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kého průzkumu. V rámci tohoto projektu měl 
být vybudován aquapark se zimním stadionem  
a hotelovým komplexem za zhruba jednu mili-
ardu korun. Po jeho smrti prošel záměr několi-
ka změnami s hledáním finančních prostředků 
na samotnou realizaci. V této době se městu 
podařilo vyřešit příjezdovou komunikaci s vy-
budováním kruhového objezdu s dořešením 
majetkových vztahů s vlastníky nemovitostí, 
především z prostoru bývalých jatek. Zároveň 
se podařilo připravit projektovou dokumentaci 
ke stavebnímu řízení a k samotné realizaci.

V souhrnu bylo již do tohoto záměru inves-
továno bezmála 60 miliónů korun.  Možná i to 
byl důvod, proč zastupitelstvo města na letoš-
ním srpnovém zasedání schválilo realizaci spor-
tovního areálu v Maškově zahradě. Za maximál-
ní částku 99 miliónů korun by měla MĚSTSKÁ 
SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. postavit rozsáhlý 
areál, ve kterém by návštěvníci měli najít letní 
koupaliště s plaveckým 25metrovým bazénem, 
rekreačním bazénem a brouzdalištěm. Dále 
by zde měly být vodní atrakce v podobě tobo-
gánu, skluzavky kamikadze, opalovací louka, 
několik víceúčelových hřišť, dráha pro přízniv-
ce in-line bruslení, dětská hřiště, skate park  
a v neposlední řadě i nekryté kluziště. Dalším 
významným důvodem proč právě v dnešní době 
zahájit realizaci takto nákladné stavby jsou  

i historicky nejnižší ceny úvěrů (město získalo 
60 miliónů korun za 1,57 procent se splatnos-
tí 10 let.) Významně nízké jsou i ceny staveb-
ních prací, které se v současné době pohybují 
na hranici 65 – 85 procent rozpočtované ceny 
stavby. Hodně diskutovanou otázkou bylo roz-
šíření záměru realizace sportoviště o venkovní 
kluziště, které představuje necelých 10 procent 
z celkových rozpočtovaných nákladů. Hlavním 
důvodem, proč zastupitelé souhlasili s rozšíře-
ním výstavby venkovního kluziště, byl stav sou-
časného kluziště u haly TSC. To je na kraji své 
životnosti. Zároveň nové kluziště bude mít lépe 
odizolované podloží, což umožní významné 
úspory při chlazení, bude v rozměrech umož-
ňujících hrát lední hokej a zároveň podpoří 
větší rozvoj tohoto sportu, který byl v Turnově  
a okolí bohatě zastoupen. 

Dle mého názoru by byla ještě lepším a lev-
nějším řešením výstavba celého areálu včetně 
krytého kluziště. K tomuto rozhodnutí hledají 
zastupitelé zatím odvahu. Schválená výstavba 
sportovního areálu v Maškově zahradě splňu-
je požadavky na občanskou vybavenost města 
naší velikosti a svým vzhledem a obsahem urči-
tě zaujme jak obyvatele Turnovska, tak i turisty, 
kteří navštíví Český ráj. Ti by mohli do areálu 
zavítat v létě roku 2015.   

*TURNOVSKÉ RADNIČNí LISTY – měsíčník pro občany Turnova*
Vychází 11x ročně jako příloha Hlasů a ohlasů Turnovska vždy první den v měsíci * Pokud není uvedeno jinak, jsou uveřejněné texty příspěvky města Tur-
nova a Městského úřadu v Turnově, jeho odborů a dalších městských organizací. * Tyto texty mohou být redakčně upravovány s předchozím souhlasem 
jejich autorů nebo vedením města. * Dotazy a další informace k nim podá tajemník městského úřadu Ing. Miroslav Šmiraus, tel.: 481 366 405, 737 204 257,  
e-mail: m.smiraus@mu.turnov.cz. * Fotografie: Radek Drašnar, Kateřina Doubravová, Liberecký kraj * Uzávěrka je vždy 15. dne v měsíci.

Výstavba sportovního areálu v Maš-
kově zahradě se přiblížila k realizaci

Na výstavbu sportovního areálu v Maškově za-
hradě se město připravuje již několik let. Sa-
motný záměr vznikl s přispěním J. B. Horáčka, 
který zakoupil pro město pozemky a přispěl 
na projektovou přípravu včetně archeologic-

Ing. Jaromír Pekař
místostarosta Turnova
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Státní svátek bude důstojně oslaven

Letošní Den vzniku samostatného československého státu připadá na 
pondělí. Oslavy tohoto státního svátku budou 28. října v Turnově skrom-
né, nicméně důstojné. Odpoledne v době od 15:00 do 17:00 hodin se usku-
teční  street party k dokončení rekonstrukce ulice 28. října. Před základní 
školou se bude malovat na asfalt na téma Nová ulice očima dětí. Zahraje 
dechový orchestr turnovské základní umělecké školy. Pro dětské diváky 
sehraje Divadlo Kubrt z Prahy pohádku. Připraven bude i další program, 
občerstvení, rozdávat se budou balónky. 

Pietní vzpomínka spojená s kladením věnců se bude konat u pomníku 
ve Skálově ulici od 17:15 do 17:45 hodin. V 18:00 hodin zahájí starosta 
města svým projevem slavnostní večer v městském divadle. Na programu 
je společné vystoupení Pěveckého sboru Antonín Dvořák a Turnovského 
orchestrálního sdružení. Budou uděleny ceny města. Dojde k vyhlášení 

výsledků fotografické soutěže Turnovské ulice ze země i ze vzduchu. Při-
praveno bude občerstvení v podobě koktejlu. Na závěr zhlédnou hosté 
slavnostního večera představení Divadla Kubrt z Prahy. Veřejnost je na 
všechny akce srdečně zvána.

Ing. Tomáš Hocke, starosta města
 

Vlajka pro Masaryka

Dne 28. října roku 1918 se splnilo přání 
mnoha generací Čechů a Slováků, žijících 
do té doby v područí habsburské císařské 
říše. Jako jeden z výsledků konce první svě-
tové války a rozpadu rakousko-uherské mo-
narchie vznikla samostatná Českosloven-
ská republika. Den vzniku samostatného 

československého státu patří k nejvýznamnějším státním svátkům s dlou-
hou tradicí. Připomenutí a jeho oslavám by měl každý občan naší republi-
ky věnovat náležitou pozornost. Vyvěšením státní vlajky, která je symbo-
lem české státnosti a svrchovanosti, výrazem národní hrdosti, vlastenectví  
a demokracie může každý vzdát hold T. G. Masarykovi i dalším, kteří se 
o vznik republiky před 95 lety zasloužili. Starosta města Tomáš Hocke 
vyhlašuje proto u příležitosti blížícího se státního svátku kampaň s ná-
zvem Vlajka pro Masaryka a vyzývá majitele firem a společností a občany 
žijící především v Hluboké ulici a v okolí náměstí Českého ráje k vyvěšení 
co největšího množství státních vlajek 28. října. Pro tento účel jich měs-
to věnuje 50 kusů. Je možné je vyzvednout na sekretariátu vedení města  
v budově turnovské radnice. 

Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí 
v 8 hodin dne následujícího po dni státního svátku.

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Představitelé města přivítali prvňáčky 
ve školních lavicích

Vedoucí představitelé města se na začátku nového školního roku vypravili 
do místních základních škol, aby v lavicích přivítali žáky 1. tříd. V pon-
dělí 2. září 2013 promlouval starosta města Tomáš Hocke k prvňáčkům  
v základní škole Skálova, respektive ve školní budově v Alešově ulici. Mís-
tostarosta Otakar Špetlík  vítal děti v základní škole v ulici 28. října, mís-

K A L E N DÁ R I U M
Čtvrtek 31. října

Veřejné zasedání zastupitelstva města, Velký sál KC Střelnice
od 17 hodin
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1 – RADNICE – ul. Antonína Dvořáka čp. 335 

Funkcionáři města Turnova, odbor finanční, odbor rozvoje města, 

stavební úřad, odbor životního prostředí, kancelář tajemníka, 

odbor kontroly, odbor správy majetku, odbor vnitřních věcí a podatelna 

2 – REGIONÁLNí TURISTICKé INFORMAČNí CENTRUM 

– nám. Českého ráje čp. 26 – odbor cestovního ruchu 

3 – ul. Skálova čp. 466
Městská policie, odbor přestupkového řízení

4 – ul. Skálova čp.  84 – naproti muzeu
Odbor správní, odbor sociálních věcí, sbor hasičů, odbor přestupkového řízení 

5 – ul. Skálova čp. 72 – vedle muzea 
Obecní živnostenský úřad, odbor školství, kultury a sportu, odbor dopravní
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tostarosta Jaromír Pekař se vydal do základní školy v Mašově a tajemník 
městského úřadu Miroslav Šmiraus do školy v Žižkově ulici. Všichni po-
přáli novým školákům hodně úspěchů a dobré spolužáky i kantory. „První 
školní den bude dětem připomínat dárek v podobě knížky s věnováním  
a vlastnoručním podpisem starosty,“ sdělil vedoucí odboru školství, kul-
tury a sportu turnovské radnice René Brož.

Do základních škol nastoupilo na začátku září v celé republice 833 tisíce 
žáků, z toho více než 112 tisíc dětí, o 7 tisíc více než vloni, přišlo do školy 
poprvé.  Do lavic turnovských základních škol usedlo 179 prvňáčků.             

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

         

žáci a studenti se vrátili do lavic

Po dvou měsících letních prázdnin byl zahájen nový školní rok. Přivedl 
do místních školek a škol celkem 3649 žáků a studentů. Školská zařízení  
v okolních obcích navštěvuje 1508 dětí.

Do všech osmi turnovských mateřských škol chodí 557 dětí a jejich ka-
pacita je zcela naplněna. Ve školce v ulici 28. října je umístěno 74 dětí,  
v Alešově 52, Bezručově 65, Zborovské 92 a J. Palacha 54. Mašovskou škol-
ku navštěvuje 45 a MŠ Sluníčko 123 dětí. Waldorfská mateřská škola změ-
nila na rok působiště a do náhradních prostor v budově hotelové školy 
se 52 žáčků pohodlně vejde.  Letošní novinkou je rozdílné školné. „Pohy-
buje se od 290 do 400 korun za měsíc. Částky byly stanoveny po dohodě 
s ředitelkami a ovlivnily je především náklady jednotlivých mateřských 
škol,“ informoval vedoucí odboru školství, kultury a sportu René Brož. 
Mateřské školy v okolních obcích navštěvuje 591 dětí a volná místa zůstá-
vají pouze v Mírové pod Kozákovem. Demografický vývoj ukazuje, že tlak 
na místa v mateřských školách vrcholí v letošním roce. V dalších letech 
již bude docházet k mírnému poklesu zájmu. V základních školách se  
v Turnově od 2. září učí 1750 žáků. O 72 více než vloni.  Celkem 600 jich 
je v základní škole 28. října, 516 v základní škole Žižkova, 462 v základní 

škole Skálova, kde od 1. srpna řediteluje nově Mgr. Michal Loukota. Dal-
ších 86 žáků mají v mašovské škole.  Základní školu v Sobotecké navště-
vuje 68 žáků a základní školu Sluníčko v ulici Kosmonautů 18 žáků. Po-
prvé usedlo ve městě do školních lavic 179 dětí. Celkem 71 v ZŠ Žižkova,  
48 v ZŠ 28. října, 40 v ZŠ Skálova, 15 v ZŠ Mašov, 2 v ZŠ v Sobotecké  
a 3 v ZŠ Sluníčko. Základní školy v okolních obcích přivítaly po prázdninách 
591 žáků, z nich je 143 prvňáčků. „Podle aktuálního demografického vývoje 
bude v České republice nejvyšší počet žáků v roce 2018,“ sdělil Brož. 

Místní střední školy uvítaly na začátku nového školního roku 1342 žáky. 
Na střední zdravotnické škole studuje 207 zájemců o vzdělání, na gymná-
ziu 364 a „šperkárně“ 186. Nejméně je naplněna kapacita obchodní aka-
demie, hotelové školy a střední odborné školy, kdy ji z celkově 1380 mož-
ných navštěvuje jen 585 studentů. „Oproti loňskému roku pocítili zdejší 
střední školy úbytek 93 žáků,“ uvedl Brož a doplnil, že problémy budou 
mít až do roku 2018, kdy ke studiu nastoupí silnější ročníky. Nejmenší 
počet studentů pocítí české a tím i turnovské střední školy v roce 2015. 

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu         

Waldorfská školka působí v náhradních prostorách

Z Hruborohozecké ulice se Waldorfská mateřská škola přemístila do ná-
hradních prostor. Na jeden školní rok se jí stala azylem budova hotelové 
školy ve Zborovské ulici. Provoz v nevyhovujícím objektu v Daliměřicích 
byl ukončen na konci června a potom nastalo stěhování na druhý konec 
města. Před tím však musely být v bývalých horních kasárnách provedeny 
úpravy za 110 tisíc korun. „Šlo především o zvýšení podlahy na sociálních 
zařízeních, zabezpečení schodiště a další nezbytnosti, bez nichž by ne-
bylo možné provoz spustit,“ informoval vedoucí odboru školství, kultury  
a sportu turnovské radnice René Brož. Prázdninové úsilí všech zaměst-
nankyň školky přineslo příjemné a hezké prostředí, byť v provizorních 
podmínkách. „Domnívám se, že se nám podařilo to tady útulně zabyd-
let,“ pochvaluje si ředitelka mateřské školy Hana Lamačová a ukazuje, co 

Z ODBORŮ A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ
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všechno mají děti k dispozici: „Máme tady šatnu, sice jen se skromným 
vybavením, dvě poměrně velké třídy a společnou ložnici. Tam se nám ale le-
hátka pro všechny děti nevešla.“ Svoji kancelář má paní ředitelka i učitelky 
a zázemí našly i ostatní pracovnice. Školka je přístupná samostatným vcho-
dem ze Žižkovy ulice a nachází se ve druhém poschodí. Obědy odebírají 
ze školní kuchyně v přízemí budovy.  Do zcela nového objektu na původní 
místo ve městě by se děti i zaměstnanci měli vrátit 1. září příštího roku. 
Školku postaví liberecká společnost Brex za téměř 21 miliónů korun.

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu         

Turnovská kronika v soutěži bodovala

Kronika města Turnova uspěla v krajské soutě-
ži a byla hodnocena jako druhá nejlepší v kate-
gorii kronik měst s počtem obyvatel nad 2000. 
Do soutěže kronik obcí a měst, kterou vyhlásila 
rada Libereckého kraje v dubnu letošního roku, 
se přihlásilo 21 měst a obcí. Z tohoto počtu bylo 
13 v kategorii do 2000 obyvatel a 8 v kategorii 
nad 2000 obyvatel. Kroniky za roky 2010 a 2011 

hodnotila devítičlenná hodnoticí komise, kterou tvořili zástupci státních 
okresních archivů, Ještědské pobočky České archivní společnosti a odbo-
ru kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajského úřadu. Posuzo-
val se obsah, členění zápisů, stylistická úroveň, grafika a výtvarná stránka 
a přílohy. Vybráno pak bylo šest nejlepších kronik. Jejich autory ocenili na 
setkání v Severočeském muzeu v Liberci hejtman Libereckého kraje Mar-
tin Půta a jeho náměstkyně Hana Maierová. Diplom a finanční odměnu za 
svoji práci převzala také Jana Zajícová, která  kroniku Turnova v minulých 
letech zpracovávala. „Práce kronikářů obecně bývá často náročná, zato 
velmi potřebná pro zmapování obecné historie,“ uvedl při vyhodnocení 
soutěže hejtman. Proto patří Janě Zajícové velký dík obyvatel i vedení 
města za předchozí vedení turnovské kroniky.

PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Kulturní Centrum Turnov má nového jednatele 
a restaurace Střelnice nového nájemce

Ve výběrovém řízení na jednatele Kulturního centra Turnov uspěl David 
Pešek a rada města jej na svém zasedání 19. srpna do funkce jmenovala. 
Výběrovou komisi zaujalo především jeho nasazení v boji za kino v Že-
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lezném Brodě i jeho netradiční pohled na směřování turnovské kultury  
a využití kulturního centra. Výběrové řízení na nájemce restaurace Střel-
nice a poskytování gastronomických služeb vyhrál Milan Knobloch a jeho 
firma KML Catering Prague. Vedení města chce poděkovat dosavadnímu 
jednateli Kulturního centra Turnov Lukáši Hajnovi za jeho přínos místní 
kultuře, pracovní nasazení a zásluhu na digitalizaci kina. Přeje mu mnoho 
zdaru a úspěchů v soukromém a profesním životě.            

 Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Výstavba areálu v Maškově zahradě dostala zelenou

Zastupitelé města se na svém srpnovém zasedání 14 hlasy vyjádřili pro 
stavbu sportovně-rekreačního areálu v Maškově zahradě. Tím, že pově-
řili radu města vyhlášením výběrového řízení na dodavatele, dali této vý-
znamné investiční akci zelenou. Za maximálních 99 miliónů korun bez 
daně z přidané hodnoty by měl být postaven rozlehlý areál. V něm by 
návštěvníci měli najít letní koupaliště s plaveckým 25metrovým bazé-
nem, rekreačním bazénem a brouzdalištěm. Doplňkem by měly být vod-
ní atrakce v podobě tobogánu, skluzavky kamikadze, skluzavek pro děti. 
Nedílnou součástí budou šatny a sociální zázemí. Milovníkům slunečních 
paprsků poslouží opalovací louky, sportovcům víceúčelové hřiště či hřiště 
na plážový volejbal. Příznivci  in-line bruslí budou mít k dispozici dráhu 
okolo celého areálu, děti dětské hřiště. Chybět nebudou objekty občerst-
vení.  Nezapomnělo se ani na skate park. Projekt zahrnuje důležité příjez-
dové komunikace a parkoviště pro dostatečný počet vozidel.  Zcela nově 
se počítá také s nekrytým kluzištěm. První návštěvníci by do areálu mohli 
zavítat v červnu roku 2015.

„Protože se jedná o zcela zásadní stavbu a pro Turnov velkou investič-
ní akci, chtěl jsem ještě před hlasováním zastupitelů vědět, co si o všem 
myslí obyvatelé města,“ přiznal starosta Tomáš Hocke. Prostřednictvím 
internetových stránek a facebookového profilu města byli proto lidé vy-
zváni, aby své názory sdělili na adresu městského úřadu. Prostřednictvím 
elektronické pošty vyjádřilo pět lidí souhlas s výstavou koupaliště, dva 
se vyjádřili pro stavbu, ovšem s výhradami. Čtyři lidé s výstavbou nesou-
hlasili. Na facebooku se objevily celkem tři komentáře, kdy jeden člověk 
chtěl stavět bez zimního stadionu, druhý si přál koupaliště společně  
s krytým bazénem a další by celý areál zmenšil. Na facebookovém profilu 
zpravodajského portálu Naše Pojizeří, kde byl článek o Maškově zahra-
dě také zveřejněn, se jedna čtenářka vyjádřila plně pro vznik koupaliště. 
Uskutečnila se také anketa na informačním serveru Turnovsko v akci. Do 
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ní se k 28. srpnu zapojilo 467 respondentů. Celkem 158 z nich se vyjádřilo 
pro stavbu koupaliště. Dalších 51 uvedlo, že by bylo lepší postavit najednou 
koupaliště i zimní stadion. Celkem 22 souhlasilo pouze se stavbou zimního 
stadionu. Třicet tři lidí se přidalo k názoru, že teď není z důvodu ekono-
mické krize a hrozící ztrátovosti areálu vhodná doba pro stavbu. Celkem 
173 hlasů bylo pro odsunutí Maškovky a realizaci přírodního areálu v Do-
lánkách z části peněz, 11 lidí zvolilo jinou odpověď a 19 respondentů téma 
nezajímalo. Výsledky průzkumu názorů obyvatel a jejich konkrétní připo-
mínky a návrhy dostali zastupitelé zpracované v písemné podobě. 

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Turnovské domácnosti na energiích ušetří

Obyvatelé a drobní živnostníci z Turnova a okolí, kteří se před časem 
zapojili do elektronické aukce energií, v příštím roce ušetří. Společnosti  
e-CENTRE, která aukci organizovala, se podařilo dosáhnout v srpnové draž-
bě výborných výsledků a zajistit pro své klienty zajímavé ceny pro příští 
dva roky (viz http://www.ecentre.cz/e-aukce/. Do aukce na konci prázdnin 
se podařilo sdružit 3568 domácností ze 120 měst z celé republiky. Jedním  
z nich byl i Turnov s 269 zájemci. „Objem poptávky, s nímž jsme vstupovali 
do aukce, byl více než 137 miliónů korun,“ informoval projektový konzul-
tant společnosti eCENTRE Pavel Ciprys.  Přes 73 miliónů se týkalo komodi-
ty zemního plynu a více než 63 miliónů elektrické energie.  Celkové úspory 
jsou 39,6 miliónů korun. „Více než 19 miliónů je to u ceny zemního plynu 
a přes 20 miliónů u elektřiny,“ upřesnil výsledek aukce Ciprys.  Jednotlivé 
domácnosti by v příštím období měly ušetřit průměrně 32 procent u elek-
třiny a 26 procent u zemního plynu. „V polovině září jsme kontaktovali jed-
notlivé klienty, abychom jim sdělili přesné částky, kolik skutečně ušetří,“ 
doplnil obchodní zástupce eCENTRE zodpovědný za shromažďování pod-
kladů pro aukci Jakub Makalouš. Vítězní dodavatelé, pro elektrickou ener-
gii společnost Europe Easy Energy a pro zemní plyn Vemex, pak v druhé 
polovině září uzavřeli s lidmi nové smlouvy o dodávkách energií. Většina 
turnovských domácností přihlášených do e-aukce začne elektřinu a plyn za 
nové ceny odebírat od února příštího roku.       
 Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník městského úřadu

Vandal poškodil strom

Kdosi moudrý pronesl:  „Lidé a stromy spolu žili od pradávna. Strom  
a jeho dřevo provázely a provázejí člověka od kolébky k hrobu.“ A kdosi 

nemoudrý jeden strom v Turnově vědomě poškodil. V listopadu roku 2012 
byl v ulici Brigádnické z důvodu špatného zdravotního stavu pokácen ja-
vor mléč (Acer platanoides). Měl značně proschlou korunu a na kosterních 
větvích byla patrná infekce způsobená dřevokaznými houbami. Strom bylo 
nutné pokácet. Během krátké doby byl na stejném místě vysazen nový ale-
jový strom stejného druhu s  mechanicky nepoškozenou a pravidelně větve-
nou korunkou, s rovným kmenem probíhajícím až k vrcholu korunky. Byl 
to zdravý strom z  produkce známé školkařské firmy, který skýtal záruku, 
že z něj vyroste statný alejový strom. Nestane se tak. Neznámý vandal nej-
horšího ražení jej úmyslně poškodil. Odřízl mu špičku, zakrátil kosterní 
větve a kabelem zaškrtil v koruně kmen. Jaký k tomu měl důvod?  Co ho  
k tomu vedlo?  Strach, že strom bude stínit? Že v něm budou hnízdit ptáci? 
Bude z něj padat listí? „Strom, který mohl růst desítky let, aniž by kohokoli 
ohrožoval, a zkrášlovat ulici, někdo zničil během několika minut,“ konsta-
tovala vedoucí odboru životního prostředí turnovské radnice Miloslava Ší-
pošová. Tím nebyla způsobena pouze ekologická újma, ale i škoda majetko-
vá. Město Turnov vynaložilo na nákup a výsadbu stromu čtyři tisíce korun.  
Protože poškozený strom bude muset být na podzim nahrazen stromem 
novým, budou vynaloženy další finanční prostředky z městského rozpočtu. 
Mohly být využity mnohem účelněji. „Bohužel se jedná jen o jeden z mnoha 
případů zbytečného poškození či zničení městského majetku.  Nechápu, že 
někdo může takhle jednat,“ posteskla si Šípošová.                                                                            

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Na Mariánském náměstí se objeví nová zeleň

V souvislosti s dokončovanou rekonstrukcí ulice 28. října upraví zahrad-
níci v září a říjnu plochy určené pro zeleň v okolí chrámu Narození Panny 
Marie a na Mariánském náměstí v Turnově. Autorem návrhu je zahradní 
architekt Ing. Josef Souček. Na místech současných travnatých ploch bu-
dou založeny trvalkové záhony. Sortiment a způsob založení záhonů volil 
architekt tak, aby v celém vegetačním období harmonicky doplňovaly celý 
prostor. Tam, kam plně svítí slunce, budou převládat suchomilné rostli-
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ny sázené do štěrkového mulče. Takový typ záhonů není totiž náročný na 
počáteční péči, později vyžaduje pouze omezování určitých agresivnějších 
druhů rostlin. Nejatraktivnější budou záhony v letních a podzimních měsí-
cích. Do částečně zastíněných partií je navržena klasická záhonová úprava 
typu rabata, tedy záhony pravidelného tvaru. Jako mulč bude použita jem-
ně drcená mulčovací kůra. Druhy rostlin v těchto záhonech použité budou 
efektní v jarních a letních měsících. Do prostor pod stromy jsou navrženy 
odolné druhy trvalek, rabátka budou mulčována mulčovacím štěrkem. Pod 
vzrostlými stromy není možné vytvořit klasický štěrkový trvalkový záhon, 
mohlo by totiž dojít k poškození kořenů stávajících stromů. „Barevně jsou 
všechny typy záhonů sladěny a seřazeny tak, aby vytvářely kompaktní ce-
lek,“ doplnila informace k architektonickému návrhu vedoucí odboru ži-
votního prostředí turnovské radnice Miloslava Šípošová.

Město Turnov vypsalo na obnovu zeleně veřejnou zakázku, kdy jediným 
hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Výzva k podání nabí-
dek byla zaslána čtyřem zájemcům a zároveň byla zveřejněna na webo-
vých stránkách města. Nato si zadávací dokumentaci vyžádali další čtyři 
zájemci. Ve stanovené lhůtě podali nabídku tři uchazeči, z nichž pouze je-
den splnil stanovené podmínky.  Zároveň podal nabídku s nejnižší cenou, 
proto byla vybrána hodnotící komisí jako nejvhodnější. „Vítězem výběro-
vého řízení se stala firma Petr Vykrut – zahradní služby z Ostravy – Hra-
bůvky,“ informovala Šípošová.  Ostravané už v Turnově úspěšně realizo-
vali několik akcí, například výsadby v Rývových a Metelkových sadech, na 
sídlištích Přepeřská, Výšinka, Dělnická a v místních  mateřských školách. 
Město Turnov přijde úprava zeleně na téměř 280 tisíc korun, veřejnou 
soutěží se podařilo ušetřit 240 tisíc.                                                 

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Svatohuberstká slavnost na Valdštejně

Hrad Valdštejn se opět stal místem konání Svatohubertské slavnosti. Na 
sobotu 21. září 2013 byl připraven bohatý program, v němž si našli své 
malí i velcí. Slavnost byla zahájena odpoledne ve 13.00 hodin a po celou 
dobu mohli dětští návštěvníci soutěžit v mysliveckých a lesnických zna-
lostech a dovednostech. Připravena byla také výstava výtvarných prací dětí 
z turnovských mateřských škol s tematikou lesa. Autoři nejlepších kreseb 
obdrželi zajímavé ceny. Návštěvníci slavnosti byli seznámeni s některými 
plemeny loveckých psů, představili se sokolníci. Zazněla lovecká hudba  
a signály. Představeny byly vábničky a způsoby vábení zvěře. Úspěšní ab-
solventi mysliveckých zkoušek byli pasováni na myslivce. Program zakon-
čila Svatohubertská mše v kostele sv. Jana Nepomuckého, kterou doplnil 
pěvecký sbor Antonín Dvořák a Lovecké kvarteto lesních rohů Valdštejn. 
Po celou dobu konání slavnosti byl vstup do hradu zdarma.

Ing. Jan Čihák, odbor životního prostředí

Za vyřazené elektrospotřebiče odměnu

Dárek pro zodpovědné občany, kteří odevzdávají vysloužilé spotřebiče na 
sběrných dvorech měst a obcí, připravil kolektivní systém ELEKTROWIN 
ve spolupráci s Libereckým krajem. Každý, kdo přiveze na sběrný dvůr 
v Turnově velký spotřebič, jako je pračka, myčka nádobí nebo sporák, 
obdrží skládací nákupní tašku vyrobenou z recyklovaných plastových 
lahví. Akce probíhá na sběrném dvoře turnovských technických služeb 
na Vesecku. Poděkování patří všem, kteří si cestu na sběrné dvory už na-
šli a podílejí se tak na trvalém zvyšování množství zpětně odebraných  

Z ODBORŮ A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ



HOT / 57  

NADPIS

a zrecyklovaných elektrospotřebičů! Společně tak můžeme zachovat čisté 
životní prostředí pro příští generace.

Ing. Zuzana Sedláková, odbor životního prostředí

Veřejnosti slouží nová autobusová zastávka

Nově vybudovaná zastávka au-
tobusu U Lomu v Turnově – Ma-
šově začala sloužit obyvatelům 
na začátku září. Již dlouho si 
místní lidé přáli, aby nemuse-
li k autobusu chodit daleko. 
Jejich prosby město vyslyšelo  
a zřídilo na hlavní silnici téměř 
uprostřed obce úplně novou za-

stávku. Kvůli ní musela být sice přesměrována linka hromadné dopravy, ale 
i tak se život obyvatel v této části Turnova o trochu zlepšil. Od stavební firmy 
inženýra Jiřího Červy ze Záholic město hotovou zastávku převzalo na kon-
ci července. Sloužit začala až se změnou jízdního řádu autobusové linky od  
2. září 2013. „Vše stálo 162 tisíce korun včetně daně z přidané hodnoty  
a bylo hrazeno z městského rozpočtu,“ doplnila informace vedoucí odbo-
ru správy majetku turnovské radnice Ludmila Těhníková.

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Letní prázdninová sezóna pomalu končí. Je čas hodnotit.

V prvních třech letních měsících letošního roku navštívilo informační 
středisko na náměstí Českého ráje přes 21 tisíc turistů. Zaznamenali jsme 
13procentní nárůst oproti roku 2012 a 32procentní nárůst oproti roku 
2008. Přesné počty návštěvníků jsou uvedeny v tabulce.

 Celkově vyšší počet návštěvníků je dán rozšířením služeb (např. o pro-
dejní portál – E – vstupenka) a distribučním místem magazínu 5plus2. 

Zajímavé jsou i počty návštěvníků v jednotlivých dnech. Vyšší pondělní 
a úterní návštěvnost je dána měnícími se dovolenkovými turnusy, větší 
počet lidí ve čtvrtek a pátek způsobují odběratelé týdeníku 5plus2. Ze 
zahraničních návštěvníků převládají Němci, Holanďané a Poláci.  Tyto tři 
skupiny se na prvních místech drží již několik let. V letošním roce byl za-
znamenán nárůst turistů z Dánska, Izraele, Maďarska a Rumunska.Osvěd-
čila se i letní prázdninová nabídka, kterou realizoval odbor cestovního 
ruchu spolu s dalšími subjekty. Co všechno bylo pro zájemce připraveno  
a kolik lidí se programu zúčastnilo, uvádí následující tabulka.

V prodeji suvenýrů byly nejžádanějšími ty, které patří do celorepubliko-
vých sběratelských aktivit  - turistické vizitky a dřevěné turistické známky. 
Zájem byl i o magnety s motivy Českého ráje a Turnova a typické suvenýry 
Turnovska, granátky a leštěné drahé kameny. Stále jsou mezi návštěvníky 
oblíbeny štítky na hole a pohlednice, tzv. „pidifrky, kterých je na pultu 
RTIC k dispozici 12 druhů. Mezi letošní novinky patřil turistický tácek  
s motivem Turnova. Dobře se prodávají i další suvenýry s obrázkem na-
šeho města  - náprstky, svíčky, hrnečky, zvonečky či píšťalky. Návštěvníci 
ocenili i prodejní koutek výrobků s označením Regionální produkt Český 
ráj. Zde byly nabízeny skleněné věci, foukané figurky, regionální šperky 
či domácí mošty. Regionální turistické informační centrum Turnov má  
v nabídce i mnoho dalších zajímavých výrobků, knihy a kalendáře. 

pracovnice odboru cestovního ruchu
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Společně zahrajme naše pověsti

Každý, kdo zavítal v sobotu 24. 8. 2013 do átria Muzea Českého ráje  
v Turnově, měl možnost zhlédnout česko-polské divadelní představení 
plné klaunů, žonglování, humoru, písniček, tance a skvělých hereckých 
výkonů. Pestrobarevné představení přiblížilo netradičním způsobem po-
věsti Českého ráje a polských Krkonoš. Stejné představení zhlédlo v ne-
děli 25. 8. velké množství diváků v polské  Jelení Hoře v lázeňském parku 
Cieplice. Malí i velcí diváci si po představení odnášeli zvířátka či kytičky 
vymodelované z balónků. Divadelní představení bylo výsledkem česko-
-polských divadelních workshopů, konajících se v rámci projektu „Spo-
lečně zahrajme naše pověsti“.  Mladí divadelníci z Turnova a polské Jelení 
Hory předposlední prázdninový týden, od 19. 8. do 25. 8. 2013, intenzivně 
secvičovali česko-polské představení „Společně zahrajme naše pověsti.“ 
Pod vedením polských instruktorů ze Zdrojowego Teatru Animacji Jelení 
Hora/Cieplice se učili zpěvu, rytmice, pohybu po scéně, tanci, modelování 
z balónků, tvorbě ohromných bublin. Nechyběla také výuka cirkusových 
čísel či klaunského a dětského líčení. V průběhu workshopů se účastníci 
seznámili s pověstmi obou regionů a společně navštívili Muzeum České-
ho ráje, Kamenářský dům a Galerii Granát v Turnově a vystoupení klau-
na Rufi Rafi na polském zámku Wojanów. Workshopy se konaly v Jelení 
Hoře a Turnově. Všem subjektům a účastníkům, kteří se na workshopech 
podíleli, velmi děkujeme!

Projekt „Společně zahrajme naše pověsti“ je spolufinancován z ERDF (Ev-
ropského fondu regionálního rozvoje – Fond mikroprojektů Cíl 3 OPPS 

2007 – 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa „PŘEKRAČUJEME HRA-
NICE“ a je realizován městem Turnov a polským divadlem Zdrojowy Teatr 
Animacji.                  

Mgr. Veronika Mireková, odbor cestovního ruchu

Tento projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionál-
ního rozvoje – Fond mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007 – 2013) prostřed-

nictvím Euroregionu Nisa „PŘEKRAČUJEME HRANICE“

Polské nadšení z Českého ráje

Ozdravovna v Radostíně u Sychrova se o víkendu 6. - 8. září 2013 doslo-
va otřásala v základech. Turnovské Centrum pro rodinu Náruč zde po-
řádalo česko-polské setkání pěstounských rodin s přiléhavým názvem 
Víkend za odměnu. „S náhradními rodinami pracujeme šest let, rodi-
čům i dětem nabízíme řadu aktivit, vzdělávacích i terapeutických. Ale 
dobře víme, že tyto rodiny potřebují především odpočinek  a vzájem-
nou podporu. Proto jsme vymysleli pobytovou akci Víkend za odměnu,“ 
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vysvětlila vedoucí Centra podpory pěstounských rodin Náruče Petra 
Houšková. A protože se centru v roce 2012 podařilo navázat přátelské 
vztahy s polskými pěstouny z Jelení Hory, hned vznikla idea setkání. 
To se nakonec mohlo uskutečnit díky příspěvku na zahraniční spolu-
práci z rozpočtu města Turnova. Hosté z Polska u nás byli nadšeni. Ať 
už z prohlídek Turnova a okolí, nebo ze samotného programu v Rado-
stíně. Kromě relaxace bylo připraveno neformální setkání psychologů  
z náhradní rodinné péče z české i polské strany, celorodinné  a týmové 
hry, terapeutické aktivity pro děti, zdravotní workshop a samozřejmě  
i společenský česko-polský večer.  „Bylo to úžasné setkání. A kromě zá-
žitků si odvážíme i spoustu dárků - regionálních dobrot z Českého ráje,“ 
neskrývala nadšení Maria Pietka z organizace Stowarzyszenie Rodziciel-
stwa Zastepczego w Jeleniej Gorze. Podobně si Víkend za odměnu užily 
další čtyři desítky účastníků. Pozvání na opačnou stranu hranic, do Pol-
ska, na sebe jistě nenechá dlouho čekat. Víkend za odměnu byl již pátým 
setkáním zástupců Náruče a partnerské organizace v Polsku. 

Anna Bergerová

Dožínková slavnost v Domově pro seniory Pohoda

Pevnou stálicí kalendáře společenských akcí v Domově po seniory Poho-
da je každoročně letní dožínková slavnost. Ta letošní se konala 21. srpna 
2013. Jak dožínky prožívali naši uživatelé za svého mládí? Ptali jsme se, 
nechali jsme je vyprávět: 
„Dožínky v obci vždy zahajovali trubači.“
„Starostové obce poděkovali zemědělcům za sklizeň, byl jim slavnost-
ně předán ozdobený věnec z obilí. Zemědělská technika byla naleštěna  
a někde i projela se slavnostním průvodem obcí.“
„Nesměla chybět koňská spřežení, cimbálová muzika, krojované soubo-
ry a samozřejmě spousta dobrého jídla.“ Pánové vzpomněli na pečené 
berany, guláš a klobásy. Žízeň většinou zahnalo pivo a dobrá domácí 
kořalečka.
 A jak jsme prožili dožínky u nás?  Prostory jídelny a recepci domova pro 
seniory krásně vyzdobily dekoracemi z obilí a podzimních plodin akti-
vizační pracovnice. Ony také napekly s uživateli v rámci každodenních 
aktivit voňavé a chutné koláče a cukroví. Od rána se na zahradě grilovaly 
dvě uzené kýty, které byly velkým zpestřením pro uživatele domova. 
Vůně masa se linula celým objektem, ale i okolím. K pití se podávalo ne-
alkoholické pivo a v omezené míře i víno. O dobrou náladu se postarali 
dva hudebníci. K poslechu i tanci hrál pan Ferko s kamarádem. Pravdou 
je, že tancoval hlavně ošetřující personál a svými kreacemi bavil v jídel-
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ně všechny uživatele. ,,Je příjemné zazpívat si a posedět s ostatními. 
Alespoň na chvilku zapomeneme na naše bolesti a nemoci,“ řekla nám 
Růžena Šimonová. Dodala: ,,Dělejte to častěji. Ani nemusíte péct maso. 
Ale ta muzika a ty písničky, to bylo krásné!“ Děkujeme paní Šimonové 
za názor. Poděkování patří i všem zaměstnancům domova pro seniory 
Pohoda za péči o uživatele a pomoc při zajištění dožínkové slavnosti.

 vedení Zdravotně sociálních služeb Turnov

Televize Turnov

Již čtvrtým rokem je pro občany Turnova k dispozici se svými smyčkami 
24 hodin denně televizní zpravodajství Televize Turnov. Naleznete je na 
webových stránkách města www.turnov.cz.
Relace z 1. září 2013 přináší reportáže o těchto tématech: 
1. Nejen koupaliště, ale také kluziště, vše dohromady za 98 milionů, vy-
rostou v turnovské Maškově zahradě.
2. Nákupní možnosti rozšiřuje nová tržnice v Turnově 2.
3. Novým jednatelem Kulturního centra v Turnově se stal David Pešek, 
dosavadní šéf kina v sousedním Železném Brodě.
4. V turnovské nemocnici je novým jednatelem Martin Hrubý, zatímco 
dosavadní ředitel Tomáš Sláma vede ekonomiku ústavu.
5. Zoolog a spisovatel Zdeněk Mrkáček se ohlíží za mizejícím létem  
v přírodě Českého ráje, kterou zachycuje i jeho první nástěnný kalendář.
6. Ze zlatého fondu našeho archivu připomínáme tituly, kterými jej obo-
hatil odcházející šéf KC Turnov Lukáš Hajn.
Relace z 15. září 2013 informuje v reportážích o tématech:
1. Turnovští účastníci aukce elektřiny a plynu ve většině domácností 
opravdu ušetří. Kolik, to se dozvědí v příštích týdnech při uzavírání in-
dividuálních smluv.
2. Waldorfská školka se na rok výstavby její nové budovy přestěhovala 
do budovy hotelové školy v Turnově, kde se jí daří zachovat unikátního 
ducha waldorfské pedagogiky.
3. Digitální kino se přestěhovalo z letního do kamenného na Střelnici, 
kde v příštích týdnech nabídne žánrově širokou škálu filmů a doprovod-
ných akcí.
4. Společenský život Turnova obohatí celoevropský Týden mobility  
a ryze místní, v loňském premiérovém roce velmi úspěšné Svatohubert-
ské slavnosti na Valdštejně.
5. Téma koupaliště, i když bylo zastupiteli definitivně dislokováno do 
Maškovy zahrady, neustále rezonuje mezi občany Turnova, kteří by chtě-
li návrat do původního areálu bazénu v Dolánkách.


