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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãervenec–srpen 2014

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, Sbor hasiãÛ mûsta Turnova, mûsto Turnov.

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

Při tradiční akci připomínající tradice turnovské-
ho kamenářství a šperkařství se budou moci ná-
vštěvníci seznámit se zpracováním drahých ka-
menů a výrobou šperků v mnohých stáncích na
náměstí i v areálu Muzea Českého ráje ve Skálově
ulici. V bohatém kulturním programu zazní hud-
ba v podání Trubačů Českého ráje a jarmareční
písně skupiny Katastrofální předpověď počasí.
Své písničky zazpívá Mário Biháry s přáteli, sa-
mostatný koncert bude mít turnovský Mackie

Messer Band. Nejrůznější tance předvedou členo-
vé souborů Trn v oku a The Wings. „Lidé se také
budou moci s průvodcem a výkladem podívat do
třech místních kostelů,“ doplňuje informace ředi-
telka organizace Turnovské památky a cestovní
ruch Eliška Gruberová a dodává, že program na
náměstí vyvrcholí večer netradiční módní přehlíd-
kou, ohňovou show a ohňostrojem. 

„V synagoze se bude vpodvečer konat koncert
houslového virtuosa Alexandra Shonerta,“ zve

jedna z organizátorek Veronika Mireková. Areál
muzea zaplní setkání sběratelů drahých kamenů
a nejmenší návštěvníci se odtud budou moci vydat
do večerníčkového pohádkového lesa. 

„Kamenářský dům přivítá zájemce o tvůrčí díl-
nu zaměřenou na řezání a broušení minerálů a bu-
de místem prezentace práce místního brusiče
Petra Šťastného,“ prozradila ředitelka muzea
Vladimíra Jakouběová. Broušení drahokamů na
ručním brusu předvedou v zákaznickém centru
Galerie Granát na náměstí. 

Program je vskutku bohatý a z pestré nabídky si
určitě vybere každý. Zajímavé akce k tématu dra-
hých kamenů a šperkařství čekají na návštěvníky
Českého ráje v samotném Turnově i okolí také
v průběhu celých prázdnin. Podrobnosti jsou uve-
deny na plakátech nebo internetových stránkách
města Turnova. Akci Kámen a šperk v Českém
ráji pořádá město Turnov, příspěvková organizace
Turnovské památky a cestovní ruch, Muzeum Čes-
kého ráje Turnov, Kulturní centrum Turnov s. r. o.
a Sdružení Český ráj. Záštitu převzal a finančně ji
podpořil Liberecký kraj. Mediálním partnerem je
Český rozhlas SEVER.

Kámen a ‰perk v âeském ráji
Již 10. ročník akce Kámen a šperk v Českém ráji se uskuteční v sobotu 5. července. Na náměstí
Českého ráje a v areálu turnovského muzea je připraven bohatý program.

Vedení města přeje obyvatelům
Turnova příjemnou dovolenou
a dětem bohaté prázdninové
zážitky.
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Projekt výstavby sportovně-rekreačního areálu
v Maškově zahradě se zkomplikoval a ohrožen je
časový harmonogram celé akce.

Komplikace v akci Maškova zahrada nastaly
u soutěže na dodavatele stavby při hodnocení na-
bídek stavebních firem. Nikdo ze šesti uchazečů
totiž nesplnil kritéria ceny do 150 miliónů korun,
objevily se nabídky v rozmezí od 161 do 190 milió-
nů korun. Výběrové řízení bylo proto zrušeno
a bylo nutné vyřešit, jak postupovat dál. V podsta-
tě existovaly jen tři možnosti. 

„Můžeme stavět pouze venkovní koupaliště,
a zimní stadion až v další etapě. Je také možné

zvýšit finanční limit pro stavbu celého areálu na-
jednou. Nebo můžeme konečné rozhodnutí ne-

chat příštímu zastupitelstvu, které vzejde z pod-
zimních komunálních voleb,“ vyjmenoval mož-
nosti starosta města Tomáš Hocke před mimořád-
ným veřejným zasedáním zastupitelstva. To bylo
svoláno na čtvrtek 12. června. Zastupitelé po ně-
kolikakolovém hlasování rozhodli, že se bude sta-
vět koupaliště i zimní stadion. „Vyhlásíme nyní
nové výběrové řízení s finančním limitem 177 mi-
lionů korun a pozměněnými zadávacími podmín-
kami,“ upřesnil Hocke. Je však zcela jasné, že pů-
vodní časový harmonogram dodržen nebude.
První návštěvníci si tedy na koupališti v květnu
příštího roku nezaplavou a bruslaři na ledové plo-
še v říjnu roku 2015 nezabruslí. 

V˘stavba Ma‰kovky se zkomplikovala 

Nová ‰kolka se vylupuje 
do krásy
Na Daliměřicích pokračuje stavba nové wal-
dorfské mateřské školy a od nového školního
roku by se v ní měla vzdělávat padesátka tur-
novských dětí.

V polovině června ale nabrala stavba oproti plá-
nu zhruba měsíční časový skluz. „Důvodem nedo-
držení harmonogramu je vlhkost podlah, která
znemožňuje jejich finální dokončení,“ uvedl
v průběhu kontrolního dne starosta města Tomáš
Hocke a doplnil, že i tak pokračují práce uvnitř
budovy a byly zahájeny také terénní úpravy.
„Přesto bychom chtěli školku vybavit a zařídit tak,
abychom v ní mohli v září zahájit provoz a přivítat
děti,“ neskrývala odhodlání ředitelka mateřské

školy Hana Lamačová. Nová moderní budova na-
hradí nevzhlednou montovanou stavbu, která byla
na Daliměřicích postavena už před čtyřiceti lety
jako ubytovna pro stavbaře. Její špatný technický
stav se stal již neúnosným, proto se město Turnov
rozhodlo pro výstavbu nového areálu. Buduje jej
liberecká firma Brex podle návrhu architekta
Borise Šonského za téměř 21 miliónů korun. Od
září loňského roku sídlí školka v náhradních pro-
storách v budově hotelové školy ve Zborovské ulici. 

Peníze na sport byly 
rozdûleny
Zastupitelé na svém zasedání 29. května schvá-
lili rozdělení finančních prostředků z rozpočtu
města na podporu tělovýchovné činnosti.

Mezi sedmnáct sportovních klubů a organizací
zastupitelé rozdělili celkem 5 650 000 korun.
Peníze jsou určena na provoz včetně odměn trené-
rům a případné investice. Dotace byly přiznány na
základě rozhodnutí sportovní komise, která na-
vrhla, aby obdržely
TJ Turnov 2 193 243 korun
TSC Turnov 898 715 korun
T. J. Sokol Turnov 631 484 korun
AC SYNER Turnov 607 320 korun
FK Pěnčín-Turnov 382 176 korun

Tenisový klub Turnov 167 396 korun
Klub českých turistů Turnov 81 319 korun
Junák Turnov 105 730 korun
SKI club Turnov 32 759 korun
Klub lyžařů Turnov 106 405 korun
Šachový klub Zikuda Turnov 197 966 korun
TJ Orel Turnov 60 000 korun
BHK Turnov 63 163 korun
Střelecký sportovní klub Sokol M. Rohozec

15 098 korun
SSK Olympia Turnov 23 903 korun
ABT Česana Malý Rohozec 13 323 korun
Stř. pro volný čas dětí a mládeže Turnov

70 000 korun (na akci Nejlepší sportovec roku)

PhDr. Mgr. René Brož, 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu
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Družstvo Sboru hasičů města Turnova se zúčast-
nilo krajské soutěže ve vyprošťování zraněných
osob z havarovaných vozidel. Konala se v sobotu
24. května v hasičské zbrojnici ve Frýdlantu.

Soutěže se turnovští hasiči zúčastnili vůbec popr-
vé, přesto skončili na pěkném čtvrtém místě za ví-
tězným Frýdlantem, druhým Železným Brodem
a třetí Lomnicí nad Popelkou. Účast v soutěži byla
pro ně velkou zkušeností a zároveň základem pro
intenzivnější přípravu v této disciplíně. Celkem se
zúčastnilo osm družstev. Pro všechna byly zajiště-
ny autovraky různých typů automobilů a připrave-
né scénáře tvořila zpravidla dvě vozidla s figuran-
tem v jednom z nich. Zásahy byly ztíženy blízkostí
nádrže na LPG, sloupem elektrického vedení ne-
bo betonovou skruží. 

„Přestože se kluci dopustili několika chyb, doká-
zali ukončit svůj pokus jako jediní ve stanoveném
časovém limitu. Předvedli opravdu velmi dobrý

výkon. A to se na soutěž nijak speciálně nepřipra-
vovali, absolvovali jen běžný výcvik vyprošťování
osob z havarovaných vozidel, k čemuž je jednotka
předurčena,“ přiblížil velitel turnovských hasičů
Martin Bartoníček a dodal, že úspěch motivoval
jednotku k důslednější odborné přípravě na soutě-
že další, aby byla schopná se příště umístit třeba
i na medailových pozicích. 

„Je ale poměrně složité cvičit a připravovat se
s nedostatečným a zastaralým vybavením naší
jednotky, a dosáhnout tak kvalitních a spolehli-
vých výkonů nejen na soutěžích, ale především při
likvidaci dopravních nehod na našich silnicích,“
posteskl si Bartoníček a zároveň vyslovil naději, že
se jistě podaří ve spolupráci s městem Turnov
a Libereckým krajem v blízké budoucnosti vybavit
jednotku prostředky odpovídajícími jejím potře-
bám a běžným standardům. 

Sbor hasičů města Turnova zasahuje při mimo-
řádných událostech na území Turnova i mimo něj.
V loňském roce byl například vyslán ke třiatřiceti
dopravním nehodám. Jednotku v současnosti tvo-
ří sedmnáctičlenný tým hasičů, který momentálně
prochází generační výměnou. Časem by měla jed-
notka čítat 22 lidí a vytvořit dvě družstva JPO II.
Proto mezi sebe přijme zájemce s jistými zkuše-
nostmi a možnostmi velmi rychlého dojezdu k da-
liměřické hasičárně.

Turnov‰tí hasiãi soutûÏili

Odbor životního prostředí turnovské radnice vy-
hlásil 11. ročník soutěže Rozkvetlý Turnov.

Rozkvetlý Turnov 2014 je soutěž o nejlepší květi-
novou výzdobu ve městě a v jednotlivých měst-
ských částech a je vyhlášena ve třech kategoriích.
V soutěžní kategorii A bude hodnocena výzdoba
oken, balkónů a předzahrádek rodinných domů.
Okolí bytových a panelových domů a výzdobě je-
jich oken a balkónů se bude věnovat soutěžní ka-
tegorie B. V kategorii C vyhodnotí odborná komi-
se zahradní úpravu a výzdobu vstupních prostor
firem, organizací a institucí. Soutěž se řídí násle-
dujícími pravidly:
1. Přihlášky do soutěže se podávají písemně na

adresu městského úřadu, odboru životního
prostředí, nebo elektronicky na e-mailovou adre-
su l.fejfarova@mu.turnov.cz do 15. září 2014.

2. Přihláška musí obsahovat:
– jméno, adresu, telefon nebo e-mail soutěžícího 

– označení soutěžní kategorie
– popis zahradní úpravy či květinové výzdoby

s přesným určením umístění
– fotodokumentaci (veškeré fotografie musí být

z pohledu od silnice či veřejně přístupného místa)
– souhlas se zveřejněním fotografií bez nároku na

autorská práva

V případě, že nebudou mít zájemci o soutěž mož-
nost pořídit fotografie sami, zabezpečí fotodoku-
mentaci odbor životního prostředí. Po uzávěrce
soutěže 15. září 2014 provede odborná komise vy-
hodnocení spojené s prohlídkou květinové výzdo-
by nebo zahradní úpravy. Výherci budou vyrozu-
měni a vyzváni k účasti na některé z podzimních
akcí, kde obdrží věcné ceny. Výsledky soutěže
Rozkvetlý Turnov 2014 pak budou publikovány.

Veškeré informace o soutěži poskytne a žádosti
o provedení fotodokumentace přijme pracovnice
odboru životního prostředí Ludmila Fejfarová na
telefonním čísle 481 366 152 nebo na e-mailové
adrese l.fejfarova@mu.turnov.cz. Těšíme se, že se
do soutěže zapojí co nejvíce místních obyvatel,
společností a organizací. 

SoutûÏ Rozkvetl˘ Turnov 2014 byla vyhlá‰ena
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Odbor životního prostředí zorganizoval jako sou-
část programu Měsíce pro planetu Zemi zájezd
pro turnovské seniory do Vrchlabí. Uskutečnil se
29. května 2014.

Ačkoli je Měsícem pro planetu Zemi duben, poda-
řilo se organizátorům zájezdu domluvit návštěvu
v Krkonošském centru environmentálního vzdě-
lávání KRNAP až na konec května. Do Vrchlabí se
v poslední květnový čtvrtek vypravilo 43 Turno-
vanů seniorského věku. Byli mezi nimi členové
Svazu postižených civilizačními chorobami, oby-
vatelé penzionu pro důchodce v Žižkově ulici i čle-
nové komise pro občanské záležitosti rady města
Turnova. 

Ti všichni si v krkonošském podhorském městě
dopoledne prohlédli nové ekologické centrum,
které slouží svému účelu od ledna letošního roku.
„Název je příliš dlouhý, zkratka těžko vyslovi-

telná, proto naše centrum důvěrně oslovujeme
KRTEK. Toto označení se rychle ujalo,“ řekl na
začátku exkurze vedoucí centra Michal Skalka
a všem pak ukázal téměř všechny prostory velmi
zajímavé budovy. Doplnil také údaje o průběhu

stavby, použitých technologiích i materiálech,
neopomněl přidat informace o ceně celého projektu
a způsobu financování. Po poutavé přednášce
o vzniku a současnosti našeho nejvyššího pohoří
zavedl Skalka početnou skupinu do klášterní za-
hrady, v níž se nacházejí záhony s typickými krko-
nošskými rostlinami a sad s původními odrůdami
ovoce. Čas do odjezdu autobusu vyplnili někteří
prohlídkou města, jiní pobytem v některé z příjem-
ných restaurací, další zavítali do několika galerií.
„Mnozí projevili zájem o návštěvu Krkonošského
muzea a tamějších expozic o přírodě Krkonoš,
kterou jsme celý program zakončili,“ informovala
vedoucí zájezdu a průvodkyně Eva Kordová. 

„I přes deštivé a chladné počasí jsme byli nad-
míru spokojeni,“ nechali se slyšet například man-
želé Podzimkovi a projevili přání, aby se podobný
zájezd opět brzy opakoval. Akce byla součástí pro-
jektu Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21.

Turnovskému Klubu 
dÛchodcÛ je 50 let

Turnovský klub důchodců existuje nepřetržitě
půl století. Na oslavě tohoto výročí se ve středu
14. května sešli jeho minulí a současní členové
a řada čestných hostů.

Oslavu vzniku nejstaršího klubu důchodců v se-
milském okrese zahájila vedoucí odboru sociál-
ních věcí turnovské radnice Hana Kocourová.
„Náš odbor se o klub staral v letech 1992 až 2001.
Nebylo vždy jednoduché jej udržet, ale navzdory
různým místům jeho působení se to podařilo.
Nešlo by to však bez obětavé práce jeho členů,“
uvedla Kocourová. 

Současná předsedkyně klubu Marie Příhonská,
která v září předá žezlo novému vedení, ve svém
shrnutí bohaté historie i současnosti mimo jiné
uvedla: „Klub byl založen v roce 1964 sociálně
zdravotní komisí tehdejšího národního výboru
a z osmdesáti členů byla většina mužů.“ Při-
pomněla také peripetie spojené se stěhováním na

různá místa ve městě. „Od roku 2003 sídlíme
v penzionu pro důchodce v Žižkově ulici, kde
máme k dispozici odpovídající zázemí pro naši
činnost. Klubové prostory nám mohou závidět
všechny spolkové organizace,“ sdělila Příhonská
a podrobně popsala aktivity seniorů. Poděkovala
městu Turnov za velmi kvalitní síť sociálních slu-
žeb a podporu klubu důchodců.

Nov˘ parãík vznikne
ve Zborovské ulici

V horní části Zborovské ulice na Hruštici má
ještě v průběhu letošního roku vzniknout nová
plocha veřejné zeleně. 

Vznik nového parčíku před svými domy inicio-
vali obyvatelé této části města a na základě jejich
požadavku nechalo město Turnov zpracovat stu-
dii. Její autor Lukáš Špetlík ji prezentoval v červnu
2013, ale občané se s ní neztotožnili. Proto došlo
ke zpracování dalších variant úpravy uvedeného

prostoru, které byly veřejně představeny v prosin-
ci loňského roku. „Návrhy zahradních architektů
Josefa Součka a Přemysla Krejčiříka se lidem pří-
liš nelíbily, přijali původní návrh Lukáše Špetlí-
ka,“ informovala vedoucí odboru životního pro-
středí turnovské radnice Miloslava Šípošová.
Studii pak autor dopracoval do projektové doku-
mentace, podle níž by realizace vyšla na více než
760 tisíc korun. V rozpočtu města však bylo na le-
tošní rok na realizaci uvedené akce vyčleněno
pouhých 150 tisíc korun, 100 tisíci přislíbili při-
spět samotní občané. 

„Mezi starostou a zpracovatelem projektové
dokumentace došlo k dohodě, že akce bude rozdě-
lena na dvě etapy. Projektová dokumentace bude
upravena tak, aby se v první etapě vybudovaly
mlatové cesty, založily trávníky a vysadily stro-
my,“ uvedla Šípošová. Nakonec rozpočet na první
etapu činí více než 450 tisíc s DPH. Projekt parku
ve Zborovské ulici v části Hruštice schválila rada
města na svém jednání 5. května 2014 a uložila
odboru životního prostředí vypsat výběrové řízení
na dodavatele prací.

Seniofii si prohlédli „krtka“
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SoutûÏ ve sbûru papíru
a baterií má své vítûze
Také v letošním školním roce se žáci všech turnov-
ských základních škol zapojili do soutěže ve sběru
papíru a použitých baterií, kterou pro ně připravil
odbor životního prostředí.

V průběhu soutěže Naše odpadky nejsou pro
skládky bylo sebráno celkem 130 290 kg papíru
a 44 kg baterií. Nejúspěšnějšími sběrači papíru
byli žáci základní školy v Mašově s 214 kg na jed-
noho žáka. Nejvíce použitých baterií, celkem
40 kg, vybrali žáci základní školy v Žižkově ulici. 

„Za své snažení obdrží školy finanční částky na
nákup odměn nebo na výlet s ekologickou témati-
kou,“ uvedla pracovnice odboru životního pro-
středí Zuzana Sedláková a dodala, že všem sběra-
čům patří poděkování za správný postoj k řešení
otázky odpadů.

Turnov byl na tfii dny 
nejzdravûj‰ím mûstem 
republiky
Turnov se na tři dny stal nejzdravějším městem
České republiky. Od 18. června hostil Letní ško-
lu Národní sítě zdravých měst.

Turnov přivítal více než osmdesát představitelů
obcí a města a koordinátorů projektu Zdravé měs-
to z celé republiky. „Smyslem našeho setkání byla
výměna zkušenosti a osvědčených postupů v hod-
nocení kvality veřejné správy a ve strategickém
plánování a řízení ve městech a obcích. Sdělili
jsme aktuality v oblasti místní Agendy 21. Před-
stavili jsme naše odborné partnery a možnosti
spolupráce při kampaních a nejrůznějších aktivi-

tách,“ sdělil ředitel Národní sítě zdravých měst
ČR Petr Švec. Uskutečnila se řada prezentací pro-
jektů, mezi nimi i činnosti Parlamentu mladých
města Turnova. Konaly se metodické a diskusní
bloky, společná jednání o směrech udržitelného
rozvoje, nácvik zacházení se systémem DataPlan
a školení koordinátorů. „Začátečníci byli poučeni
o medializaci a public relations, pokročilí absolvo-
vali trénink v řešení nejrůznějších problematic-
kých situací,“ přiblížil Švec. V průběhu tří dnů se
účastníci akce nevěnovali jen pracovním záleži-
tostem, čas zbyl také na doprovodný program.
Připravena pro ně byla prohlídka hradu Valdštej-
na, návštěva turnovského muzea a synagogy a spo-
lečná posezení v místních restauracích. 

„Hostit tuto akci pokládáme za prestižní záleži-
tost a děkuji všem, kteří s její organizací jakkoli
pomáhali,“ uvedl místostarosta Otakar Špetlík,
který na turnovské radnici zodpovídá za projekt
Turnov – Zdravé město. Program se uskutečnil
v Kulturním centru Střelnice, ale také na základní
škole v ulici 28. října. „V Turnově jsem byla poprvé
a moc se mi tady líbilo. Organizace byla bezchyb-
ná a já tady načerpala inspiraci pro příští rok, kdy
by letní škola měla být u nás,“ sdělila jedna
z účastnic, pracovnice táborského městského úřa-
du Iva Štěpánková. Celá akce byla jednou z pravi-
delných aktivit Národní sítě zdravých měst ČR.
Jarní, letní a podzimní setkání jejích členů se koná
pokaždé v jiném městě.

Bc. Radek Drašnar, 
koordinátor projektu 

Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21

Poplatky ve ‰kolkách byly 
stanoveny
Ředitelky turnovských mateřských škol stanovily
měsíční poplatky za předškolní vzdělávání (tzv.
školkovné) na školní rok 2014/2015.

Od 1. září budou rodiče platit měsíční částky za
předškolní vzdělávání v následující výši:
• MŠ 28. října: 550 Kč
• MŠ Alešova: 375 Kč
• MŠ Bezručova: 420 Kč
• MŠ Mašov: 450 Kč
• MŠ Zborovská: 400 Kč

• MŠ Jana Palacha: 270 Kč
• MŠ a ZŠ Sluníčko, Kosmonautů: 420 Kč
• Waldorfská MŠ: 420 Kč
Bližší informace poskytnou ředitelky jednotlivých
mateřských škol. Bc. Renata Brychová, 

odbor školství, kultury a sportu

Juta uÏ nebude zapáchat
Občasný nepříjemný zápach linoucí se z výrob-
ních prostor turnovského závodu společnosti
Juta by měl být minulostí. Na začátku června se
na tom shodli starosta města Tomáš Hocke
a ředitel závodu Zdeněk Janata na společné
schůzce.

Na zápach vycházející z průmyslového závodu
na břehu Jizery si v poslední době stěžovali obyva-
telé žijící v okolí na setkáních starosty s občany, jako
problém byl definován na Fóru Zdravého města
v únoru letošního roku a objevil se také v anketě
potvrzující nejpalčivější problémy města. Proto se
starosta města rozhodl rázně konat a setkal se
s ředitelem turnovského závodu Zdeňkem Jana-
tou, aby se dohodli o dalším postupu.

„Zápach unikající občas do ovzduší vzniká pře-
devším zapékáním hmoty při výrobě koberečků
do aut, nevoní to od nás ani při výrobě tepelné izola-
ce ze lnu,“ informoval na společné schůzce Janata.

„Domluvili jsme se, že pracovníci závodu
zabezpečí výdech, kterým zápach uniká,“ sdělil
starosta Hocke a doplnil, že opatření byla proza-
tím přijata na jeden měsíc. V jeho průběhu bude
situace pečlivě monitorována a pak vyhodnocena.
„V případě potřeby se domluvíme na dalších kro-
cích,“ uzavřel Hocke s tím, že ze strany vedení zá-
vodu je vůle nepříjemný problém řešit ke spokoje-
nosti turnovských obyvatel.



Televize Turnov
Televize Turnov na internetových stránkách
www.bonustv.cz a www.turnov.cz přináší za-
jímavé reportáže o dění ve městě. 

Relace z 15. května 2014 informovala o násle-
dujících tématech:
1. Třídění odpadů s bonusy se v Turnově setkává
týden od týdne s větším ohlasem občanů.
2. Iniciativa turnovského starosty ozdobit město
darovanými českými vlajkami se při příležitosti
oslavy 69 let od vítězství nad fašismem potkala se
sympatiemi u spoluobčanů.
3. Turnov se může příští rok při oslavě 70 let od
konce druhé světové války pochlubit republikově
unikátním projektem záchrany stovek vysoko-

školáků a jejich učitelů před totálním nasazením.
4. Na letošní ročník řemeslnických trhů, které se
konaly o víkendu 24. a 25. května, pozvala ředitel-
ka turnovského muzea Vladimíra Jakouběová.

Relace z 1. června 2014 přinesla tato témata:
1. Stavba sportovního areálu v Maškově zahradě
se komplikuje kvůli vysokým cenám, které městu
nabídly stavební firmy.
2. Sportovní nadšenci si připomněli padesát let od
chvíle, kdy diskař Ludvík Daněk zapsal Turnov
mezi města, která se mohou chlubit světovým re-
kordem.
3. 130 let od založení šperkařské školy přijely do
Turnova oslavit stovky jejích absolventů.
4. Drahá auta, která při výstavě musí hlídat poli-
cie, viděli milovníci veteránů při odhalení pamětní

desky závodníka a turnovského rodáka Jiřího
Kristiána Lobkowitze.
5. V nedělní poledne 18. května vyměnily desítky
zájemců oběd za návštěvu turnovské hvězdárny,
která se pomalu, ale jistě po mnoha letech otevírá
pravidelnějšímu provozu.
6. Jarmark 3. ZŠ v Turnově opět zahnal stovky
návštěvníků z přírodního areálu do útrob školy, kde
se však jako obvykle rozdávala potěcha ducha i těla.
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ãtvrtek 28. srpna 2014 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz

Starosta Tomáš Hocke a místostarosta Otakar
Špetlík přivítali v pondělí 26. května 2014 na rad-
nici studenty vysoké školy Ädelfors ze švédského
města Holsbybrunn.

Setkání devíti studentů a čtveřice jejich pedagogů
s vedoucími představiteli města bylo jedním bo-
dem programu jejich studijního pobytu v Českém
ráji. Hned v úvodu představil starosta Tomáš Hocke
krátce Turnov a přiblížil mladým studentům žur-
nalistiky fungování samosprávy. „Severské demo-
kracie jsou ty, které si beru za příklad,“ uvedl k té-
matu Hocke a zahájil improvizovanou tiskovou
konferenci. „Můžete potvrdit nebo vyvrátit někte-
rá tvrzení, kterými jsou charakterizování Češi
v zahraničí?“ zazněl ústy tlumočníka Tomáše Za-
kouřila požadavek jedné z účastnic setkání. 

„Říká se, že jsme národem pivařů. Pravda, hod-
ně piva se u nás vypije, ale mnohem více vyrobí.
Říká se, že jsme dobří hokejisté. Ale v těchto
dnech se ukázalo, že to není tak docela pravda,“
reagoval starosta. Místostarosta Otakar Špetlík
ještě doplnil: „O nás také cizinci říkají, že jsme pe-
simisté.“ Takovou zkušenost švédští studenti do-
sud neměli, všude jsou přijímáni dobře a nesetka-

li se s nějakým vysloveně negativním jednáním.
Došlo také k hodnocení nedávných voleb do
Evropského parlamentu, k nimž ve Švédsku přišlo
přes 50 procent voličů. 

„Jsme stále mladou demokracií a nedůvěra lidí
k Evropské unii je vysoká,“ uvedl k výsledku v na-
ší republice Hocke. Další dotazy budoucích novi-
nářů směřovaly k politické situaci v Turnově.
Chlapce a děvčata ze švédského Holsbybrunnu
zajímalo, jakou stranu zastupuje starosta a z jaké

strany jsou místostarostové, které uskupení má ve
městě největší moc. Chtěli také vědět, která roz-
hodnutí vedení města z poslední doby byla vý-
znamná pro budoucnost Turnova. Padly i otázky
k sociální situaci mladých rodin v České republice,
genderové problematice, míře nezaměstnanosti,
oborové struktuře trhu práce, otevřenosti státní
správy. Nechyběly dotazy na český školský systém,
liberalizaci měkkých drog, postihy za nedodržování
dopravních předpisů či způsoby propagace oblasti
z hlediska cestovního ruchu. 

„Turnov působí příjemným dojmem. Ulice a do-
my jsou tu opraveny. Z jakých finančních zdrojů
jsou opravy hrazeny?“ zeptal se jeden z pedagogů.
„Co si myslíte o novinářích?“ vyzvídali na úplný
závěr studenti žurnalistiky. 

„Novinářům mám za zlé, že se snaží informovat
lidi u nás převážně negativně. V médiích mi chybí
více pozitivních zpráv. To přispívá k nedobré
atmosféře ve společnosti. Ano, je potřeba, aby no-
vináři informovali o skandálech a korupčních afé-
rách, ale zpravodajství by přece mělo být vyváže-
né,“ netajil se svými názory starosta města Tomáš
Hocke a popřál hostům ze Švédska příjemný zbytek
pobytu v Turnově.

Studenty ze ·védska pfiijali na radnici


