku s koronavirem zkusme podívat z druhé strany:
dostáváme díky ní jedinečnou šanci zvolnit, zhlubo-
ka se nadechnout a rozhlédnout se kolem sebe. Jak
je to s tím příslovím o dobrém vínu, které se získává
drcením hroznů? Tak možná tak nějak je to teď s námi…
Samozřejmě si dovedu představit, že vás po tolika

týdnech distanční výuky vlastních dětí, s home offi-
cem a bez možnosti setkat se s kamarády slova
o prožívání svátků „jak se sluší a patří“, totiž spolu
se svými blízkými a bez rušivých vnějších vjemů,
jednoduše naštvou. Ale vážně, zkusme téhle šance
využít. A až se jednou zase vrátí ten „normální svět“
a my nebudeme vědět, kam dřív skočit, budeme roz-
lítaní a ve stresu, třeba nám tahle lekce pomůže. 

Podle všeho zůstává Kulturní centrum Turnov
minimálně do konce roku pro veřejnost uzavřené.
Škrtáme další a další naplánované akce, vracíme
vstupné, přesouváme termíny a – světe, div se – plá-
nujeme. Plánujeme na dobu, kdy se zase budeme
setkávat (v tomto ohledu chystáme velkou parádu,
těšte se na léto!), ale protože budou Vánoce a lidé se
obdarovávají, chystáme pro vás taky dárek. Sledujte
nás na webu a sociálních sítích, kam jsme přesunuli
své současné aktivity pro veřejnost. Až ten náš dárek
pro vás hezky zabalíme, dáme vám ho tam. Tak
šťastné a veselé! A hodně zdraví. David Pešek

Skuteãné Vánoce

Tajemství budoucnosti kultury
je obrazem samé záhady
lidského ducha.“ Václav Havel

PF 2021

I v příštím roce vám budeme pomáhat s luštěním záhad tohoto světa. 

Vaše Kulturní centrum Turnov.

„
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ohlédnutí

Stfiípky virtuální kultury
Za normální situace bychom pro vás v listopadu
uspořádali skoro dvacítku akcí – divadla pro do-
spělé i děti, koncerty, Cestovatelské kluby a další
setkání – a k tomu desítky filmových projekcí, kte-
ré by nabídlo kino Sféra. Mohlo by se možná zdát,
že se veškerá naše činnost zastavila, ale není tomu
tak. Budova Střelnice sice zela prázdnotou, ale
kulturu jsme umřít nenechali.

Opět jsme hloubali, jak vám nabídnout i něco víc
než jen zmínky o dalších a dalších zrušených po-
řadech a o dalším prodloužení uzavření recepce
KC Střelnice. Na začátku měsíce se tak již potřetí
rozjel náš online Kavárenský kvíz, který se po
dvou předchozích konáních na našem instagra-
movém účtu přesunul na platformu dostupnou
všem. Pravidla kvízu i skladba otázek odpovídaly
skutečnému kvízu, který pořádáme v kavárně
KUS, ačkoli i tentokrát zde soutěžili pouze jednot-
livci. O kvíz byl zájem, celkem se ho zúčastnilo 60
soutěžících. Ti odpovídali na otázky o Českém rá-
ji, o animovaných filmech, o hradech a zámcích,
o historii automobilů a nakonec jsme se ptali na
svět J. R. R. Tolkiena. Účastníci kvízu se skvěle ba-
vili a vypovídají o tom i jejich reakce. „Moc pěkná
témata a důstojná náhrada ‚offline‘ kvízu,“ napsa-
la na závěr kvízu Adéla, která utržila 48/65 bodů
a stala se jedním z našich vítězů. 

„Skvělý kvíz. Díky za něj,“ napsala nám Dana.
A nakonec vzkaz od Jany, která je pravidelnou účast-
nicí kvízů v KUSu: „Moc děkuji alespoň za tuto

verzi kvízu. I když to týmové napětí a společen-
skou událost nenahradí. I tak jsem se na něj těšila.
V říjnu jsem si moc přála, abychom ho ještě stihli,
a doufala jsem, že opět stihneme i ten listopadový.
Moc děkujeme za udržení této skvělé akce.“
Vítězem kvízu se stal Martin, který dosáhl neuvě-
řitelného skóre 53/65 bodů a jako jediný překročil
bodovou hranici 50 bodů. Ale ani jeho účast se ne-
obešla bez zádrhelů. „Tematicky mi to hodně sed-
lo, ale byly tam otázky, kde bych si vytrhal vlasy.
Třeba ten hrad na obrázku, říkal jsem si, že to vez-
mu vylučovací metodou, Rotštejn to není na
100 %, tam jsem byl několikrát. Kozlov to taky ne-
ní, tam nic nezbylo…,“ popisuje se smíchem otáz-
ku Martin, jejíž správná odpověď zněla právě
Rotštejn. Všem účastníkům ještě jednou děkuje-
me, že se zúčastnili a podpořili náš kvíz v této ne-
lehké době. Zároveň věříme, že jim tato zábava
zpestřila den a že se třeba dozvěděli něco nového.
Těšíme se i na vás u dalšího chytrého soutěžení!
(Opět online již ve čtvrtek 10. prosince.)

Vedle toho jsme se věnovali historii, prošli jsme
náš fotoarchiv a našli desítky fotografií, o které
jsme se s vámi rozhodli podělit. Mezi perličkami
jsme objevili například i historické fotografie tur-

novského divadla. Na našem facebookovém účtu
tak bude postupně k vidění a přečtení vývoj naše-
ho divadla od výstavby přes četné rekonstrukce až
po podobu současnou. (Tyto fotografie i s komen-
tářem naleznete také na našem webu www.kctur-
nov.cz v záložce FOTOGALERIE.) Na dobových
fotografiích si dále mimo jiné připomeneme tra-
diční turnovské pořady a akce a zavzpomínáme na
budovu „staré“ Střelnice. Fotoseriál s názvem Po-
hledy do minulosti poběží na našem Facebooku
minimálně do konce letošního roku, zavzpomí-
nejte si společně s námi.

Pohled do hledi‰tû turnovského divadla na poãátku dvacátého století

Dûtsk˘ karneval na Stfielnici na poãátku osmdesát˘ch let
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KCT informuje

Prosinec a vánoãní ãas bez kultury
Na konci listopadu jsme byli s přihlédnutím k ak-
tuální situaci donuceni zrušit všechny plánované
akce do konce tohoto roku. Seznam zrušených akcí
se tak rozšířil o další desítku událostí a vánoční
čas jsme tak bohužel museli ochudit o společné set-
kávání u tradičních vánočních akcí a koncertů,
včetně těch adventních. 

Pfiehled zru‰en˘ch pofiadÛ
(Aktuální k 26. listopadu 2020)

stfieda 14. fiíjna – Alena Mornštajnová
(O literatuře)

ãtvrtek 15. fiíjna – Taneční pro manželské 
a přátelské páry 2020

pátek 16. fiíjna – Čarodějná pohádka
sobota 17. fiíjna – O Palečkovi

(Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!)
stfieda 21. fiíjna – Libor Drahoňovský: 

Česká Kanada (CK)
pátek 23. fiíjna – Kdo se bojí Virginie Woolfové

(abonentní divadelní představení)
sobota 24. fiíjna – Dědkové 

(koncert) 
pátek 30. fiíjna – Tak krátký čas na život

(divadelní představení)
sobota 31. fiíjna – Rozumbrothers 

(koncert)
pondûlí 2. listopadu – Travesti Revue Techtle 

Mechtle a Kočky (travesti show) – 
NÁHRADNÍ TERMÍN pondělí 1. března 2021

úter˘ 3. listopadu – Kytarové duo CD
(THV)

stfieda 4. listopadu – Kateřina a Miloš Motani: 
Velké Safari a malé surikaty (CK)

ãtvrtek 5. listopadu – Kavárenský kvíz
(nahrazeno online verzí)

pátek 13. listopadu – CokoLIVE
(volné divadelní představení)

ãtvrtek 19. listopadu – Evelyna Steimarová 
& Vendula Burger-Budilová (Pohovka)

pátek 20. listopadu – Mrzák inishmaanský 
(Abonentní divadelní představení)

* + veškeré filmové projekce kina Sféra od 13. října

Novû zru‰ené akce
pondûlí 23. a úter˘ 24. listopadu – Ve stodole u slepic

(divadelní představení) – BUDE NAHRAZENO
(náhradní termín v jednání, zakoupené vstu-
penky zůstávají i nadále v platnosti)

stfieda 25. listopadu – Pavla Bičíková: Barma
(CK) 

pátek 27. listopadu – Nezmaři (koncert) – BUDE 
NAHRAZENO (náhradní termín v jednání)

sobota 28. listopadu – Zimní příhody včelích 
medvídků (Mámo, táto, pojďte se mnou 
do divadla!) 

úter˘ 1. prosince – Monstera Deliciosa
(Abonentní divadelní představení) 

stfieda 2. prosince – Rostislav Bartoň: Orlické hory 
(CK) 

ãtvrtek 3. prosince – Macbeth – G. Verdi 
(Umění v kině) 

pondûlí 7. prosince – Fantastická žena
(divadelní představení) – BUDE NAHRAZENO 
(náhradní termín v jednání)

úter˘ 8. prosince – Olympic Tour 2020 (koncert) 
– PŘESOUVÁ SE NA PODZIM 2021 

ãtvrtek 10. prosince – Kavárenský kvíz
– BUDE NAHRAZENO ONLINE VERZÍ

nedûle 20. prosince – Louskáček (Umění v kině)

Principy vracení vstupenek
Vstupenky na uvedené pořady zakoupené v recep-
ci KC Střelnice vracejte tamtéž. Nová lhůta pro
vrácení vstupenek bude stanovena až po znovu-
otevření recepce. Vracené peníze vám po domluvě
můžeme zaslat i na váš účet. V případě, že jste si
zakoupili vstupenky na naše pořady online, pení-
ze vám budou vráceny automaticky na váš účet
během několika týdnů. Divadelním a hudebním
abonentům i abonentům Cestovatelského klubu
bude vrácena poměrná částka ze zaplaceného
abonmá oproti abonentním legitimacím (i zde bude
lhůta pro vracení vstupného stanovena operativně).

Dárkové poukazy
Platnost dárkových poukazů bude adekvátně pro-
dloužena. Nový termín platnosti bude zveřejněn
po znovuotevření recepce KC Střelnice a obnove-
ní provozu.

Kontakty
V případě dotazů ohledně vracení vstupenek či ru-
šení pořadů se na nás neváhejte obrátit ve všed-
ních dnech na telefonním čísle 733 668 128 (Sára
Mochalová – recepce), které je pro vás aktivní
i přes uzavření recepce KC Střelnice. 

Kontaktovat nás můžete i přes e-mailovou adresu:
sara.mochalova@kcturnov.cz.

Otevírací doba recepce 
KC Stfielnice
V reakci na usnesení vlády ze dne 22. října 2020 je
recepce po dobu trvání nouzového stavu pro ve-
řejnost uzavřena. O znovuotevření recepce vás
budeme informovat.

Doporuãujeme
Pro aktuální informace doporučujeme sledovat
náš web www.kcturnov.cz a naše profily na sociál-
ních sítích Facebook a Instagram. Pokud máte
zájem o pravidelný Newsletter KCT v podobě e-
mailu, přihlaste se k odběru na www.kcturnov.cz
nebo na e-mailu romana.holubova@kcturnov.cz.
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ohlasy

www.ponorkaturnov.cz, 
info@ponorkaturnov.cz, 
tel. 722 642 287

Îlutá ponorka opût zanofiená
Činnost Žluté ponorky je omezena již od 12. října.
V době uzávěrky HOT (10. listopadu) není zatím
zřejmý žádný plán, kdy bychom mohli opět otevřít
naše paluby. Hned jak to bude možné, jsou všich-
ni vedoucí kroužků připraveni začít. Někteří pro-
vádějí distanční či jinou formu výuky. 

V loňském školním roce jsme zajišťovali chod
65 pravidelných kroužků pro celkem 780 dětí, dá-
le 9 pobytových táborů nebo akcí a 7 táborů pří-
městských celkem pro 329 dětí. Letos byl zájem
o kroužky vzhledem ke společenské situaci nižší.

Tajemství ukrytá v kameni
Neživá příroda je fascinující a skrývá mnohá ta-
jemství! I kameny mají svou DN, zkameněliny

mají své příběhy, vnitřní krásu kamene je třeba tr-
pělivě hledat. 

Již minulou zimu jsme začali realizovat dopoled-
ní výukové programy pro ZŠ na téma mineralogie
a neživá příroda. Děti se v programu dozvídají, jak
vznikají základní horniny, jaké jsou vlastnosti mi-
nerálů a odkud se berou drahokamy. 

Mezi učiteli byl o náš program velký zájem, bo-
hužel jsme museli slibně rozběhlý projekt přerušit
a ani v červnu nebo září nebylo možné pokračovat.
Věříme, že až se situace uklidní, bude možné na-
vázat a nadále u dětí rozvíjet zájem o neživou pří-
rodu. 

Pro ty, kdo se nechají tímto zájmem strhnout,
nabízíme ve Žluté ponorce odpolední mineralo-
gické kroužky. Odhalovat některá z tajemství
ukrytých v kameni mohou děti 4.–5. tříd ZŠ pod
vedením pracovníka Geoparku – Český ráj Ing.
Jana Mertlíka a Ing. Jana Bubala, odborníka z Mu-
zea Českého ráje.

Îlutá ponorka Turnov

Centrum pro rodinu 
Náruã
Skálova 540, Turnov
www.naruc.cz, naruc@naruc.cz, tel.: 775 964 312

Program Náruãe do konce roku
V těchto dnech bychom za jiných okolností rozesí-
lali a znali program na prosinec. Vzhledem k nejis-
totě příštích týdnů nechceme zbytečně ztrácet
energii plánováním něčeho, co nakonec bude jinak
– následující řádky proto nebudou věnovány kon-
krétnímu harmonogramu, ale obecnému shrnutí
našich aktivit od říjnového lockdownu. 

Dobrá zpráva je, že většina lektorů a konzultantů
je už natolik zběhlá ve virtuálním světě, že se nám
daří operativně nabízet jejich besedy, kurzy i pora-
denství on-line formou. Na bezkontaktní formu
naběhlo také naše Centrum podpory náhradní ro-
dinné péče. Podpora se k pěstounům dostává hlav-
ně prostřednictvím telefonátů a pravidelnými in-

formačními „Pondělníčky“, povinné vzdělávání se
odehrává formou různých webinářů, samostudi-
em odborné literatury, … Řada rodin se necítí být
potřebnými, nejsou zvyklé „natahovat ruku“.
Prosíme, odhoďte tyto obavy. Jestliže vám chybí
oděvy či potraviny, spolupracujeme s Českým čer-
veným křížem a Potravinovou bankou – umíme vy-
jednat i tuto pomoc. Jsme tady pro vás nejen jako
podpora materiální, ale také psychická. Chceme
vám být při této zatěžkávací zkoušce nablízku. 

Anna Bergerová

Galerie Granát 
námûstí âeského ráje 4, Turnov
telefon: 481 325 989, 737 206 691
otevfieno: pondûlí–pátek 9.00–12.30, 
13.00–17.00 

Přijďte se podívat na výstavu granátových šperků.
Dozvíte se mnohé zajímavosti o těžbě a zpracování
českého granátu, uvidíte ukázky broušení a zlat-

nických profesí vysazování a zasazování. Přijďte se
podívat i na jeden z největších českých granátů
o průměru 7,5 mm vážící 0,7 g. Obdivovat zde mů-
žete i cenu Český slavík.

Vstupné (galerie):
dospělí 20 Kč (vstupenka slouží i jako 10% sleva na
nákup granátových šperků), děti do 16 let zdarma
/ vstup na výstavy je zdarma

výstavy

12. fiíjna–31. prosince
V˘tvarná tvorba manÏelÛ
Legnerov˘ch 
Hana Legnerová – Barvy a jejich spojení měla rá-
da už od mládí, ale malovat začala později. Nyní
pátým rokem navštěvuje různé kurzy malby.
Zdeněk Legner – „Jsem sochařem v kovu. Železo
je můj svět již 45 let,“ říká umělec, jehož plastiky
naleznete po celém světě – v New Yorku, v Ma-
roku, Paříži, v Terezíně, Praze i Mladé Boleslavi.
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Jeron˘mova 517, www.knihovna.turnov.cz
www.facebook.com/knihovna/turnov

Naše knihovna měla v tomto roce významné výročí
200 let od svého založení. Všechny připravené ak-
tivity, projekty a slavnostní večer s udělením cen
našim kmotrům a spolupracovníkům i přízniv-
cům se opravdu zastavily počátkem března. Po
malém letním nadechnutí a s plným nasazením
jsme mohli fungovat jen do 12. října. Proto se bu-
deme snažit přesunout některé významné akce na
počátek příštího roku. 

Nelehký rok 2020 pomalu končí a pracovníci
knihovny přejí všem čtenářům, návštěvníkům
a příznivcům pohodové a klidné vánoční svátky.
Do nového roku 2021 si přejeme, ať už konečně
nemusíme trávit svůj život plný omezení a nouzo-
vých stavů, proto hlavně pevné zdraví a osobní
štěstí. Věříme, že se naše vzájemná setkávání bu-
dou moci opět uskutečnit bez omezení. Ne pouze
on-line, ale takzvaně z očí do očí. 

Malé ohlédnutí za 20. roãníkem
akce Noc s Andersenem 2020 
– on-line 
Dvacátý ročník Noci s Andersenem se měl konat
v březnu 2020. Ve spojení s významným 200. vý-
ročím založení knihovny v Turnově to měla být
skutečně velkolepá slavnost. Tradiční průvod, vy-
sazení stromu Pohádkovníku, položení základní-
ho kamene budoucí nové knihovny, bohatý dopro-
vodný program na šesti spacích místech. 

To vše jsme museli oželet, ale žili jsme v naději,
že v náhradním termínu 15. května 2020 se to po-
daří. Bohužel to nevyšlo. 

Po letním uvolnění jsme se upnuli k datu 9. října
2020, kdy jsme nakonec naplánovali Putování
s Andersenem, ale ani to nevyšlo. Bohužel opět
další omezení nám dovolilo uspořádat pouze sym-
bolický malý průvod od knihovny k poslednímu
stromu Pohádkovníku. Fabularius Anderseni byl
vysazen skutečně 27. března jen malou skupinkou
lidí, aby mohl dobře zakořenit a růst navzdory všemu,

co kolem něho probíhalo. Proto se stal opět mís-
tem, kam jsme symbolicky doputovali a vyslovili
naději, že svět kultury, knih, pohádek a čtení ne-
smí zahynout. Podpořili jsme tak také Kulturnov,
přehlídku turnovské kultury, který se měl konat
hned po Noci s Andersenem v sobotu 10. října. 

Když bylo jasné, že letos spát v knihovně nebu-
deme, připojili jsme se k myšlence uspořádat Noc
s Andersenem 2020 on-line. V rodinách, rodinné
čtení, za podpory medií jako rádio Junior, řady nakla-
datelství a kulturní veřejnosti. Když jsem sepiso-
vala tuto zprávu, v srdci jsem měla velkou radost
a naději. Ptáte se proč? Nad očekávání se zapojilo
téměř 150 rodičů dětí malých i větších čtenářů.
Vlna dojetí mne zavalila při zhlédnutí všech videí,
fotek a vzkazů. Moji milí přátelé a kolegové, drž-
me se, máme naději, protože jak je vidět na našem
symbolickém malém turnovském průvodu, máme
již malé pokračovatele a já věřím, že svět knih,
kultury a vzdělávání bude mít možná úplně jiné
podoby, ale bude existovat dále. Velké poděkování
patří Pavle Váňové za pevnou podporu a jejímu
„andersenovskému“ chlapečkovi, který se narodil
právě na březnového neuskutečněného Andersena.

„Přežije-li kultura, přežije národ.“ – Jan Viktor
Mládek

Eva Kordová, organizátorka akce

Mûstská knihovna Antonína Marka Turnov 
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Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû v prosinci
dennû kromû pondûlí 9.00–16.00 hodin. Vánoãní otevírací doba
Muzea âeského ráje v Turnovû a Dlaskova statku v Dolánkách
22. 12.–23. 12. OTEV¤ENO 
24. 12.–25. 12. ZAV¤ENO 
26. 12.–27. 12. OTEV¤ENO 
29. 12.–30. 12. OTEV¤ENO 
31. 12.–1. 1. ZAV¤ENO
Top akce:
stfieda 2. prosince od 18 hodin, Horolezecká expozice
Údolka na Podmokelskou vûÏ –
projekce divácky ocenûného filmu 
Vtipně okomentovaný výstup autorem projektu
Alešem Polidorem. Vstupné 50 Kč

stfieda 16. prosince od 18 hodin, Horolezecká expozice
âe‰tí horolezci v Peru 1970–2020
Publicista a horolezec Libor Dušek představí pů-
sobení českých horolezců v jihoamerickém pohoří
Bílých Kordiller v uplynulém půlstoletí. 
Vstupné 50 Kč

Výstavy:
26. listopadu–7. bfiezna 2021, V˘stavní sál
Obrázek z pouti – poutû a poutní
místa v Pojizefií
Srdečně zveme návštěvníky turnovského muzea
na cestu za historickou proměnou poutí, kterou
tento významný kulturní fenomén v průběhu stale-
tí prodělal – od své zlaté éry v době baroka až po
moderní lidové oslavy.

26. listopadu–24. ledna 2021, Kamenáfisk˘ dÛm
âeská dfievûná hraãka – Radost
a hra v promûnách ãasu
Kdo by si jako dítě nehrál s dnes již legendárními
dřevěnými hračkami vyráběnými v podniku TOFA
v Albrechticích – nábytkem pro panenky, mačkací-
mi figurkami či některou z dlouhé řady společen-
ských her, které zde vyvinuli? 

DlaskÛv statek 
v Dolánkách u Turnova
Otevfieno bude od úter˘ 1. prosince do stfiedy 30. prosince 
od 9.00 do 16.00 hodin, otevfieno dennû mimo pondûlí a svá-
teãní dny (24. 12., 25. 12., 31. 12. 2020 a 1. 1. 2021 ZAV¤ENO)

Kolovrátek, stav i jehla –
Expozice na Dlaskovû statku
Sváteční atmosférou dýchne na návštěvníka vá-
nočně laděná světnice, kde se seznámí s podobou
a vývojem tradiční lidové výzdoby v období Vánoc. 

Muzeum âeského ráje v Turnovû

Turnovské památky
a cestovní ruch

Regionální turistické informaãní
centrum
Skálova 84, Turnov, www.infocentrum-turnov.cz
info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–042

Kapesní kalendáfie 2021
S koncem roku vydáváme čtyři druhy kapesních
kalendáříků na příští rok. Kalendáříky jsou pro vás
k dispozici zdarma v RTIC ve Skálově ulici.

Infocentrum na nové adrese!
V průběhu měsíce listopadu se pracovníci infor-
mačního centra zabydleli v provizorních prosto-
rách ve Skálově ulici 84. Na základě vládních naří-
zení bylo v listopadu zatím infocentrum uzavřené. 

Ohlédnutí za leto‰ní sezónou
Na malý počet návštěvníků si v letošní hlavní turis-
tické sezóně ani jeden z úseků organizace Tur-
novské památky a cestovní ruch nemůže stěžovat.
Služby Regionálního turistického informačního

centra vyhledalo v tomto období 23 690 turistů.
Synagogu v uvedených měsících navštívilo 1 829
návštěvníků a proběhly zde 2 koncerty. Na ženské
galerii se vystřídaly výstavy Hvězda pod tíhou
hvězdy a Všední život Izraelců očima izraelského
fotografa. Zvýšený zájem byl i o rozšířené úterní
prohlídky, které kromě synagogy zahrnovaly i pro-
cházku bývalou židovskou čtvrtí a prohlídku hřbi-
tova. I začátek návštěvnické sezóny na hradu
Valdštejně byl poznamenán vládními nařízeními
a nemohla se zde uskutečnit řada plánovaných ak-
cí. Přestože během prázdnin hrad navštívilo
33 650 návštěvníků, což je o 12 % více než v před-
cházejících letech za stejné období, propad ná-
vštěvnosti z posunutí sezóny a jejího dřívějšího
ukončení se dohnat nepodařilo. 

Příspěvková organizace Turnovské památky a ces-
tovní ruch Vám děkuje za přízeň v roce 2020 a pře-
je Vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný
rok 2021!
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – prosinec 2020

Do hlasování tak po formální kontrole putuje
6 návrhů – Rekonstrukce hřiště na Hruštici,
Oplocení hřiště na Hruštici, Zkrášlení místa
u Boží vody, Kontejnery do boxů, Reprezentativní
knihobudka, Zastřešené posezení na návsi. 

Nyní vám představíme jednotlivé návrhy, které
postupují do hlasování:

1) Rekonstrukce hfii‰tû 
na Hru‰tici
Pan Jiří Třešňák předkládá návrh na rekonstrukci
hřiště na Hruštici, která spočívá v rozšíření stáva-
jícího malého fotbalového hřiště o herní a cvičeb-
ní prvky pro všechny generace a sezení v podobě
laviček. Konkrétně jde o „Vahadlovou houpačku“
pro menší děti, dále pak cvičící prvek „Posilovna“
pro věkovou hranici 6+ a umístění 3 dřevěných la-
viček místo současné jedné betonové. 

Návrh předkládá z důvodu vzniku nové bytové
zóny nad Šetřilovskem, jejíž obyvatele tvoří pře-
vážně mladí lidé s dětmi. Navíc zastaralé současné
hřiště je historicky hojně využíváno i místními sta-
rousedlíky a dětmi z nedaleké mateřské školky.
Jiné hřiště tohoto charakteru není pro občany této
lokality dostupné, v dochozí vzdálenosti se nachá-
zí pouze hřiště pro nejmenší děti v Metelkových
sadech. Při realizaci je počítáno se spoluúčastí
místních obyvatel, kteří pomohou s výkopy děr
a sestavováním prvků dle instrukcí dodavatele,
který je garantem shody montáže s normou.
Předpokládané náklady projektu 202 288 Kč
(kompletní náklady na projekt bez odečtení spon-
zorského daru). Další finanční zdroje 50 000 Kč
(sponzorský dar Ing. V. Formánka).

Pfiedstavujeme návrhy 
participativního rozpoãtu
Tvofiíme Turnov pro rok 2020
Do letošního ročníku Tvoříme Turnov se přihlásilo celkem 7 projektů. Jeden projekt Sportujeme
na rovné ploše, který se přihlásil opakovaně, byl vyřazen. U tohoto projektu nepomůže lokální
oprava hřiště, ale vyžaduje opravu celoplošnou, která by činila 1 milion korun. 

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: pfiedkladatelé návrhÛ participativního rozpoãtu Tvofiíme Turnov, Zdenka ·trauchová, Odbor ‰kolství, kultury a sportu, Graphis.

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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2) Oplocení hfii‰tû na Hru‰tici
Stejný předkladatel ještě přidává druhý návrh, a to
oplocení výše uvedeného hřiště na Hruštici. Jedná
se o instalaci zvýšeného oplocení kolem existující-
ho hřiště z důvodu zabránění padání míče na sou-
sední zahrady. Původní oplocení bylo z důvodu
havarijního stavu v roce 2019 odstraněno. Dále
tento projekt zahrnuje výměnu fotbalových bra-
nek za menší házenkářské branky, které jsou
vhodnější pro tuto velikost hřiště. Staré ocelové
branky by byly po souhlasu svépomocí odstraně-
ny. Při realizaci je počítáno se spoluúčastí míst-
ních obyvatel, kteří pomohou s odstraněním sta-
rých branek. Předpokládané náklady projektu
215 684 Kč.

3) Zkrá‰lení místa u BoÏí vody
Ondřej Pavlata má přání zvelebit prostředí Boží
vody, které zná z procházek snad každý obyvatel
Turnova, také tudy díky červené turistické značce
projdou řady turistů. Naším přáním je zvelebit to-
to místo: nechat odborně očistit kamennou zídku,

zkontrolovat a případně opravit vedení vody
(„trubku“) a nainstalovat k prameni lavičku a in-
formační tabuli. Zkrátka upravit celkovou vizáž,
a to jak pro obyvatele žijící v přilehlé čtvrti, tak pro
ostatní přicházející za relaxací.

Na informační tabuli by byl ve spolupráci
s Muzeem Českého ráje popis pramene, historie
místa a informace o vodě (proč je to Boží voda?)
a upozornění, aby si návštěvníci odnášeli své od-
padky, neboť na místě je problém s jejich hromad-
ným vyvážením. Předpokládané náklady projektu
činí 110 000 Kč.

4) Kontejnery do boxÛ
Pan Filip Řeha by chtěl prostřednictvím participa-
tivního rozpočtu zkrášlit naše město a zakrytí po-
pelnic k tomuto úkolu patří. Proto podává návrh
na instalaci „ohrádek“ kolem míst, kde se nachá-
zejí velké barevné kontejnery na tříděný odpad.

Jedná se o ulice Koňský trh, Antonína Dvořáka,
a Za Sokolovnou. Kontejnery na pohled nevypada-
jí moc hezky, „ohrádky“ budou působit estetičtěji.
Ohrazení navrhuje postavit ze dřeva. Vysoké by
mělo být jako samotné kontejnery, představuje si
po obvodu tři stěny. Čtvrtá strana by byla volně
přístupná pro občany a pro popeláře. Proto budou
náklady 168 000 Kč. 

5) Reprezentativní knihobudka
Paní Karolína Kosová by ráda měla reprezentativ-
ní knihobudku. Protože u městské knihovny stojí
stará telefonní budka, z níž má být knihobudka
naší knihovny. Bude umístěna v parku u vchodu
do letního kina. Vypadat bude následovně: bude

na ní logo města, Parlamentu mládeže města Tur-
nova a knihovny. Náš návrh je takový: z boku kni-
hobudky budou siluety památek, které nebudou
pojmenované. A turisté, kteří všechny neznají, si
budou moct zahrát hru. Na budce bude QR kód,
přes který se dostanou na stránky knihovny, kde
bude popsané, co která silueta je. Tvůrcem bude
malíř a výtvarník Jirka Lode žijící v Turnově.
Myslíme si, že to bude hezký a užitečný bod města
jak pro místní, tak pro turisty. Předpokládané ná-
klady projektu budou 50 000 Kč.

6) Zastfie‰ené posezení na návsi
Viktor Vlček by chtěl podpořit společensko-kul-
turní život Mašova zastřešeným posezením. To by
se využívalo jako zázemí při akcích organizova-
ných dobrovolnými hasiči, při rozsvícení vánoční-
ho stromu s možností posezení a odložení svaře-
ného vína jinam než na zem, každoročně by se tu
pořádala živá hudební vystoupení a podpořily by
se stávající akce konané na mašovské návsi.
Návrh by také mohl nabídnout příjemné posezení
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na krásné mašovské návsi. Podpořil by se turismus
i venkovní posezení mašovské hospůdky Soko-
lovna Mašov. Bohužel v létě návštěvníci hospůdky
posedávají na obrubnících a schodech kapličky.
Celkové náklady jsou odhadovány na 300 000 Kč. 

„Přijímání návrhů pro letošní ročník Tvoříme
Turnov, jsme kvůli koronaviru prodloužili až do

konce září,“ sdělila koordinátorka projektu Mar-
cela Pilská. Doplnila, že v rozpočtu je na návrhy
vyčleněno 600 000 korun. Maximální výše jedno-
ho návrhu je 300 000 korun. 

Všech 6 návrhů postupuje do hlasování, které
probíhá elektronicky na webových stránkách par-
ticipativního rozpočtu www.tvorime.turnov.cz.
Hlasování je ověřováno přes kontrolní SMS

a umožňuje, stejně jako v minulém roce, použití
kladných i záporných hlasů. 

Podpořte svého favorita. Hlasování probíhá od
pondělí 23. listopadu a potrvá do 11. prosince 2020
prostřednictvím mobilního rozhlasu https://
www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/DamuZdgV

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Začátkem roku 2020 Město Turnov dokončilo
projekt „Územní studie krajiny správního obvodu
obce s rozšířenou působností Turnov“. Projekt zís-
kal finanční podporu ve výši 90 % z Integrovaného
regionálního operačního programu a dalších
10 % nyní získá Město Turnov ze Státního fondu
životního prostředí ČR. 

Projekt územní studie řeší krajinu podrobně ve
všech souvislostech ve vazbě na zelenou infra-
strukturu, adaptační strategii EU, protipovodňo-
vou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině na
území správního obvodu obce s rozšířenou působ-
ností (ORP) Turnov. Zpracovatelem studie je

Ing. arch. Ladislav Komrska, projektové a inže-
nýrské práce s týmem složeným z odborníků na
územní systém ekologické stability, na stavby vod-
ního hospodářství a krajinného inženýrství a pro
krajinářskou architekturu. 

Realizace projektu probíhala od podzimu 2017
a byla rozdělena na 2 etapy. Součástí zpracování
studie krajiny bylo rovněž veřejné projednání.
Textové a grafické výstupy jsou uveřejněny na
stránkách města Turnov pod rozvojovými doku-
menty https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-
plany-rozvoj-a-strategie/. 

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako garant
územního plánování a rozvoje si slibuje tímto

podpořit rozhodovací praxi v územním plánování
s cílem zajistit co nejšetrnější zásahy do krajinné-
ho rázu. Dotace z Evropské unie a Státního rozpo-
čtu činily 1 305 493,20 Kč a další částka ve výši
145 054 Kč představuje dotaci ze Státního fondu
životního prostředí ČR. 

Ing. Eva Krsková, odbor rozvoje města

Pofiízení této studie je spolufinancováno Státním fondem Ïivotního
prostfiedí âR na základû rozhodnutí ministra Ïivotního prostfiedí.
www.mzp.cz, www.sfzp.cz

Mûsto Turnov získalo finanãní pfiíspûvek 
na územní studii krajiny ze SFÎP

Městský úřad Turnov sděluje držitelům psů, že
splatnost místního poplatku ze psů je do 31. břez-
na 2021. Poplatníkům nejsou rozesílány složenky.

Zaplatit lze hotově v pokladně finančního odboru
v budově radnice, Antonína Dvořáka 335, pravé
schodiště – kancelář číslo 202. A to v pondělí a ve
středu v čase 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin.

Při jiném způsobu platby je nutné zjistit si
u správce poplatku – tel. č. 481 366 202 příslušný
variabilní symbol, aby byla platba správně zaúčto-
vána. Tento variabilní symbol je možné používat
i pro následující roky při platbách trvalým příka-
zem převodem z účtu.

Včas nezaplacené poplatky se zvyšují.

Sazby poplatků činí:
• pro držitele psů, kteří dovršili v průběhu roku

věk 65 a více let 200 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v rodinném domku

400 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v domě (s více jak

3 samostatnými byty) 800 Kč

Za druhého psa téhož držitele se poplatek zvyšuje
o polovinu příslušné sazby.

Od poplatku jsou osvobozeni i držitelé průkazu
ZTP a ZTP/P

Zdeňka Salačová, finanční odbor

Upozornûní drÏitelÛm psÛ
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Koncem ledna 2019 odstartovala demolicí byto-
vých domů čp. 1001 a 1002 stavba Domova se
zvláštním režimem (tzv. Alzheimer centra) v ulici
5. května v Turnově. Na demolici navázala v květ-
nu 2019 výstavba nového objektu.

Nejprve byla na místo dopravená pilotovací sou-
prava, která navrtala 74 pilotů nezbytných pro zá-
klady nové stavby. Na piloty navázaly pasy a vy-
zdívka ztraceného bednění. Součástí základů byla
také železobetonová deska přízemí. Během stavby
byl dočasně vyztužen svah pod sousedícími budo-
vami. Stavební práce hned na počátku přibrzdil
kanalizační odtok přepadu z hruštického vodoje-
mu. V žádných záznamech potrubí neexistovalo,
a tak jeho odkrytí bylo pro všechny překvapením.
Následně po technické přípravě byl přepad vodo-
jemu v červnu 2020 přiveden protlakem trasy do
parku nad letním kinem.

V průběhu září 2019 probíhaly přípravy na zas-
tropení objektu. Na zimní období se firmě podaři-
lo uzavřít objekt montáží oken a dveří a realizovat
střešní plášť. Uvnitř pak byly dokončeny vyzdívky
příček. 

Koncem listopadu 2019 byl s pomocí jeřábu osa-
zen ocelový krček, který spojil Alzheimer centrum
s Domovem důchodců Pohoda. V průběhu pro-
since probíhaly práce na rozvodech vzduchotech-
nických systémů, ústředního topení, elektro a sa-
nitárním zařízení. 

V novém roce přišly na řadu vnitřní omítky a za-
čala se vybírat barevnost materiálů interiéru.
Z venkovních prací byla na konci ledna 2020 dokon-
čená opěrná stěna a zásyp s terénní úpravou u ob-

jektu zubní ordinace. Poté začaly úpravy ve dvorní
části objektu. Dokončená byla přeložka nízkého
napětí, která podmiňovala další práce na parkova-
cích stáních u Domova důchodců Pohoda.

V jarních měsících stavba viditelně pokročila
omítkami i úpravou okolního terénu. Interiéry dopl-
nila svítidla, dlažby, PVC a došlo k osazení dveří. 

V červnu 2020 bylo dokončeno atrium a polože-
na zámková dlažba parkoviště ve dvorní části ob-
jektu Domova důchodců Pohoda. Od července by-
lo zahájeno přejímací řízení. V současné době se
ještě pracuje v okolí domu, kde probíhají úpravy
zahrady a zeleně.

Provoz v Alzheimer centru odstartuje 1. ledna
2021, kdy by měli být postupně přijímáni klienti
do naplnění kapacity 24 lůžek (zařízení má 12 po-
kojů). „Zájemci o přijetí se hlásí jíž v průběhu to-
hoto roku, žádosti jsou projednávány ve zdravot-
ně sociální komisi, prochází odborným lékařským
posouzením, nezbytné je doporučení odborného
lékaře z oboru psychiatrie,“ přiblížila místosta-
rostka Turnova Petra Houšková. 

Nový objekt je učený pro osoby, které mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheime-
rovské demence a ostatních typů demencí a osoby
s chronickým duševním onemocněním a poru-
chou centrálního nervového systému. Zkrátka pro
klienty, kteří potřebující pomoc jiné fyzické osoby
v průběhu celého dne.

Aby mohla být poskytována nepřetržitá péče,
budou muset Zdravotně sociální služby Turnov
přijmout 13 pečovatelek, 2 zdravotní sestry, 1 akti-
vizačního pracovníka a minimálně 1 zaměstnance
na úklid. „Největší problém je najít zdravotnický

personál, rovněž zatím není obsazena pozice akti-
vizačního pracovníka a hledá se,“ uvedla Petra
Houšková s tím, že žádosti na pracovní pozice při-
jímá ředitel organizace. 

Zhotovitelem stavby byla firma MBQ, s. r. o.,
vnitřní vybavení zajistila firma Linet, s. r. o. 

Celkové náklady na realizaci byly 44 313 716,29 Kč
s DPH, dotace z Ministerstva práce a sociálních
věcí (program č. 01331 – Rozvoj a obnova mate-
riálně technické základny sociálních služeb) činila
31 049 568 Kč, ze zdrojů města bylo poskytnuto
13 264 148,29 Kč s DPH.

Slovo místostarostky
Petry Hou‰kové
„Alzheimer centrum je uzavřeným zařízením,
proto dbáme na to, abychom prostředí a zázemí
vybavili v co nejlepší kvalitě, aby bylo dostatečně
stimulující, praktické a funkční pro zajištění ná-
ročné celodenní péče personálu, i když víme, že
nic nemůže nahradit přirozené prostředí, rodinné
zázemí. Bohužel v lidském životě mohou přijít
životní fáze, když již vlastní síly a pomoc rodiny
nestačí a je potřebná péče v pobytovém zařízení
sociálních služeb. Zajištění péče je finančně velmi
náročné, nezbytné je vícezdrojové financování –
příspěvek uživatele, státní dotace a významný po-
díl zřizovatele. Rozpočet města v příštím roce
v návrhu počítá s příspěvkem pro Zdravotně soci-
ální služby Turnov 21,4 mil. Kč, což je o 4,5 mil.
Kč více než v roce 2020. I přes náročnost financo-
vání je kvalita a dostupnost sociálních služeb pro
seniory pro město zásadní prioritou.“

Mgr. Zdenka Štrauchová

Alzheimer centrum se pfiipravuje na první klienty
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Město Turnov připravuje regeneraci sídliště Pře-
peřská, kterou chtělo s občany osobně projednat
a představit návrh studie. Aktuální situace však
setkávání nedovoluje, a proto proběhla v pondělí
26. října 2020 prezentace studie Regenerace síd-
liště Přepeřská na radnici. Podívejte se na ni
a pošlete nám do konce roku své připomínky, pod-
něty, tipy na vylepšení!

„Prezentaci jsme chtěli lidem z Přepeřské předsta-
vit na jaře v květnu, to nešlo. Dalším termínem byl
říjen, což také nevyšlo,“ sdělil v úvodu starosta
Tomáš Hocke. A jak doplnil, aby mohl ateliér
AND Praha pod panem architektem Smolíkem
pokračovat s finálním návrhem studie, rozhodli
jsme se prezentaci natočit a umístit na internet.

„Prosím zejména obyvatele Přepeřské, aby si
udělali půlhodinku času a pustili si prezentaci,“
vyzval občany starosta. Návrh studie řeší zpevně-

né plochy, plochy pro parkování, mobiliář i herní
prvky a hřiště. Předpoklad zahájení realizace sta-
vební akce je v roce 2022.

Náměty a připomínky posílejte do 31. 12. 2020
na e-mailovou adresu: preperska@mu.turnov.cz

Prezentace ke stažení na webových stránkách
města – zprávy – regenerace turnovských sídlišť –
sídliště Přepeřská

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Bydlíte na sídli‰ti Pfiepefiská? Podívejte se na studii
pfiipravované regenerace sídli‰tû

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



Obnova informaãního
systému na hfibitovû
u kostela Narození
Panny Marie
V roce 2020 byla dokončena obnova informační
soustavy hřbitova u kostela Narození Panny
Marie. Realizace záměru představuje součást
širšího plánu celkové rehabilitace hřbitova vy-
pracovaného projekční firmou AND, s. r. o., která
vtiskla informačnímu značení moderní a de-
centní vzhled respektující pietní charakter místa. 

Informační systém tvoří 15 pozinkovaných oce-
lových lamelových konstrukcí v tmavě šedé antra-
citové barvě s tabulkou vyrobenou z tzv. bondové
desky opatřenou potištěnou fólií s textem. Vzhle-
dem k častému rozmístění značení v ochranném
pásmu památných stromů jsou informační stoja-
ny kotveny pomocí zemních vrutů. U vstupu na

hřbitov byl osazen orientační plán se jmenným
přehledem osobností a schematickým rozmístě-
ním hrobových míst. Nový informační systém při-
spěje k informovanosti návštěvníků hřbitova
o zdejších významných osobnostech, umožní je-
jich lepší orientaci a pomůže k celkové kultivaci
prostoru. Děkujeme všem, kteří se podíleli na reali-
zaci záměru. Celková cena informačního systému
včetně práce stála městský rozpočet 150 000 Kč.

Mgr. Jakub Rám, odbor školství, kultury a sportu

Dotace z rozpoãtu
mûsta Turnova
na rok 2021
Dne 18. prosince 2020 budou vyhlášeny progra-
my na úřední desce. Žádosti bude možné podávat
od 18. ledna na odbor školství, kultury a sportu.

Více informací najdete na webových stránkách
města v sekci dotace. 
Lenka Karásková, DiS., odbor školství, kultury a sportu
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ãtvrtek 17. prosince 2020

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

Městský úřad Turnov, finanční odbor upozorňuje
občany, že pro rok 2021 činí poplatek za svoz ko-
munálního odpadu 660 Kč/osoba/rok a občané
ho mohou uhradit na těchto místech:

1) na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína Dvo-
řáka 335, finanční odbor, l. poschodí, kancelář
č. 202, a to ve dnech pondělí a středa od 8.00 do
12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin., kde je možné
rovněž uplatnit a předložit doklady, týkající se
úlev a vyřešit případné nedoplatky, přeplatky,
(splátky).

2) v informačním středisku Turnovské památky
a cestovní ruch v Turnově, ul. Skálova 84,
Turnov, ve dnech pondělí až pátek od 8.00 do
17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin.
Zde pouze do 31. 3. 2020!

3) nebo bezhotovostní platbou na účet města
Turnov č. 50032-1263075359/0800
Pro správné zařazení úhrady poplatku je ne-

zbytné uvedení variabilního symbolu, který získa-
jí občané od správce poplatku:

Pavlína Hozdecká: tel. č.: 481 366 214,
e-mail: p.hozdecka @mu.turnov.cz 
Zdeňka Salačová: tel. č.: 481 366 202,
e-mail: z.salacova@mu.turnov.cz

Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro
platby v dalších letech.

Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají poplatníci:
a) kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let
b) kteří v příslušném roce dovrší 3 let 
c) osoby s průkazem ZTP a ZTP/P – pouze na zá-

kladě předložení průkazu
d) studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni během

studia mimo své trvalé bydliště (doložením po-
tvrzení ze školy, příp. i dokladu o ubytování)

A další osvobození a slevy viz platná obecně zá-
vazná vyhláška.

Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2020,
naleznete na internetových stránkách města,
a o tuto částku bude ponížen poplatek v roce 2021
(jedná se o úlevu uvedenou v souboru za měsíc ří-
jen 2020), viz. odkaz níže:

https://www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/pyt-
lovy-sber-tridenych-odpadu/prubezne-stavy-pyt-
loveho-sberu-trideneho-odpadu.html

Sleva se poskytuje pouze do výše poloviny sazby
poplatku tj. u občanů bez dalších úlev a jedná se
o částku maximálně 330 Kč a u občanů, kteří již
mají úlevu např. z výše uvedených úlev (75 let,
ZTP, studenti) jedná se o úlevu maximálně ve výši
165 Kč. 

Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nema-
jí žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve sta-
noveném termínu – poplatek je splatný ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března
a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo
může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března
příslušného kalendářního roku.

Případné reklamace na celkovou výši slevy za
třídění odpadu (období listopad 2019–říjen 2020)
vyřizuje odbor životního prostředí tel. č.: 481 366
161 (pí. Sedláková).

Pavlína Hozdecká, 
finanční odbor

Poplatek za komunální odpad v roce 2021
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Dûkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce
a do nového roku 2021 pfiejeme v‰echno nejlep‰í,

pevné zdraví, mnoho osobních a pracovních úspûchÛ.

Mgr. Petra Hou‰ková
místostarostka

Ing. Tomá‰ Hocke
starosta

Mgr. Jana Svobodová
místostarostka

MĚSTO TURNOV




