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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. Dotazy a dal‰í informace k nim podá tajemník mûstského úfiadu Ing. Miroslav ·miraus, tel. 481 366 405, 737 204 257, e-mail m.smiraus@mu.turnov.cz. Fotografie: Radek
Dra‰nar, Pavel Charousek, Sbor hasiãÛ mûsta Turnova, mûsto Turnov.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz

V sekretariátu vedení města na turnovské radnici
bylo pro obyvatele města, kteří se chtěli připojit ke
kampani, připraveno padesát státních vlajek.
Všechny byly zdarma rozebrány ještě před stát-
ním svátkem. Nechal se slyšet starosta města
Tomáš Hocke: „Jsem velmi rád, že lidé vyslyšeli
moji výzvu, vyzdobili své domy a připomněli si tak
symbol české státnosti. Věřím, že vlajku vyvěsili
ne proto, že se to oficiálně má, ale proto, že to tak
vnitřně cítili. Děkuji jim za to.“ 

Státní vlajka vlála také na budovách sokolovny
a základní školy ve Skálově ulici, v jejichž bezpro-
střední blízkosti se odehrála část slavnosti ke Dni
vítězství, kterou uspořádalo město ve středu 7. květ-

na. Při ní se prezentoval 31. pluk chemické, ra-
diační a biologické ochrany Armády České repub-
liky z Liberce, v pravé poledne se uskutečnila piet-
ní vzpomínka u Pomníku padlých a byly vyhlášeny
výsledky okresního kola Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů. Vedoucí představitelé města
také rozvezli květiny k pomníčkům obětí 2. světo-
vé války rozesetým po celém městě. Odpolední
program slavnosti, v němž byla připravena kultur-
ní vystoupení a též aktivity pro rodiny s dětmi,
musel být z důvodu nepříznivého počasí bez ná-
hrady zrušen. 

„Mrzí mne, že nevyšlo počasí a nemohli jsme
si společně užít párty v parku. Tak bych chtěl

alespoň poděkovat všem, kteří měli v programu
vystoupit nebo se jinak podílet na jeho průběhu.“
Starosta Hocke také uvedl, že v podobném duchu
by se měly oslavy významného státního svátku ko-
nat i v příštím roce.

Mûsto platí ãlenské 
pfiíspûvky a podporuje
ãinnost spolkÛ
Z částky 400 tisíc korun, které jsou pro letošní rok
určeny cizím subjektům, město Turnov zaplatí
220 tisíc korun za členské příspěvky organizacím
a sdružením, v nichž je členem, a 180 tisíci koru-
nami podpoří činnost spolků.

Město Turnov je zapojeno do činnosti různých
organizací a sdružení místního, regionálního i ce-
lostátního významu a v nich je povinné platit člen-
ské příspěvky. Ty pro letošní rok činí částku téměř
220 tisíc korun. Členství ve Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska bude stát Turnov
14 342 koruny, ve Sdružení obcí Libereckého kra-
je 18 700,50 korun. Za členství ve Sdružení Český
ráj zaplatí Turnov 72 625 korun, ve Svazu měst
a obcí ČR 30 815,60 korun, v Euroregionu Nisa
71 710 korun a v Mikroregionu Jizera 11 690 ko-
run. 

Celkem 17 spolkům a organizacím, které si po-
daly žádost, přispěje město Turnov na činnost 180
tisíci korunami. Jsou mezi nimi chovatelé, včelaři,
kynologové, myslivci, dobrovolní hasiči, ale také
například Spolek rodáků a přátel Turnova, Spolek
přátel Muzea Českého ráje, Rohozecký okrašlova-
cí spolek a další. 

Vlajky vlály pro republiku
U příležitosti květnového státního svátku Dne vítězství vyhlásil starosta města kampaň Vlajka pro republiku.
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Návrhy na udělení Ceny obce a čestného občanství
přijímá turnovský městský úřad do 30. června.

Návrhy na udělení Ceny obce mohou předložit
členové zastupitelstva města, představitelé občan-
ských sdružení, spolků, organizací a dalších insti-
tucí prostřednictvím svých statutárních zástupců.
Součástí návrhu musí být podrobné odůvodnění.
Cenu obce lze udělit za významná umělecká, vě-
decká a jiná díla mající vztah k Turnovu, ale také
za za významné občanské aktivity a činy, které
směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji Turnova
a zlepšují jeho každodenní život. Oceněný obdrží
finanční dar ve výši 50 tisíc korun. 

Návrhy na čestné občanství předkládají pouze
členové zastupitelstva města. Ani zde nesmí chy-
bět podrobné zdůvodnění návrhu. Čestné občan-
ství může být uděleno fyzickým osobám, které se
významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj
města.

Písemné návrhy na obě ocenění přijímá mluvčí
městského úřadu Radek Drašnar (e-mail: r.dras-
nar@mu.turnov.cz), hodnotí je pětičlenná komise
složená ze zastupitelů města a schvaluje je zastu-
pitelstvo na svém zářijovém zasedání. Vyhlášení
nominací, předání Ceny obce a udělení čestného

občanství se uskuteční na slavnostním večeru
u příležitosti 96. výročí vzniku samostatné Česko-
slovenské republiky v úterý 28. října 2014 v měst-
ském divadle. Tradice předávání cen a udělování
čestného občanství u příležitosti státního svátku
28. října trvá již od roku 2002. Udělování se řídí
pravidly schválenými zastupiteli v roce 2011. S ni-
mi je možné se seznámit prostřednictvím interne-
tových stránek města. 

Mezi čestnými občany Turnova najdeme filan-
tropa a mecenáše Bohuslava Jana Horáčka, první-
ho polistopadového starostu města Václava Šolce,
profesora Jaromíra Horáčka, výtvarné umělce
manžele Solovjevovi, filozofa Jana Patočku, poli-
tického vězně Sergeje Solovjeva, kulturního akti-

vistu Jiřího Zajíce, vědce Miroslava Škalouda
a Ivana Šolce a od loňského roku také občanského
aktivistu Josefa Kunetku.

Nositeli Ceny obce je od roku 2002 PhDr.
Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého
ráje v Turnově, od roku 2003 místní novinář Pavel
Charousek, od roku 2004 Ladislav Koucký, dlou-
holetý kastelán hradu Valdštejn. Roku 2005 byla
cena předána místnímu podnikateli Janu Staňko-
vi, Ing. Pavlu Valčíkovi a Ing. Josefu Beranovi
z firmy Grupo Antolin a Ing. Milanu Šonskému,
jednateli výzkumně-vývojového a výrobního sdru-
žení COMPAS. V roce 2006 obdrželi cenu před-
stavitelé AC Syner František Svoboda, Pavel Šil-
hán a Mgr. Filip Stárek. Sbormistr pěveckého
sdružení Musica Fortuna Vítězslav Čapek a sou-
časný ředitel základní umělecké školy Mgr.
Bohuslav Lédl obdrželi cenu v roce 2007. Rok
2008 přinesl cenu zakladatelům 1. Turnovské
chráněné dílny. V roce 2010 schválili zastupitelé
cenu pro zoologa, fotografa a spisovatele RNDr.
Zdeňka Mrkáčka a roku 2011 pro šperkaře Jiřího
Urbana. V roce 2012 byla cena udělena knihovni-
ci Evě Kordové a kazateli Jednoty bratrské Petru
Gruberovi in memoriam. V roce 2013 nebyla Cena
obce udělena.

Pfiijímáme návrhy na Cenu obce a ãestné obãanství

Městská policie Turnov připravila jako součást
programu primární prevence přednášku pro oby-
vatele penzionu pro seniory v Žižkově ulici. Konala
se v úterý 15. dubna 2014.

K práci turnovské městské policie patří také pre-
ventivní činnost. Prostřednictvím přednášek se
snaží ochránit seniory před nejrůznějšími nebez-
pečnými jevy. Mezi obyvatele penzionu pro senio-
ry v Žižkově ulici proto zavítal strážník Vladimír
Hladík, aby na konkrétních případech z různých
míst republiky upozornil na okrádání starých lidí
na ulici nebo promyšleným podvodem. Popsal ta-
ké, jak jednotlivci nebo skupiny pachatelů lákají

od seniorů peníze na odtah poškozeného vozidla
údajného příbuzného nebo kradou hotovost

a cennosti, když jsou vpuštěni do obydlí. Věnoval
se i problematice prodejních akcí a uzavírání kup-
ních smluv. „Protože mnoho seniorů ovládá inter-
net, informoval jsem je o rizicích jeho používání,“
sdělil Hladík a doplnil, že podrobně vysvětlil senio-
rům cizí pojmy hoax a phising. Dostalo se i na
problematiku pohybu důchodců v silničním pro-
vozu a otázky občanského soužití. „Přednáška by-
la velmi zajímavá a přínosná. Na závěr každé ka-
pitoly měl strážník připraveno v několika bodech
důležité shrnutí a poučení.“ Takto vše pochválila
Hana Kocourová, která s odborem sociálních vě-
cí, jež řídí, přednášku zorganizovala. Akce byla
součástí aktivit projektu Turnov – Zdravé město.

Mûstská policie ‰kolila seniory
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Turnovský veřejný prostor obohatila dvě umělecká
díla. Plastika Postava ženy a objekt slunečních hodin
byly slavnostně odhaleny v úterý 15. dubna 2014.

K instalaci obou uměleckých děl mohlo dojít díky
spolupráci města Turnova, které poskytlo prostor,
a místní střední uměleckoprůmyslové školy, která
artefakty věnovala. Litinová plastika s názvem

Postava ženy je umístěna v parku za letním kinem,
symbolicky v těsné blízkosti školy, kde návrh vzni-
kal. Autorem je Daniel Bosich z Chile, který jej vy-
tvořil roku 2011 v průběhu svého studijního poby-
tu v Turnově. „Dílo mohlo být nakonec vytvořeno
jen díky ochotě a vstřícnosti majitele Komerční
slévárny šedé a tvárné litiny Henryho Kyncla, za
což mu patří velké poděkování,“ uvedla při odha-
lení sochy ředitelka šperkařské školy Jana Rul-
cová, když předtím zrekapitulovala cestu od nápa-
du až po realizaci. 

Do parčíku v Sobotecké ulici byl umístěn objekt
slunečních hodin. Jde o maturitní práci kováře
a zámečníka Václava Šedivého z roku 2013 vyro-
benou kovářskou technikou z kujné oceli. „Hodi-
ny byly navrženy tak, aby při příznivých světel-
ných podmínkách ukazovaly denní dobu na vy-
značených číslicích,“ vysvětlil přímo na místě
samotný autor. „Raduji se z toho, že se nám poda-
řilo turnovský veřejný prostor obohatit. Budu rád,

když nová umělecká díla vzbudí ve městě diskuzi.
Bude správné, když k lidem promluví, ať už klad-
ně či záporně. Připíjím na to, aby podobných udá-
lostí v nadcházejícím období přibývalo.“ Takto vy-
jádřil své pocity na konci malé slavnosti starosta
města Tomáš Hocke a doplnil, že se již připravuje
instalace dalšího uměleckého díla na vhodné mís-
to ve městě. 

Vefiejn˘ prostor obohatily dva umûlecké artefakty

Pomozme bliÏnímu svému
V Turnově žije těžce nemocná Alena Suderová
a spoluobčané by jí mohli pomoci.

Paní Alena Suderová trpí amyotrofickou late-
rální sklerózu (ALS), tato nemoc u ní propukla
před šesti lety. V současné době je trvale upoutána
na invalidní vozík, má již ochrnuty horní i dolní
končetiny, s obtížemi mluví a pohybuje hlavou. 

Její zdravotní stav se neustále zhoršuje. Jedinou
možnstí je léčba buněčnou terapií, která je proza-
tím ve fázi výzkumu, a proto není hrazena zdra-
votní pojišťovnou. Jiný způsob léčby není proza-
tím znám. Jedná se o velmi drahou léčbu. Jedna
aplikace přijde na 150 tisíc korun a dalších při-
bližně 50 tisíc korun je nutných na cestovné, uby-
tování a další výdaje. 

V únoru letošního roku se podrobila první apli-
kaci, která částečně zlepšila její zdravotní stav –
již dokáže udržet hlavu vzpřímeně. Zaplatila si ji
z vlastních prostředků. Podle doporučení pro-
fesorky Evy Sykové z Akademie věd ČR a zakla-

datelky Nadace Buněčná terapie by paní Su-
derová měla absolvovat v letošním roce ještě dvě
terapie, první v červnu. Rodina již vynaložila veš-
keré finanční prostředky na léčbu v průběhu
předchozích let, nyní již žádné úspory nemá.
Jejich jediným příjmem jsou důchody a dávky so-
ciální péče. 

„Paní Suderová by potřebovala na svoji léčbu
v letošním roce sehnat minimálně 300 tisíc ko-
run,“ vypočítává vedoucí odboru sociálních věcí
turnovské radnice Hana Kocourová a dodává, že
k tomu účelu má jmenovaná zřízen svůj účet číslo
159290556/0600, VS 2014, kam mohou dárci po-
sílat své finanční příspěvky. 

„Se žádostí o pomoc se už obrátila na různé na-
dace i veřejná média. Například Televize Prima
odvysílala reportáž o uvedené nemoci a paní
Suderové v hlavní zpravodajské relaci dne 4. květ-
na. Nyní se obrací i na čtenáře Turnovských rad-
ničních listů,“ informuje Kocourová a dodává, že
paní Suderová by byla ráda, kdyby se o jejím život-
ním příběhu dozvědělo co nejvíce lidí, a věří, že by

někteří byli ochotni přispět finančními prostředky
na její léčbu.

Turnov pfiispûje spádov˘m 
obcím na protidrogovou 
prevenci
Zastupitelé města schválili na svém zasedání
24. dubna 2014 příspěvek spádovým obcím
v celkové výši 50 tisíc korun.

V minulých letech přispívalo město Turnov spá-
dovým obcím částkou až 250 tisíc korun. V letoš-
ním roce uvolnili zastupitelé z rozpočtu města na
rok 2014 pouze 50 tisíc korun, proto bude příspě-
vek použit jen na podporu jednotlivých mikroregi-
onů ve věci společného protidrogového programu
Libereckého kraje. Mikroregion Jizera obdrží
17 932 korun, Mikroregion Český ráj 8 207 korun,
Mikroregion Tábor 7 136 korun a Mikroregionu
Podkozákovsko bude přiděleno 16 725 korun.
Bc. Jana Chodaničová, vedoucí finančního odboru
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Anketa „Problémy města Turnova 2014“ si kladla
za cíl ověřit či vyvrátit problémy definované obča-
ny na Fóru Zdravého města Turnova dne 17. úno-
ra 2014. 

Anketa se uskutečnila se v termínu 3.–31. března
2014, kdy měli občané možnost anketní lístky
odevzdat do označených schránek na devíti mís-
tech ve městě, nebo je vyplněné odeslat elektro-
nickou poštou. Ke zpracování se dostalo 472 líst-
ků, 414 jich bylo platných a 58 neplatných. 

K určení výsledků došlo tak, že bylo porovnáno
pořadí problémů definovaných účastníky Fóra
Zdravého města s pořadím problémů z ankety. 

Nakonec vzešly pro řešení následující problémy:
1) Nedostatečná regulace průmyslových zón, ze-

jména té na Vesecku, v nově vznikajícím územ-
ním plánu. Požadavek na regulaci průmyslové

zóny Vesecko minimálně v rozsahu stávajícího
regulačního plánu (F=1, A=2)

2) Nestavět zimní stadion (F=9–11, A=1)
3) Přístup k nákupnímu centru Kontakt a Lidl

(F=4, A=6)

4) Kouření dětí a problematika drog u mládeže
v městském parku, prodej alkoholu a tabáko-
vých výrobků mladistvým (F=8, A=4)

5) Přístavba a vnitřní rekonstrukce ZŠ v Alešově
ulici vedoucí ke vzniku multifunkčního centra
(F=7, A=9) V ostatních případech se pořadí do
10. místa z fóra a ankety „nepotkalo“.

Pozn.: F – označení pořadí problémů na Fóru
Zdravého města, A – označení pořadí problémů
v anketě.

S výsledky ankety byli seznámeni zastupitelé měs-
ta na veřejném zasedání dne 24. dubna 2014
a z problémů definovaných na Fóru Zdravého
města a problémů ověřených anketou bude sesta-
ven komunitní plán.

Bc. Radek Drašnar, koordinátor projektu Turnov
– Zdravé město a místní Agenda 21

Anketa ovûfiila problémy mûsta 

Sbor hasičů města Turnova je jednotkou požární
ochrany města, která byla založena rozhodnutím
zastupitelstva města a začala fungovat od 1. 1.
2001. Také v roce 2013 turnovští hasiči dokázali,
že mají své pevné místo v organizačních struktu-
rách města a přispívají k bezpečnosti občanů. 

Sbor hasičů města Turnova v současnosti tvoří
17členný tým hasičů, který zasahuje při mimořád-
ných událostech na území Turnova i mimo něj.
V roce 2013 jednotka byla vyslána k 75 mimořád-
ným událostem, z toho 33 dopravním nehodám,
23 požárům a 16 technickým zásahům. „Oproti
předchozímu období došlo v roce 2013 k nárůstu
počtu mimořádných událostí o 23 procent,“ infor-
moval velitel jednotky Martin Bartoníček. Tur-
novští hasiči se také zúčastnili tří taktických cviče-
ní pořádaných Hasičským záchranným sborem
Libereckého kraje. Pečlivě se po celý rok připravo-
vali na zvládání úkolů při řešení mimořádných

událostí formou školení pořádaného velitelem
jednotky, praktického výcviku a fyzické přípravy. 

„Jedním z nejdůležitějších úkolů jednotky jsou
zásahy při dopravních nehodách, zvláště na ko-
munikacích R10 a R35,“ konstatoval Bartoníček
a doplnil, že pro nácvik a zdokonalení činnosti při

vyprošťování osob z havarovaných vozidel hasiči
využívají autovrakoviště pana Friče. Zde spolu
s profesionálními kolegy ze stanice Turnov prová-
dějí cenný a potřebný společný výcvik. Velkou
zkušeností pro ně byla návštěva u hasičského sbo-
ru ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, kde mohli
pod vedením zkušených instruktorů nacvičovat
techniku vyprošťování osob z konstrukčně pev-
nějších moderních automobilů. 

Bartoníček také sdělil, že „ke konci loňského
roku se podařilo jednotku částečně dovybavit věc-
nými prostředky do CAS 15. Přispěl na to
Liberecký kraj z fondu požární ochrany a pomo-
hla i neinvestiční dotace ministerstva vnitra
a města Turnova.“ Automobil CAS 15 byl vybaven
zařízením, které umožňuje přenos dat a dalšími
informacemi potřebnými k řešení mimořádných
událostí. Turnovští hasiči jsou a nadále budou sta-
bilní a akceschopnou složkou, která přispívá
k bezpečnosti občanů Turnovska.

Turnov‰tí hasiãi v roce 2013



ãerven 2014 | | 25

Turnovské radniãní listy

Letošní Mezinárodní den památek a historických
sídel byl v Turnově připomenut dvěma akcemi:
vlastivědnou vycházkou pro veřejnost a putováním
za památkami pro žáky základních škol.

Odbor školství, kultury a sportu turnovské radni-
ce připravil pro veřejnost u příležitosti letošního
Mezinárodního dne památek a historických sídel
na čtvrtek 10. dubna 2014 vlastivědnou procházku
po vybraných turnovských historických objek-
tech. Jen hrstku zájemců provedl akademický ma-
líř Jiří Studnička budovou střední uměleckoprů-
myslové školy z roku 1904, pohovořil o historii
vzniku i o současnosti školy. 

„Předáváme řemeslnou zkušenost, aby nynější
generace studentů získaly dovednost do odborné-
ho života,“ shrnul krátce činnost pedagogů školy
Studnička. Historii turnovské židovské obce a in-
formace o stavebním vývoji židovského svatostán-
ku sdělil účastníkům procházky v synagoze histo-
rik a odborník na židovskou tématiku Pavel
Jakubec. Ten je také doprovodil na židovský hřbi-
tov, kde podrobně vysvětlil historii místa a způsob

pohřbívání a ozřejmil nápisy na náhrobcích.
„Návštěva šperkařské školy, synagogy i židovské-
ho hřbitova byla velmi zajímavá. Jen to počasí
mohlo být vlídnější,“ svěřil se jeden z deseti zá-
jemců o vlastivědnou vycházku. Žáci čtvrtých tříd
místních základních škol měli v úterý 29. dubna
možnost prohlédnout si turnovskou synagogu
a dozvědět se základní informace o judaismu.
Zážitkem pro mnohé byla návštěva kostela svaté-
ho Mikuláše. „Byla jsem v synagoze a v kostele
úplně poprvé v životě,“ prozradila dívenka navště-

vující základní školu v ulici 28. října. Největším
zážitkem však pro všechny byla ukázka práce so-
kolníka Milana Straky v Rývových sadech. Ten po-
povídal o životě dravců, způsobu jejich lovu
a předvedl názorné ukázky výcviku. 

„Cílem putování po památkách pak byl Dlaskův
statek v Dolánkách,“ sdělil vedoucí odboru škol-
ství, mládeže a sportu René Brož. Ve známém rou-
bené objektu byli žáci seznámeni s jeho historií
a prohlédli si novou expozici s názvem Z jednoho
kmene. Lákavé pro všechny bylo bohaté občer-
stvení. Závěr celé akce pak patřil vyhodnocení kví-
zu, jehož otázky písemně zodpovídaly skupinky
žáků na jednotlivých stanovištích. 

„Nejlepší byla mašovská základní škola, obsa-
dila první a druhé místo. Dětem ze základní školy
Žižkova patřilo místo třetí,“ zhodnotil vědomosti
školáků Brož. Mezinárodní den památek a histo-
rických sídel připadá na 18. duben a vyhlásilo jej
v roce 1982 UNESCO na návrh Mezinárodní rady
pro památky a sídla. Cílem je zvýšit povědomí ve-
řejnosti, vlastníků památek a správ měst o ochra-
ně kulturního dědictví.

Den památek byl pfiipomenut i v Turnovû

Markovou ulicí jezdíme 
nahoru i dolÛ

Obousměrný provoz Markovou ulicí byl zahá-
jen na začátku května.

Nové vodorovné a svislé dopravní značení umož-
nilo na začátku května zahájit provoz v Markově
ulici v obou směrech. Povolen je pouze vjezd osob-
ních automobilů, autobusy a nákladní automobily
jsou důvodů nedostatečných parametrů vozovky
z dopravy v ulici vyloučeny. V souvislosti s uvede-
nými dopravními změnami došlo k úpravě před-
nosti v jízdě na křižovatce u gymnázia a U Raka.

„Žádáme všechny řidiče, aby dbali zvýšené opatr-
nosti v souvislosti s tímto novým dopravním opatře-
ním,“ nabádá vedoucí odboru dopravního Pavel
Vaňátko. „Od tohoto kroku si slibujeme, že se od-
lehčí přetíženému centru města v dopravních
špičkách,“ říká starosta města Tomáš Hocke a do-

dává, že teprve čas ukáže, zda alespoň dílčí řešení
dopravy ve středu města přinese očekáváné vý-
sledky. V opačném případě by bylo možné vše bez
velkých nákladů vrátit do stavu před provedenou
úpravou.

Prázdninov˘ provoz 
matefisk˘ch ‰kol
Aby si rodiče mohli naplánovat svoji dovolenou
či zajistit péči a hlídání svých dětí, přinášíme již
nyní přehled o uzavření a provozu mateřských
škol o letních prázdninách.

M· 28. fiíjna
zavřeno 30. 6.–8. 8., provoz 11. 8.–29. 8.

M· Ale‰ova
zavřeno 30. 6.–18. 7., 
provoz 21. 7.–1. 8., 4. 8.–22. 8., 25. 8.–29. 8.

M· Bezruãova
zavřeno 30. 6.–4. 7., provoz 7. 7.–11. 7.,
14. 7.–1. 8., 11. 8.–22. 8., 4. 8.–8. 8., 25. 8.–29. 8.

M· Ma‰ov
zavřeno 14. 7.–22. 8., 
provoz 30. 6.–11. 7., 25. 8.–29. 8.

M· Zborovská
zavřeno 30. 6.–18. 7.,
provoz 21. 7.–1. 8., 4. 8.–22. 8., 25. 8.–29. 8.

M· J. Palacha
zavřeno 30. 6.–8. 8., provoz 11. 8.–29. 8.

M· Sluníãko
zavřeno 21. 7. – 22. 8., 
provoz 30. 6.–18. 7., 25. 8.–29. 8.

Waldorfská M·
zavřeno 30. 6.–29. 8.

Bc. Renata Brychová, 
odbor školství, kultury a sportu



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. dub-
na 2014 informuje o následujících tématech:
1. Letní turistická sezona se v Českém ráji naplno
rozjede tradičním setkáním dětí a samozřejmě ce-
lých rodin v sobotu 26. dubna na Malé Skále.
2. Matematiku učí děti v prvé základní škole
v Turnově zábavnou metodou profesora Hejného.
3. Turnovská synagoga vstupuje do letní sezony
jako místo řady kulturních programů.
4. Patnáctý ročník Noci s Andersenem patřil
v Turnově jako obvykle k vrcholům kulturních
událostí roku a přesvědčil, že kniha se u dětí nekr-
čí ve stínu počítače a televize.

Relace z 1. května 2014 přináší tato témata:
1. Stovky dětí i dospělých otevřely Český ráj letní
sezoně roku 2014.
2. Odblokuje rozhodnutí nestavět dálnici Turnov-
Jičín po mnoho let zaplombované pozemky stovek
občanů v trase uvažované komunikace?

3. Nové kamery a jejich digitální síť prokazatelně
v Turnově sníží krádeže aut i noční útoky agresorů
na občany.
4. Memoriál Ludvíka Daňka přiláká do Turnova
v úterý 27. května opět atletickou špičku.
5. Vliv mimořádně časného jara na faunu a floru
Českého ráje přibližuje zoolog Zdeněk Mrkáček.
6. Turnovské muzeum pokřtilo knihu o horolez-
cích pískovcových skal Českého ráje.
7. Dva turnovské parky obohatily zajímavé artefakty.

Jak pomohla Evropská 
unie a Evropsk˘ sociální
fond na‰emu mûstu?
Tím, že jsou v průběhu roku 2014 v projektu
Veřejně prospěšné práce vytvářena pracovní
místa pro lidi v evidenci úřadu práce.

Pracovní místa veřejně prospěšných prací
(VPP) jsou vytvářena v rámci projektu Veřejně
prospěšné práce. Ten je v rámci Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost financován
z Evropského sociálního fondu a státního roz-

počtu České republiky. Pro období od 1. dubna do
30. září 2014 bude v rámci projektu v organizaci
Město Turnov podpořeno pět pracovních míst
k výkonu pomocných a úklidových prací a jedno
pracovní místo na funkci koordinátora. „Jedná se
o pracovníky, kteří byli v evidenci úřadu práce.
Tito pracovníci pravidelně uklízejí město a může-
te je potkat ve žlutých vestách,“ informuje perso-
nalistka městského úřadu Jana Chlupová. Platy
těchto lidí hradí městu úřad práce. Koordináto-
rovi z příspěvku Evropského sociálního fondu a ze
státního rozpočtu České republiky ve výši 13 tisíc
korun měsíčně. U pracovníků vykonávajících po-
mocné a úklidové práce činí příspěvek 12 tisíc ko-
run měsíčně.
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ãtvrtek 26. ãervna 2014 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice

online pfienos na www.turnov.cz

Polsko-český projekt, jehož hlavní náplní jsou di-
vadelní dílny pro mládež, nese název „Romuš
a Julča aneb příběh česko-polské lásky“.

Vše se, jak název projektu napovídá, točí okolo
klasického shakespearovského příběhu Romea
a Julie v netradičním podání. Mladí divadelníci
z Čech a Polska již začali, pod vedením polských
instruktorů, společně secvičovat divadelní hru,
která se bude jmenovat stejně jako název projektu.
První setkání se uskutečnilo 6. dubna 2014 v divad-
le v Jelení Hoře a další setkání se konalo 27. dubna
2014 v prostorách turnovské základní školy v So-
botecké ulici. Děvčata i chlapci se nejenom teore-
ticky, ale i prakticky seznámili s alžbětinským di-
vadlem. Učili se zpívat, tančit renesanční tanec
Pavanu a šermovat. Mladí divadelníci se sejdou
ještě několikrát. Čeká je také společné týdenní
soustředění v Českém ráji. Představení si budou

moci diváci vychutnat pod širým nebem na vybra-
ných hradech a zámcích v Čechách i Polsku.
Součástí projektu byly také loutkářské dílny pro
děti. Ty se uskutečnily 5. května 2014 na základní
škole v Sobotecké ulici a základní škole Skálova.
Herečky z polského Zdrojowego Teatra Animacji
představily dětem různé druhy loutek a práci loutko-

herce. Děti tak měly jedinečnou možnost se do-
zvědět, jak vzniká divadelní představení, jakým
způsobem se vodí loutky, jak se jednotlivé loutky
nazývají. Práci loutkoherce si mohly také vyzkoušet.

Projekt „Romuś a Julča aneb příběh česko-pol-
ské lásky“ realizuje divadlo z Jelení Hory Zdrojo-
wy Teatr Animacji. Za českou stranu je partnerem
Město Turnov a realizátorem příspěvková organi-
zace Turnovské památky a cestovní ruch.

Mgr. Veronika Mireková
Turnovské památky a cestovní ruch, 

příspěvková organizace Města Turnova

Tento projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje
– Fond mikroprojektÛ Cíl 3 OPPS 2007–2013) prostfiednictvím Euroregionu Nisa
„P¤EKRAâUJEME HRANICE“

Mezinárodní divadelní projekt byl odstartován


