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Opět po roce přichází starosta města s kampaní
Vlajka pro republiku. Zase bude v sekretariátu ve-
dení města na turnovské radnici připraveno pade-
sát státních vlajek pro ty, kteří se chtějí připojit
k národní vzpomínce. Vzpomínce na ty, kteří bojo-
vali za myšlenky svobodné Československé repub-
liky, za vzletné myšlenky demokracie nebo „jen“
za své rodiny a nejbližší.

Jaké pohnutky vedou starostu k vyhlášení kam-
paně? Proč je jeho přáním, aby co nejvíce budov
ve městě bylo vyzdobeno symbolem české státnosti,
státní vlajkou? Vysvětlení lze nalézt v jeho slovech,
která zazněla minulý rok při pietní vzpomínce
u Pomníku padlých: „Byl bych velmi rád, abychom

si právě ve dnech velkých státních svátků – 8. květ-
na a 28. října tyto symboly připomínal. Nejenom
proto, že se to oficiálně má, ale především proto,
že to tak vnitřně cítíme. Abychom se nestyděli vy-
věsit na domě státní vlajku, dát do klopy trikolóru,
přijít k pomníku položit květinu či zapálit svíčku,
a to nejen v okamžiku pietního aktu. Vždy si mů-
žeme představovat někde nad námi ty, kteří se ne-
vzdali a bojovali za naši vlast a naši vlajku – mladé
kluky, táty od dětí, maminy, dědy i babičky. Často
přemýšlím, co si tam asi tak o nás myslí a jestli by
své kroky nesměřovali jinak. Pokusme se proto
naše chování dobrovolně změnit tak, aby se hrdino-
vé boje za naši republiku nemuseli za nás stydět.“

Informace pro voliãe
Volby do Evropského parlamentu se uskutečni ve
dnech 23. a 24. května 2014. Voliči, kteří před vol-
bami změní adresu trvalého pobytu, by u voleb
mohli mít potíže.

Občana, který se v době od 14. dubna do 21. květ-
na 2014 přestěhuje do jiného místa a změní tím ad-
resu trvalého pobytu, vyškrtne obecní úřad, u něhož
byl dříve evidován, ze seznamu voličů. „Tím pádem
v místě svého předchozího bydliště nemůže volit,“
sděluje vedoucí odboru správního turnovské radni-
ce Zdeněk Hovorka a dodává, že jednoduché to ne-
bude mít ani v novém bydlišti. „Účastnit se voleb
v místě svého nového bydliště může občan pouze
tehdy, pokud si v místě svého předchozího trvalého
pobytu vyžádal potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu
voličů,“ informuje Hovorka. Takové potvrzení ale
musí občan předložit v místě svého nového trvalého
pobytu nejpozději 21. května 2014 do 16 hodin, aby
byl dopsán do seznamu voličů a mohl k volbám jít.
„Druhou možností, jak se voleb zúčastnit, je předlo-
žit potvrzení přímo v den konání voleb ve volební
místnosti příslušné volební komisi. Ta občana dopí-
še do výpisu ze seznamu voličů a hlasování mu bude
také umožněno,“ sděluje Hovorka. Poslední mož-
ností, jak situaci řešit, je požádat o vydání voličské-
ho průkazu. „Ví-li občan, že v termínu od 14. 4. do
21. 5. 2014 bude měnit adresu trvalého pobytu, mů-
že požádat obecní úřad o vydání voličského průka-
zu, ovšem jen do 8. května,“ upřesňuje vedoucí od-
boru správního a nabádá občany, aby všem těmto
informacím věnovali náležitou pozornost. Bližší in-
formace k účasti ve volbách do Evropského parla-
mentu 2014 podá obecní (městský) úřad.

Vyvûsme vlajku pro na‰i republiku
Starosta města Tomáš Hocke vyhlašuje u příležitosti letošního Dne vítězství kampaň s názvem Vlajka pro republiku.
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Vedoucí představitelé města Turnova zvou obyva-
tele na oslavy letošního Dne vítězství. Uskuteční se
především ve středu 7. května ve Skálově ulici.

Hlavním bodem programu oslav bude prezentace
31. brigády radiační, chemické a biologické ochra-
ny Armády České republiky. Před budovou soko-
lovny předvedou liberečtí chemici v době od 9 do
15 hodin svou techniku a vybavení dětem z mateř-
ských škol, žákům základních škol i široké veřej-
nosti. V pravé poledne zazní u Pomníku padlých
státní hymna a začne pietní vzpomínka spojená
s kladením věnců. Poté vedoucí představitelé měs-
ta rozvezou květiny k pomníčkům rozesetým po
celém městě i v jeho okrajových částech. 

Ve 13.30 hodin budou před sokolovnou vyhlá-
šeny výsledky okresního kola Odznaku všestran-

nosti olympijských vítězů a ve 14.30 hodin začne
v zadní části letního kina PÁRTY V PARKU – zá-
bavné odpoledne plné hudby, her a zábavy. Její
součástí bude Vodní bar společnosti Severočeské

vodovody a kanalizace, koncert Big Bandu tur-
novské ZUŠ. Soubor loutkového a alternativního
divadla Čmukaři sehraje pohádku a zorganizuje
tvůrčí dílnu s názvem Vyrob si svou loutku. 

TJ Turnov nabídne sportovní aktivity pro mlá-
dež a představí areál pevných kontrol orientační-
ho běhu v šetřilovských parcích. Různé aktivity
připraví Centrum pro rodinu Náruč společně se
Sokolem. Chybět nebudou balónky a občerstvení.
V programu si najdou své děti i dospělí. V případě
nepříznivého počasí se však oslavy neuskuteční.
Na oslavy naváže také promítání českého filmu
Atentát režiséra Jiřího Sequense z roku 1964 pro
2. stupeň turnovských základních škol 26. května,
v den výročí atentátu na R. Heydricha. 

Bližší i informace k průběhu květnových oslav
najdete na plakátech.

Mûsto Turnov zve na oslavy Dne vítûzství

Vedoucí představitelé Turnova ocenili v pátek 28.
března nejlepší pedagogy ze škol, které město zři-
zuje na svém území.

Slavnostní setkání u příležitosti letošního Dne
učitelů se uskutečnilo na turnovské radnici za účas-
ti starosty města Tomáše Hockeho, místostarosty
Otakara Špetlíka a vedoucího odboru školství,
kultury a sportu Reného Brože a ředitelů škol. Byli
při něm oceněni vybraní učitelé z mateřských a zá-
kladních škol a základní umělecké školy. Pamětní
list, knižní publikaci a květinu nebo láhev kvalitní-
ho vína obdrželi Hana Čepeláková ze ZŠ Skálova,
Iveta Rudolfová ze ZŠ 28. října, Veronika Brožová
ze ZŠ Mašov a Jan Rakouš ze ZŠ Žižkova. Oceně-
na byla také dlouholetá pedagogická práce Sva-
tavy Dekányové z MŠ v ulici Jana Palacha a Ro-
mana Zemenová ze ZUŠ. 

„Věřte, že my na radnici si vaší práce nesmírně
vážíme a maximálně se snažíme splnit vám vaše
přání a vytvořit vám podmínky k práci srovnatelné
s jinými městy,“ uvedl na začátku oficiální části
setkání Špetlík. 

„Děkuji vám upřímně za vaši práci s dětmi
a přeji vám, aby vás děti nezlobily a aby vás vaše
povolání stále bavilo,“ popřál nejlepším turnov-
ským učitelům starosta Hocke. V průběhu nefor-
mální diskuze se učitelé i představitelé města
věnovali úloze mužů ve školství a chybějícím muž-
ským vzorům ve výchově, hodnotili pracovní
a mzdové podmínky ve školství. Řeč přišla i na fi-
nancování regionálního školství a vývoj středního
školství v Libereckém kraji v souvislosti s demo-
grafickým vývojem. Přítomní se pustili také do

hodnocení úrovně vysokoškolského vzdělání pře-
devším s ohledem na profesní přípravu budoucích
pedagogických pracovníků na pedagogických fa-
kultách nebo posouzení práce s nadanými a talen-
tovanými žáky. 

„V tomto směru máme připravenu pro další ob-
dobí novinku. Úroveň péče o talentované žáky bu-
de jedním z dalších kritérií pro hodnocení práce
ředitelů škol,“ informoval vedoucí odboru škol-
ství, kultury a sportu. Diskutovalo se také o ryze
místních problémech ve školství – nutnosti rekon-
strukce mašovské základní školy, potřebnosti
plnohodnotné základní školy u nádraží, probíhají-
cím zateplení budovy základní školy v Alešově ulici,
výstavbě waldorfské mateřské školy, osudu bývalé
školní budovy v Dolánkách. 

„Pozornost je potřeba věnovat také stavu spor-
tovišť u základních škol. Umělé povrchy se začína-
jí rozpadat a ohrožují bezpečnost žáků,“ posteskli
si jako jeden muž ředitelé základních škol. Na úpl-
ný závěr poděkovala jedna z oceněných, paní uči-
telka Čepeláková, za uspořádání slavnostního set-
kání.

Mûsto Turnov ocenilo pedagogy ze sv˘ch ‰kol
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Jednání březnového městského zastupitelstva 27.
března začalo neobvykle. Byly při něm vyhlášeny
a oceněny nejlepší turnovské čtenářské rodiny.

Starosta města Tomáš Hocke spolu se zastupitel-
kou a radní Evou Kordovou vyhlásili a ocenili na
začátku jednání zastupitelstva podle počtu výpůj-
ček v Městské knihovně Antonína Marka a účasti
na akcích a aktivitách pořádaných knihovnou nej-
lepší turnovské čtenářské rodiny. V soutěži, která
má za cíl výchovu ke čtenářství, nejlépe uspěla ro-
dina Elišky a Martina Čapkových s dětmi Hanič-
kou a Vašíkem. „Čapkovi uspěli i výše a stali se
nejlepší čtenářskou rodinou Libereckého kraje.

Reprezentovat nás budou také v kole celostátním,
kde jim budeme držet palce,“ informoval starosta
Hocke. Na druhém místě se umístili Sylva s Mi-
chal Kutkovi s dcerou Kristýnou a syny Vojtěchem
a Tadeášem. Třetí byli Bisovi s osmiletým Tobiá-
šem a čestného uznání se dočkala Alena Janatová
s manželem a dcerou Kateřinou Jeriovou. Všechny
rodiny obdržely pamětní list, knižní publikaci
a poukázky do knihovny. 

„Jsem ráda, že projekt Knihovna pro všechny,
knihovna otevřená rodině, který jsem před lety
uvedla v život, přece jen nese své ovoce,“ skromně
podotkla knihovnice Kordová.

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Bfieznové zasedání zastupitelstvo zaãalo netradiãnû

Víte, Ïe…
…Mûstská policie Turnov
vykonává celou fiadu
ãinností?
Kromě nepřetržitého dohledu nad veřejným
pořádkem, bezpečností osob i majetku a bez-
pečností provozu na pozemních komunikacích
pomáhá občanům při řešení sporů mezi souse-
dy či příbuznými včetně vzájemných napadení,
při otevření bytu nebo vozidla, při pátráních po
dospělých osobách či dětech, při dopravních
nehodách a nestandardních situacích v dopravě. 

Veřejnost se na strážníky obrací se žádostmi
o pomoc při ztrátě dokladů, peněženek, mobilních
telefonů a tašek, při odchytu zvířat všeho druhu,
při řešení dopravních problémů, zejména když
špatně zaparkovaná vozidla blokují výjezd. Pro-
vádí preventivní činnost ve školách a mezi seniory. 

Pro městský úřad a město Turnov zajišťuje přes
pult centrální ostrahy zabezpečení budov, bezpeč-
nost pracovníků při odvodech peněz, výplatách
sociálních dávek a návštěvách v rodinách a sociál-
ních skupinách. Zajišťuje také dopravu a bezpeč-
nost při kulturních, společenských či sportovních
akcích. Kontroluje dodržování vyhlášek a nařízení
města, stav komunikací a dopravního značení.
Doručuje korespondenci. Předvádí osoby k pře-

stupkovému nebo správnímu jednání. Provádí
ostrahu hlásného a informačního systému. Úzce
spolupracuje s jednotlivými odbory městského
úřadu a městskými organizacemi.

Policie České republiky, celní správa, exekuční
a finanční úřady, útvary bezpečnostních složek
státu a integrovaného záchranného systému se na
strážníky obracejí se žádostmi o pomoc při nej-
různějších řízeních a zásazích jako na osoby ne-
zúčastněné. Jsou také žádáni o pomoc při pátrání,
zajištění míst trestných činů, podílejí se na převo-
zech zajištěných osob. Pomáhají při dopravních
nehodách, při ohledání a prověření nahlášené
události, při preventivních a kontrolních akcích

v restauračních a zábavních zařízeních. Kontrolu-
jí osoby, které mají soudem omezenou možnost
pohybu. Hasičům pomáhají u dopravních nehod
nebo při zajištění místa požárů. Chrání personál
lékařské záchranné služby, pokud dojde k jeho na-
padení, nebo osoby v sanitce při převozu podnapi-
lých na záchytnou stanici. 

Městská policie Turnov je důležitou součástí
každodenního života města, jeho obyvatel, orga-
nizací a institucí.

âekají nás zápisy 
do matefisk˘ch ‰kol
Odbor školství, kultury a sportu informuje, že
zápis dětí do mateřských škol v Turnově pro
školní rok 2014/2015 se bude konat ve středu
21. května 2014 v čase od 10 do 17 hodin v jed-
notlivých mateřských školách. Město Turnov
jich zřizuje celkem osm.

„Před termínem zápisu umožnily jednotlivé ma-
teřské školy rodičům prohlídku svých prostor, při
níž byla možnost vyzvednout si přihlášku k umís-
tění dítěte do školky,“ informoval vedoucí odboru
školství, kultury a sportu René Brož a doplnil:
„V případě zájmu o konkrétní zařízení musí rodiče
přihlášku doručit osobně či poštou nejpozději
v den zápisu na danou mateřskou školu.“
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Zastupitelé města rozdělili na svém zasedání
27. dubna finanční příspěvky na sociální, sportov-
ní, volnočasové aktivity a zahraniční spolupráci.

Z Fondu na podporu sociální oblasti je možné v le-
tošním roce rozdělit celkem 1,15 milionu korun.
Správní rada fondu přijala celkem 15 žádostí o fi-
nanční prostředky a v souladu se statutem fondu
navrhla rozdělit v prvním kole celkem 879 300 ko-
run. Příspěvky jsou určeny dvanácti subjektům na
nejrůznější akce a aktivity pomáhající seniorům,
sociálně vyloučeným osobám, rodinám s dětmi,
tělesně a mentálně postiženým. Volnočasové aktivi-
ty dětí a mládeže počítá rozpočet města na rok 2014

podpořit částkou 150 000 korun. V prvním kole
bylo rozděleno 131 200 korun na základě 25 žádo-
stí o příspěvek. Sportovním akcím především pro
děti a mládež, jejichž organizátoři předložili
24 žádostí o příspěvek, přilepšili zastupitelé v prv-
ním kole 69 tisíci korunami na základě 22 schvá-
lených žádostí. Celkově ale počítá město s částkou
100 000 korun na podporu sportovních aktivit
v letošním roce. Zahraniční spolupráce se bude
moci rozvíjet díky 100 tisícům korun vyčleněným
pro tento účel z rozpočtu. Spolkům a organizacím
bylo rozděleno 70 000 korun, zbývající částka bu-
de ponechána na výdaje města Turnova spojených
se spoluprací s partnerskými městy.

Zastupitelé rozdûlovali finanãní pfiíspûvky

Mûsto pfiispûje na opravu 
památek

Město Turnov ze svých prostředků a prostřed-
ků ministerstva kultury přispěje v roce 2014 na
opravu objektů v městské památkové zóně.

V letošním roce dojde k obnově soklových omí-
tek západní strany kostela sv. Mikuláše, ke 3. eta-
pě opravy ohradní zdi, součásti městských hradeb
u budovy turnovského vikářství, a k výměně oken
ve čtvrtém podlaží budovy Muzea Českého ráje ve
Skálově ulici. Veškeré tyto práce přijdou na více
než 1,5 milionu korun a finančně se na nich budou
podílet vlastníci objektů, město Turnov a minis-
terstvo kultury prostřednictvím programu rege-
nerace městských památkových zón. 

„Od ministerstva kultury jsme letos obdrželi
částku 940 000 korun,“ informoval vedoucí odbo-
ru školství, kultury a sportu turnovské radnice
René Brož a dodal, že z ní bude použito jen
761 000 korun. „179 000 korun budeme bohužel
nuceni ministerstvu vrátit, protože k realizaci ne-
jsou připraveny žádné další akce,“ doplnil Brož. 

A jaké budou konkrétní finanční příspěvky na
úpravy a opravy? Omítky na kostele sv. Mikuláše
budou obnoveny za 154 904 koruny, kdy 62 414
korun zaplatí římskokatolická farnost, 15 490 ko-
run město Turnov ze svého rozpočtu a 77 000 ko-

run bude přidáno z programu ministerstva kultu-
ry. Oprava městských hradeb přijde na 801 500
korun. Z prostředků církve půjde 321 350 korun,
město přidá 80 150 korun a příspěvek z programu
regenerace městských památkových zón bude či-
nit 400 000 korun. Nová okna pořídí turnovské
muzeum za 284 106 korun od Libereckého kraje
a 284 000 korun z programu ministerstva. „Na tu-
to akci město Turnov svými prostředky nepřispě-
je,“ doplnil informace Brož.

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

U pytlového sbûru 
tfiídûn˘ch odpadÛ se 
zmûnily svozové trasy

Odbor životního prostředí informuje obyvatele
Turnova, že pro pytlový svoz tříděného odpadu
byly od dubna 2014 určeny nové svozové trasy.

Upozorňujeme, že pytlový svoz tříděného odpa-
du se od dubnového svozu ve středu 2. 4. 2014
uskutečňuje v obtížně dostupných lokalitách nebo
v lokalitách odloučených od hlavních svozových
tras pouze z určených míst, a nikoliv přímo od jed-
notlivých domů.

Jedná se o několik lokalit v Mašově, na Kade-
řavci, v Konělupech, na Vrchhůře a v Durychově,

u Bělé, v Benátkách, na Bukovině u Dolánek, na
Kobylce a v Mokřinách.

Místa, odkud je nyní svoz prováděn, jsou vyzna-
čena v mapách na internetových stránkách města
Turnova http://www.turnov.cz/cs/zivotni-prost-
redi/odpady. Oranžovou barvou jsou v mapách
označena místa, kde neprobíhá svoz od domů.
Modře jsou vyznačena místa a trasy, odkud bu-
de svoz probíhat.

V případě nejasností prosíme kontaktovat od-
bor životního prostředí, pracovnici Ing. Zuzanu
Sedlákovou nebo Romanu Koškovou na telefonním
čísle 481 366 160 nebo Martina Cilera z Technic-
kých služeb Turnov, telefonní číslo 481 321 030. 

Děkujeme za pochopení.
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Celodenní akce připomínající osobnost téměř za-
pomenutého turnovského rodáka Jiřího Kristiána
Lobkowicze se v Turnově uskuteční ve čtvrtek
22. května.

Motoristickou legendu z počátku minulého století
připomenou přednášky historiků automobilismu
pro školní děti i veřejnost a výstava až dvaceti his-
torických vozidel včetně značky Bugatti. Absolut-
ní perlou bude auto Bugatti 52 zapůjčené pro tuto
mimořádnou příležitost z Národního technického
muzea v Praze. Celodenní program vyvrcholí od-
halením pamětní desky J. K. Lobkovicze na jeho
rodném domě v Palackého ulici č. 440 v 16.30 hodin.
„Tam dnes sídlí Kniha U Jizery,“ upřesňuje vedoucí
odboru školství, kultury a sportu turnovské radnice

René Brož. Podle něj by touto akcí mohlo být ved-
le kamenářství a šperkařství otevřeno nové, pro
cestovní ruch jistě zajímavé téma Turnov a auto-
mobilismus, protože rozvoj motorismu šel ruku
v ruce s fenoménem Českého ráje. Pamětníci také
jistě vzpomenou na plochou dráhu v Turnově. 

Jiří Kristián Lobkovicz se narodil v Turnově 22.
února 1907. Jeho osudem byly automobily. Vášeň
pro rychlé vozy zdědil po svém otci a záhy po do-
sažení dospělosti začal závodit. S vozy značky
Bugatti dosáhl několika významných úspěchů.
Slibná kariéra talentovaného závodníka však
skončila na berlínském okruhu Avus dne 22. květ-
na 1932. Tehdy Lobkowicz nezvládl své nové vo-
zidlo Bugatti 54, krátce po startu havaroval a smr-
telně se zranil. 

Návrat legendy Bugatti – Lobkowicz – Turnov

KdyÏ sirény houkají…
V prosinci 2013 byl v Turnově uveden do provozu
nový varovný informační systém obyvatel (VISO).

Systém je instalován ve všech částech města
a v případě jakéhokoliv ohrožení bude šířit infor-
mace a nařízení k ochraně obyvatelstva. Zahrnuje
258 akustických bodů (hlásičů) s celkovým po-
čtem 662 reproduktorů. Informace mohou být ší-
řeny celoplošně, po celém městě, nebo v předdefi-
novaných úsecích města. Prostředkem k varování
obyvatel při hrozícím nebezpečí jsou především
sirény. Přinášíme stručné informace o tom, jaké
druhy signálů existují, co který znamená, jak od
sebe rozlišit jednotlivá houkání sirén a jak se cho-
vat při spuštění varovného signálu. Nejčastěji vy-
užívaným druhem signálu sirény je svolání hasič-
ské jednotky, následuje zkouška sirén hasičského
záchranného sboru a všeobecná výstraha.

Signál „požární poplach“ slouží pouze ke svolá-
ní jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah.
Signál „požární poplach“ je jednou přerušený tón
po dobu 60 sekund, u elektronické sirény napodo-
bující zvuk trubky HÓ–ŘÍ, HÓ–ŘÍ. Požární po-
plach také není varovným signálem! Při tomto
signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se pří-
padný požár nebo jiná mimořádná událost neděje

ve vašem bezprostředním okolí. Pokud vás ne-
ohrožuje, zachovejte klid, a nebudete-li k nějaké
činnosti záchranáři vyzváni, nedělejte nic. 

Signál „zkouška sirén“ uslyšíte každou první
středu v měsíci ve 12 hodin. Ověřuje se jím funkč-
nost systému a také slyšitelnost sirén. Zkouška
sirén není varovným signálem! Jde o nepřerušo-
vaný tón sirény po dobu 140 sekund. Může být do-
plněn informací „zkouška sirén“. Pokud v tuto dobu
neslyšíte „svou“ sirénu v místě svého bydliště, na-
hlaste to, prosíme, na správní odbor městského
úřadu ve Skálově ulici č. 84, telefon 481 366 823,
nebo hasičům. 

Signál „všeobecná výstraha“ oznamuje hrozící
nebezpečí a může zaznít kdykoli, v kteroukoli den-
ní i noční dobu. Signál „všeobecná výstraha“ je
kolísavý tón trvající 140 sekund a může zaznít tři-
krát po sobě. U takzvaných „mluvících“ sirén ná-
sleduje informace o druhu ohrožení, např. „ne-
bezpečí zátopové vlny“. V každém případě ale pří-
slušná tísňová informace zazní v nejbližší možné
době po odeznění signálu zpravidla v městském
rozhlase, varování před nebezpečím mohou hlásit
i vozy hasičů a policie nebo může zaznít také v te-
levizi a rozhlase. Když zaslechnete uvedený signál
sirény, počítejte vždy s tím, že nastala mimořádná
událost, a nepodceňujte situaci. Zejména nezapo-

meňte na tři základní kroky k vaší ochraně:
1. Neprodleně se ukryjte v nejbližší budově
2. Zavřete a utěsněte dveře a okna v místnosti
3. Zapněte rádio a televizi

Martin Bartoníček, pracovník krizového řízení

Platební automat nabízí 
‰ir‰í vyuÏití
Platební automat, který je umístěn v budově
městského úřadu ve Skálově ulici č. 72, nabízí
nyní více možností využití.

Platební automat doposud sloužil návštěvní-
kům živnostenského úřadu a odboru dopravního
k úhradě správních a místních poplatků. „Nyní je
v něm možné nově zaplatit také záležitosti spojené
s městskou policií,“ informoval vedoucí odboru
dopravního Pavel Vaňátko a upřesnil, že se jedná
o úhradu pokut udělených strážníky a na místě ne-
zaplacených a též zaplacení poplatků za parkovací
karty. „K placení uvedeného je však i nadále mož-
né využívat pokladnu finančního odboru v budově
turnovské radnice,“ doplnil Vaňátko. Platební au-
tomat je v provozu od dubna roku 2013, stál téměř
360 000 korun a byl pořízen z prostředků města
Turnova. Přístupný je v pracovních dnech po dobu
automatického otevření dveří v budově. 



Televize Turnov
Televize Turnov na internetových stránkách
www.bonustv.cz a www.turnov.cz přináší zají-
mavé reportáže o dění ve městě. Relace z 15. břez-
na 2014 informuje o následujících tématech:
1. Turnovská nemocnice jako součást krajské libe-
recké sloučí gynekologii s chirurgií, rozsah služeb
ženám však zachová
2. Stavba waldorfské mateřské školky na Dalimě-
řicích slibně pokračuje a děti se sem vrátí v září le-
tošního roku
3. Stále trvá možnost sdělit turnovským politikům
názory občanů v rámci projektu Zdravé město
4. Zoolog, spisovatel a fotograf Zdeněk Mrkáček
přichází s další knihou; vedle toho stihnul ještě ús-
pěšně zaběhnout ve Švédsku nejtěžší, devadesáti-
kilometrový Vassův běh na lyžích
5. Pražský fotografující lékař Tomáš Klika vysta-
vuje v turnovské Galerii Safír 

Relace z 1. dubna 2014 přináší tato témata:
1. Koncepce turnovské nemocnice v její nové exis-

tenci pod krajskou libereckou počítá se zachová-
ním stávajících služeb pacientům
2. Svozy tříděných odpadů nabývají v Turnově na
tempu
3. Spamy otravují život i návštěvníkům webových
stránek Města Turnova
4. Město Turnov ocenilo zdejší zasloužilé učitele
5. Dětem z devátých tříd i absolventům středních
škol pomáhá k životní orientaci na technické obory
program Libereckého kraje pod názvem TechUP
6. Nejlepší čtenáři turnovské knihovny se předsta-
vili na zastupitelstvu města

Hasiãi uskuteãní sbûr 
Ïelezného ‰rotu

Sbor dobrovolných hasičů Turnov připravuje sběr
železného šrotu v centru města. Sběr šrotu se
uskuteční v sobotu 17. 5. 2014 od 9 do 16 hodin.

„Pokud máte doma věci ze železa, které už ne-
potřebujete, a nemáte možnost je sami odvést na

sběrný dvůr nebo do sběrny, můžete se obrátit na
dobrovolné hasiče,“ informuje pracovnice odboru
životního prostředí turnovské radnice Zuzana
Sedláková. Předem je nutné kontaktovat pana
Richtra na telefonním čísle 731 612 219 nebo pa-
na Hejnu na telefonním čísle 603 519 534. S nimi
se musí dohodnout podrobnosti, a především sdě-
lit, co je potřeba odvést a v kolik hodin budou věci
připravené k odvozu. Odvoz bude možné zajistit
pouze po předchozí telefonické dohodě. „Odpad
nepřipravujte ve velkém časovém předstihu na
venkovní prostranství, aby nedošlo ke krádeži při-
praveného železa nebo k hromadění jiných odpa-
dů,“ upozorňuje Sedláková.
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ãtvrtek 29. kvûtna 2014 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice

on line pfienos na www.turnov.cz

První přírodovědecká dílna jako součást česko-
saského projektu s názvem Společná cesta k pří-
rodním vědám (číslo projektu 100127305) se
uskutečnila v Turnově ve dnech 31. března a 1. dub-
na 2014. Zúčastnili se jí žáci třetích tříd ZŠ Žiž-
kova a Grundschule Hermsdorf.

MBěhem dvou dnů děti prošly přírodovědeckými
dílnami, kde si vyzkoušely ruční broušení drahých
kamenů, pod mikroskopy hledaly živočichy žijící
v rybníku, otestovaly chemickou reakci Coca-Coly
a bonbónu Mentos, zkoušely hustotu kapalin
a chemické reakce kapalin s acylpyrinem. Také si
zkusily výrobu papírových hraček a testovaly iluzi
souvislého pohybu. „Účastníci dílen se zapojili
i do několika pokusů. Vyrobili si například kara-

melové lízátko, sledovali takzvané hady na stole
a další pokusy s ohněm,“ sdělila Eva Krsková

z projektového týmu a doplnila, že večer prvního
dne patřil návštěvě lidové hvězdárny v Turnově na
Vrchhůře a sledování planety Jupiter s měsíci na
obloze. Také se podařilo během dílen navázat spo-
jení přes Skype s německou stranou a děti si vy-
měnily cenné informace. Součástí programu byly
také dvě exkurze: do Galerie Granát s ukázkou
ruční výroby šperků a hledáním drahých kamenů
a do III. ZŠ v Žižkově ulici.

Za projektový tým Renata Špačková, Dis.

Tento projekt je spolufinancován z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu pfieshraniãní
spolupráce 2007–2013 mezi âeskou republikou a Svobodn˘m státem Sasko.

První spoleãná aktivita ãesko-saského 
projektu pfiinesla dûtem zajímavé poznatky


