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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, Sbor hasiãÛ mûsta Turnova, mûsto Turnov.

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

Nový územní plán Turnova je koncepčním mate-
riálem, který je velmi důležitý pro další rozvoj
města. Nahradil tak územní plán z roku 1996, kte-
rý již nevyhovoval především kvůli nárůstu dopra-
vy, novým požadavkům ochrany přírody a také
vzrůstajícímu počtu žádostí vlastníků pozemků
o změny. „Pořizovatelem nového územního plánu
byl odbor rozvoje města městského úřadu a zpra-

covával jej na základě výběrového řízení ateliér
ARCHIS architekta Ivana Horkého z Prahy,“ vy-
světluje vedoucí odboru Miroslav Varga a dodává,
že práce trvaly od dubna roku 2009 do června 2014. 

Celkové náklady se vyšplhaly na více než 2,5 mi-
lionu korun. Díky dotaci Evropské unie z Integro-
vaného operačního programu ve výši přes 1,5 mi-
lionu korun doplatilo město ze svého rozpočtu

zhruba jeden milion. Zpracování nového územní-
ho plánu si vyžádal nový stavební zákon platný od
roku 2006, který omezil platnost územních plánů
vydaných podle původního stavebního zákona jen
do roku 2020. 

„Máme nyní v ruce nejdůležitější nástroj územ-
ního plánování, který vymezuje zastavěné území,
zastavitelné plochy, plochy přestavby, pro veřejně
prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření,
plochy pro územní rezervy. Materiál, který stano-
vuje podmínky pro využití těchto ploch, řeší kon-
cepci rozvoje území i jeho regulaci,“ říká starosta
města Tomáš Hocke a dodává: „Je potěšitelné, že
náš nový územní plán vymezuje již jen jeden kori-
dor územní rezervy pro komunikaci R35, respek-
tive S5, vše v souladu se Zásadami územního roz-
voje Libereckého kraje.“ Zachovává však tři
územní rezervy pro vnitroměstskou odlehčovací
komunikaci a obsahuje i územní studie bytových
zón Daliměřice, Hruštice–Károvsko a Dury-
chov–Na Kamenci. Územní plán řeší celé správní
území města, tedy pět katastrálních území (Malý
Rohozec, Bukovina u Turnova, Daliměřice, Tur-
nov, Mašov u Turnova) s celkovou rozlohou 2 273
hektarů a je zpracován v měřítku 1:5 000.

„Obyvatelé jej najdou na internetových stránkách
města Turnova (http://www.turnov.cz/cs/mesto/
uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/uzemni-planovani/
novy-uzemni-plan-turnov.html, http://gis.turnov.cz)
a mohou se s ním také přijít seznámit do budovy
radnice. Pracovníci odboru rozvoje města jsou
připraveni v úředních hodinách zodpovědět dota-
zy občanů týkající se nového územního plánu,“
uzavřel Varga. 

Turnov má nov˘ územní plán
Město Turnov se nadále může rozvíjet podle nového územního plánu. Byl schválen
zastupitelstvem 26. června 2014 a nabyl účinnosti o měsíc později. 
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Město Turnov vyhlašuje kampaň Babičko, dědeč-
ku, převeď mne do školy!, kterou se bude snažit na-
jít několik ochotných důchodců k hlídání přecho-
dů pro chodce v blízkosti základních škol.

Podnětem k vyhlášení kampaně se stala petice se
168 podpisy, kterou žádají obyvatelé města radni-
ci o zajištění hlídkování policie na přechodu pro
chodce v Nádražní ulici ve dnech školního vyučo-
vání ráno v době od půl osmé do osmi a odpoledne
od dvou do tří hodin. Bojí se o bezpečnost svých
dětí na místě s velmi silným automobilovým pro-
vozem. 

„Z hlediska zákona o provozu na pozemních
komunikacích je řízení provozu na přechodu pro
chodce městskou policií možné,“ vyjádřil se k pří-
padnému řešení vedoucí odboru dopravy turnov-
ské radnice Pavel Vaňátko. 

„Dohled u přechodů, po nichž přecházejí ulice
děti jdoucí do škol, ráno podle možností zajistí-
me,“ přislíbil velitel městské policie Luboš Trucka
s tím, že strážníky by mělo být více vidět u přecho-
dů v Nádražní ulici, ale také u základní školy Žiž-
kova, v Sobotecké ulici a na náměstí u kostela sv.
Františka. Odpoledne však bude se zajištěním
bezpečnosti na přechodech pro chodce problém,

protože děti odcházejí z vyučování různě, v širokém
časovém rozpětí. Na společném jednání s vede-
ním města pak padl návrh, aby dopravu u přecho-
dů korigoval také někdo jiný. Třeba nezaměstnaní
evidovaní na úřadu práce nebo senioři. Jako tomu
je třeba v Brně, Svitavách nebo i jiných městech. 

„Zákon takovou možnost připouští, ale musí
být splněny určité podmínky,“ vysvětlil Vaňátko
a upřesnil, že se musí jednat o přechod pouze
v blízkosti škol a řízení provozu je možné jen pro
děti a školní mládež. Nádražní ulice ustanovení
zákona bohužel nesplňuje. Osoba usměrňující do-
pravu musí být dostatečně odborné způsobilá,
starší 18 let a pověřená obcí s rozšířenou působ-

ností. Musí být vybavena reflexním oděvem a za-
stavovacím terčíkem. Účastníci silničního provo-
zu, tedy chodci i řidiči, jsou povinni pokynů této
osoby uposlechnout. 

„Nezaměstnané, kteří vykonávají pro městský
úřad veřejné prospěšné práce, bohužel využít ne-
můžeme, jak jsme zjistili,“ zalitoval starosta města
Tomáš Hocke. Proto se začalo uvažovat o prarodi-
čích školáků. „Před prázdninami už jsme oslovili
ředitele škol, aby nám pomohli seniory kontakto-
vat,“ sdělil Hocke a dodal, že prozatím uspěli jen
na základní škole 28. října. 

S blížícím se novým školním rokem vyhlásila
proto radnice kampaň s názvem Babičko, dědeč-
ku, převeď mne školy!, s jejíž pomocí by ráda našla
několik seniorů k zajištění bezpečnosti dětí. Ti by
zatím řídili dopravu na přechodech pro chodce
u základní školy Žižkova a 28. října vždy ráno před
začátkem výuky. 

„Prošli by školením odboru dopravy, vystavili
bychom jim nutné pověření a vybavili je potřebný-
mi pomůckami,“ slibuje Hocke a věří, že na výzvu
budou obyvatelé města kladně reagovat. Zájemci
o tuto činnost se mohou hlásit u ředitelů jednot-
livých škol nebo na odboru školství, kultury
a sportu. 

Radnice hledá seniory na hlídání pfiechodÛ

Mûstsk˘ majetek je zase
o nûco opravenûj‰í

Město Turnov spravuje majetek v hodnotě více
než 1,111 miliard korun a prostřednictvím své-
ho odboru správy majetku zajišťuje jeho údrž-
bu, úpravy či vylepšení. V poslední době byla
realizována řada takových akcí.

Opravy a úpravy nepatří k těm milionovým, při-
jdou řádově jen na desítky či stovky tisíc korun.
V součtu až do výše 15 milionů, které jsou pro ten-
to účel vyčleněny na letošní rok z městského roz-
počtu. 

Dosud se od počátku roku podařilo například
instalovat a opravit veřejné osvětlení v Mašově

v Koutech za 30 tisíc korun, na Bukovině od kos-
telíku za 34 tisíce korun, v úseku Kobylka–Buko-
vina za 61 tisíc korun. Oprava osvětlení a chodníku
v ulici Nad Perchtou stála 109 tisíc korun. Cestu
od dolánecké železniční zastávky na Kobylku se
podařilo opravit za 34 tisíce korun a lávku přes
trať v Dolánkách za 16 tisíc korun. 

Díky opravě opěrné zdi na schodech ve Svěrác-
ké bráně za 150 tisíc korun a opravě schodiště do
parku u letního kina za 73 tisíce korun je nyní
Skálova ulice a její bezprostřední okolí zase o něco
hezčí. Opravy za 35 tisíc korun se dočkala Kopa-
lova vyhlídka v podobě altánu na Šetřilovsku.
Nový plot v dolní části Mariánského hřbitova při-
šel městskou pokladnu na 50 tisíc korun. 

60 tisíc korun stály dvě nové autobusové zastáv-

ky na Valdštejnsku a u čerpací stanice Benzina.
„Město zaplatilo pouze materiál, výrobu a usazení
zastávek na místo provedli zdarma hasiči z Pele-
šan,“ pochvalovala si vedoucí odboru správy ma-
jetku Ludmila Těhníková. Ta také sdělila, že byly
za 280 tisíc korun zrekonstruovány dva městské
byty v ulici 5. května a za 18 tisíc korun upraveno
hřiště na Kobylce. „Úpravy provedli uživatelé
hřiště, my jsme jim zaplatili pouze materiál,“ do-
plnila Těhníková. 

Ke středním a menším akcím je nutné přičíst
i vyložené drobotiny. „Patří k nim třeba někde na-
třené zábradlí, vyrovnání sloupků nebo doprav-
ních značek, mnohé malé opravy dláždění,“ uvedl
starosta města Tomáš Hocke s tím, že se ve městě
opravdu stále něco opravuje a vylepšuje.
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Rekonstrukce návsi v Mašově, která byla po měsí-
cích příprav zahájena v druhé polovině července,
začala skácením několika vzrostlých stromů.

Motorové pily se zakously především do čtyř smr-
ků pichlavých a dvou smrků ztepilých, čtyř javorů
mléčů, borovice černé a zeravu západního, aby
udělaly místo technice a stavebním dělníkům, kte-
ří do konce září provedou úpravy mašovské návsi.
Odstranění stromů bylo podle projektu nezbytné. 

„Cílem revitalizace prostoru je totiž především
zdůraznění historické dominanty kaple a vytvoře-
ní důstojného okolí této sakrální památky v podo-
bě kamenného dláždění a úplně nových parko-
vých úprav,“ zdůvodnil starosta města Tomáš
Hocke. 

Po ukončení prací se na návsi objeví plocha roz-
členěná různými druhy dlažby s autobusovou za-
stávkou s nástupištěm a dřevěným přístřeškem.
U ní budou lavičky, poštovní schránky, rozcestník
značených tras a turistická mapa. „U mobiliáře
chceme, aby byl totožný s novým, již instalova-
ným mobiliářem v Turnově,“ vysvětlil investiční
technik turnovské radnice Jiří Vocásek. Součástí
rekonstrukce bude vjezd k hasičské zbrojnici

a zpevněné plochy pro pěší. V okolí kaple bude
zpevněná plocha pro pěší s lavičkami a zelení, če-
dičová dlažba umožní prostor ve tvaru kapky vyu-
žít jako provizorní parkoviště v době konání vět-
ších společenských akcí. U sokolovny přibude
parkoviště pro pět osobních automobilů, předza-
hrádka restaurace a chodník k šatnám. Směrem
k ulici Na Stráni bude prostor pro kontejnery na
tříděný odpad krytý ze stran živým plotem.
„Samozřejmostí bude dešťová kanalizace, veřejné
osvětlení a dostatek nové zeleně v podobě stromů,
keřů a záhonů s květinami,“ ubezpečil Vocásek. 

Na celou akci je počítáno s částkou 5,5 milionu
korun a provádí ji společnost SaM silnice a mosty
z České Lípy. Současně se také dokončuje oprava
kapličky. „Již vloni bylo proinvestováno více než
176 tisíc korun při opravě střechy a věžičky,“ sdě-
lila vedoucí odboru správy majetku Ludmila Těh-
níková s tím, že nyní se dokončují práce na vněj-
ších a vnitřních omítkách, podlaze, vstupním
schodišti a elektroinstalaci. Také byla zrestauro-
vána vitrážová okna, vyrobeny a osazeny nové
vstupní dveře a instalováno vnitřní osvětlení.
Nakonec byla kaple uvnitř vymalována a zvenčí
natřena. „Odstín barvy jsme volili podle toho, jaký
se vyskytoval na daných místech po oškrábání za-
šlých a špinavých omítek,“ upřesnil Vocásek. 

Celkové náklady na opravu kaple, kterou z větší
části provedla společnost DURANGO z Liberce,
se pohybují kolem 350 tisíc korun. Přispěli však
na i samotní obyvatelé Mašova. „Je úžasné, že se
jim už podařilo shromáždit více než 160 tisíc ko-
run. Za to jim patří můj obdiv a poděkování nás
všech,“ vyjádřil se starosta města. Zároveň vyslo-
vil přesvědčení, že se podaří u příležitosti dokon-
čení opravy návsi uspořádat v Mašově 28. října
malou slavnost.

Rekonstrukce návsi zaãala poraÏením stromÛ

Kostelík byl opraven
a znovu vysvûcen
Kostelík sv. Václava na Bukovině prošel v uply-
nulém období potřebnými opravami a dočkal
se i svého znovuvysvěcení.

Za více než 80 tisíc korun z městské pokladny
byla v průběhu prázdnin na kostelíku opravena
střecha, aby do objektu nezatékalo. Opravy se do-
čkaly také atiky a fasáda, došlo i na vnitřní výmal-
bu. Ruce k dílu přidali i místní obyvatelé. „Uvnitř
uklidili, instalovali některé nové prvky vnitřního
vybavení a nová vrátka oddělující oltářní prostor.
Podíleli se i na přípravách znovuotevření kostelí-
ku, “ informoval místostarosta Otakar Špetlík.
K němu došlo v neděli 31. srpna 2014 od 16 hodin
za přítomnosti biskupa litoměřického Jana Ba-

xanta. Další událostí pak bude slavnostní mše
k 75. výročí otevření kostelíku, která se uskuteční
na svátek sv. Václava 28. září od 14 hodin. Sloužit
ji bude vikář turnovské římskokatolické farnosti
Václav Vlasák.

Reklamy na chodníku musí
b˘t povoleny
Obchodníci, majitelé a provozovatelé firem stá-
le častěji umísťují na chodníky reklamní zaříze-
ní typu „A“ bez povolení, což je bohužel nepří-
pustné.

Pracovníci odboru dopravního za pomoci stráž-
níků městské policie zahájili v prázdninovém ob-
dobí evidenci nepovolených reklamních stojanů
a setkali se s mnohými nedostatky. Městský úřad

proto upozorňuje majitele reklamních zařízení ty-
pu „A“, že k umístění takové reklamy na ulici je
potřeba mít povolení ke zvláštnímu užívání chod-
níku a zaplacený správní poplatek. Totéž se týká
i jakéhokoliv vystavení zboží. Tato povinnost je
dána zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komu-
nikacích. „Vyhláškou města byl od počátku roku
2014 zrušen pouze poplatek za zábor veřejného
prostranství. Povinnost získat příslušné povolení,
které bude obsahovat i podmínky umístění věcí na
chodníku, platí i nadále,“ vysvětlil vedoucí odboru
dopravního Pavel Vaňátko. Jím řízený odbor agen-
du vyřizuje ve svém sídle ve Skálově ulici čp. 72.
„Naši pracovníci jsou připraveni zodpovědět veš-
keré dotazy týkající se uvedené problematiky a po-
moci při vyřizování všech potřebných záležitostí,“
přislíbil Vaňátko. 
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Více než 200 dětí nastoupilo 1. září do devíti prv-
ních tříd na turnovských základních školách.

Většina z nich předtím navštěvovala jednu z mno-
ha místních mateřských škol, které se s nimi roz-
loučily na tradiční akci Loučení s předškoláky.
Uspořádal ji odbor školství, kultury a sportu tur-
novské radnice ve druhé polovině června ve
Středisku pro volný čas dětí a mládeže. V sále Žlu-
té ponorky se tehdy vystřídalo na 160 dětí.
Pokaždé jim na samém začátku starosta města
Tomáš Hocke připomněl, jak je důležité odejít na
základní školu a naučit se tam dobře číst, psát
a počítat. Zážitek v podobě pohádky O kropenaté
slepičce si děti odnášely díky loutkářskému sou-
boru Na Židli. Domů odcházely také s pamětním
listem s vlastní fotografií a podpisem starosty. 

„Přechod z mateřské do základní školy není
právě jednoduchý. Končí tím bezstarostné dětství
a začínají školní povinnosti. Chceme, aby se tako-
vá událost vryla dětem do paměti a se školkou se
příjemně rozloučily,“ zdůvodnil smysl každoroční

akce vedoucí odboru René Brož a dodal, že pravi-
delná účast vedoucího představitele města a do-
provodné slovo Evy Kordové dodává loučení punc
mimořádnosti a svátečnosti. Podobně slavnostní
pak bylo zahájení nového školního roku v jednot-
livých základních školách. Nové prvňáčky na nich

přivítali nejen ředitelé škol, ale i představitelé
města. „První školní den bude dětem připomínat
dárek v podobě knížky s věnováním a vlastnoručním
podpisem starosty,“ sdělil vedoucí odboru školství,
kultury a sportu turnovské radnice René Brož.

·kolní rok 2014/2015 bude mít následující prÛbûh:
Období školního vyučování začne v pondělí 1. září
2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 29. ledna 2015, ve druhém pak v úterý
30. června 2015. Podzimní prázdniny připadnou
na pondělí 27. října a středu 29. října 2014. Vánoční
prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince
2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování
pak začne v pondělí 5. ledna 2015. Jednodenní po-
loletní prázdniny budou v pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny pro jsou určeny pro Liberecký
kraj na týden od 2. února do 8. února 2015.
Velikonoční prázdniny budou mít žáci ve čtvrtek
2. dubna a v pátek 3. dubna 2015. Zápis do 1. roč-
níků se uskuteční na ZŠ v Turnově ve čtvrtek 15. 1.
2015 v době od 10 do 17 hodin.

Do prvních tfiíd nastoupili noví Ïáci

Prázdninové měsíce jsou nejlepší dobou pro prove-
dení oprav a úprav ve školách, školkách a školních
budovách v majetku města, letošní rok nebyl pro
Turnov výjimkou.

Proto například v mateřské škole ve Zborovské
ulici Lomnická stavební s.r.o. rekonstruovala část
sociálních zařízení a ESCO stavební společnost
z Jičína provedla rekonstrukci venkovních chod-
níků a schodů. Obě akce vyšly na 1,866 milionu
korun. Také zde společnost Světlo Turnov vyměni-
la část radiátorů za 109 tisíc korun. 

V základní škole ve Skálově ulici byla provedena
rekonstrukce osvětlení a došlo k přebroušení a ná-
těrům parket ve třech třídách, což přišlo městskou
kasu na 119 tisíc korun. „Současně se zateplením
budovy základní školy v Alešově ulici jsme rekon-
struovali sociální zařízení za více než dva milio-

ny,“ sdělil Ladislav Osička, který má na radnici na
starosti údržbu nebytového fondu, a pokračoval
informacemi o tom, že na základní škole Žižkova
byly vyměněny některé střešní žlaby za 83 tisíc ko-
run. V průběhu září se tu začne s výměnou umělé-

ho povrchu hřiště, která má stát 1,11 milionu ko-
run. U mašovské základní školy soukromník
z Ohrazenic opravil část oplocení a bránu za 55 ti-
síc korun. Také v budově gymnázia, kterou vlastní
město, se přes prázdniny pracovalo. Ve dvou tří-
dách zrekonstruovali řemeslníci osvětlení a pře-
brousili a natřeli parkety za 121 tisíc korun. „Také
jsme měli vyčleněno čtvrt milionu na dokončení
osazení radiátorů termohlavicemi v základních
školách Žižkova a Skálova, na gymnáziu a v zá-
kladní umělecké škole,“ doplnil údaje o prázdni-
nové činnosti ve školách Osička. 

Veškeré opravy a úpravy ve školách přišly měs-
to na téměř 6 milionů korun, do této částky nejsou
započítána energetická vylepšení základní školy
v Alešově ulici. Zateplení budovy přišlo na téměř
5,75 milionu korun a bylo částečně zaplaceno
z prostředků Evropské unie.

Ani o prázdninách nebyl ve ‰kolách klid
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Základní ‰kola je 
energeticky úspornûj‰í
Provoz základní školy v Alešově ulici již bude
méně energeticky náročný.

Škola prošla o letních prázdninách kompletním
zateplením a byla vyměněna všechna okna. Akce
celkově vyšla na více než 5 741 tisíc korun, Státní
fond životního prostředí poskytl dotaci z operač-
ního programu Životní prostředí ve výši 2 332 ti-
síc korun. „Současně jsme zrekonstruovali sociál-
ní zařízení a provedli úpravy interiéru za více než
2 miliony korun z rozpočtu města,“ informoval pra-
covník odboru správy majetku turnovské radnice
Ladislav Osička. 

Žáci školy se tak od nového školního roku učí
v důstojnějších podmínkách. „O tom, jaké nyní
jsou, se budou moci lidé přesvědčit při Pohodo-
vém rodinném odpoledni, které chystáme ke slav-
nostnímu otevření školy po rekonstrukci na pátek
19. září,“ zve veřejnost ředitel základní školy
Skálova Michal Loukota. Zahradní slavnost s ob-
čerstvením a vystoupením žáků začne v 15 hodin.

Turnov má novou ‰kolku
Na Daliměřicích byla dokončena stavba nové
waldorfské mateřské školy a od nového školní-
ho roku se v ní bude vzdělávat padesátka tur-
novských dětí.

V pondělí 1. září 2014 zahájí nově postavená
školka svůj provoz. Tomu předcházelo dokončování
stavebních prací, úprava zahrady v přírodním sty-

lu a vybavení celého objektu vnitřním zařízením
a nábytkem v průběhu prázdnin. Harmonogram
byl však mírně narušen a stavba nabrala oproti
plánu zhruba měsíční časový skluz. „Důvodem
zpoždění byla vlhkost podlah, která znemožnila
jejich finální dokončení,“ vysvětlil starosta města
Tomáš Hocke a zdůraznil, že se vše nakonec poda-
řilo stihnout. 

„Díky velkému úsilí a nasazení všech zaměst-
nanců se nám povedlo vše přestěhovat z budovy
hotelové školy ve Zborovské ulici, kde jsme po do-
bu výstavby nalezli azyl, abychom mohli začít
školní rok 2014/2015 v novém,“ sdělila ředitelka
mateřské školy Hana Lamačová a všechny zájem-
ce pozvala na Den otevřených dveří. „Ten jsme
připravili až na sobotu 20. září, až se trochu za-
běhneme. Program bude od deseti do šestnácti
hodin,“ prozradila Lamačová s tím, že v uvedený
den se uskuteční v 10 hodin slavnostní otevření
a první prohlídka školy. Následovat bude v 11 ho-
din loutkové divadlo pro děti O princezně Lesněn-
ce a od 14 hodin zahraje dechová hudba Turno-
vanka. Chybět nebude ani občerstvení. 

Nová moderní budova nahradila nevzhlednou
montovanou stavbu, která byla na Daliměřicích
postavena před 40 lety. Její špatný technický stav
se stal již neúnosným, proto se město Turnov roz-
hodlo pro výstavbu nového areálu. Za téměř
21 milionů korun školku postavila liberecká firma
Brex podle návrhu architekta Borise Šonského.
Součástí areálu se stala také zahrada v přírodním
stylu, na kterou se podařilo získat dotaci z Evrop-
ské unie. 

·kola zmûnila adresu
Základní škola se ze Sobotecké ulice přestěho-
vala do bývalých kasáren. 

Škola zajišťující obory vzdělávání základní ško-
la praktická a základní škola speciální změnila své
působiště a ze Sobotecké ulice se přestěhovala do
budovy hotelové školy v ulici Zborovská. 

„Žáci s menším hendikepem se tak budou od
nového školního roku učit v moderním prostředí
a lepších podmínkách, stávající zřizovatel Libe-
recký kraj bude městu do konce roku platit nižší
nájem,“ vysvětluje hlavní důvody ke stěhování
místostarosta Otakar Špetlík. 

Stěhování však souvisí především se skutečnos-
tí, že město Turnov převezme od 1. ledna příštího
roku školu pod svá křídla. Je tedy logické, že chce
vzdělávací instituci provozovat ve své budově.
„Žáci základní školy budou mít vlastní vstup boč-
ním schodištěm. Pro jejich výuku byly vyčleněny
a přes prázdniny stavebně upraveny samostatné
prostory. Nebudou se tak potkávat se studenty
střední školy,“ mírní obavy některých rodičů ve-
doucí odboru školství, kultury a sportu turnovské
radnice René Brož a dodává, že velkým kladem
nového sídla školy je bezbariérový přístup a kva-
litně vybavená školní kuchyně s dostatečnou ka-
pacitou. 

O převzetí zřizovatelských kompetencí k uvede-
né škole od Libereckého kraje rozhodli zastupitelé
města na svém květnovém zasedání, se stěhová-
ním do jiného objektu pak souhlasili v červnu. 
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Dva projekty, které spolu s partnery realizovalo
město Turnov v rámci Operačního programu přes-
hraniční spolupráce Česká republika–Polská re-
publika 2007–2013, uspěly v soutěži o nejinspira-
tivnější projekt. 

Vítězným se stal projekt s názvem Naučné stezky
v česko-polském příhraničí. „Je velmi potěšitelné,
že v uvedené soutěži byl nejlépe hodnocen pro-
jekt, který realizovalo společně město Turnov
a Powiat Jaworski,“ netajila svoji radost Eliška
Gruberová z bývalého odboru cestovního ruchu
turnovské radnice, díky němuž vznikly v Turnově
tři tematické poznávací stezky: Zámecká naučná
stezka, Kamenářská stezka a Stezka po stopách
židovských památek a byla vybudována i naučná
stezka v zámeckém areálu s parkem v polském
Muchowě. 

Gruberová zároveň uvedla, že úspěchem je také
čtvrté místo projektu Židovská kultura v česko-
polském příhraničí. K jeho aktivitám například
patřilo vydání DVD s filmem Židovské památky
Českého ráje a okolí ve čtyřech jazykových muta-
cích či divadelní workshopy s židovskou temati-

kou pro českou a polskou mládež. „Součástí pro-
jektu byly také dva festivaly židovské kultury
v Jelení Hoře v letech 2012 a 2013 a společné pro-
pagační materiály,“ přiblížila Gruberová. 

„Cílem soutěže, kterou vyhlásil Společný tech-
nický sekretariát Centra pro regionální rozvoj ČR
na konci května 2014, bylo seznámit širokou
veřejnost se zajímavými projekty realizovanými
v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika–Polská republika
2007–2013,“ vysvětlil vedoucí olomouckého Spo-
lečného technického sekretariátu Karel Schmied
a doplnil: „Do soutěže byly nominovány projekty,
jejichž realizace byla ukončena nejpozději roku
2013.“ 

Projekty byly do soutěže navrženy pracovníky
českých krajských a polských maršálkovských
úřadů, kteří vybírali nejlepší z těch, které byly rea-
lizovány na území daného regionu. Při výběru
projektů byl brán zřetel na příspěvek projektu
k dosažení cílů Programu a rozvoji přeshraničních
vazeb, dopad projektu do příhraničí a výjimečnost
aktivit, které mohou inspirovat další subjekty
k následování. 

„Celkem bylo nominováno 17 projektů, z nichž
veřejnost vybrala prostřednictvím internetového
hlasování ty nejzajímavější. Odevzdáno bylo 326
platných hlasů,“ přiblížil Schmied.

V˘sledky hlasování
1. Naučné stezky v česko-polském příhraničí
2. Rozvoj turistické infrastruktury KRNAP a KPN
3. Ochrana a propagace lidové tvořivosti a umě-
leckých řemesel polsko-českého pohraničí
4. Židovská kultura v česko-polském příhraničí
5. Regenerace degradovaného lázeňského území
v rámci česko-polské příhraniční spolupráce
6. Kulturní setkání na česko-polských hranicích
7. Rekonstrukce silnice spojující obce Hať a Obec
Rudyszwald v rámci zlepšení dostupnosti pří-
hraničního území po vstupu do Schengenského
prostoru
8. Probiotika: společný výzkum, vzdělání a osvěta
9. Hranice bez hranic – Bez granic
10. Spolupráce ZOO Olomouc a ZOO Opole v ob-
lasti cestovního ruchu

Turnovské projekty v soutûÏi uspûly

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. června 2014 informuje o následují-
cích tématech:
1. Nejtěsnějším poměrem čtrnácti hlasů turnovští
zastupitelé rozhodli, že v Maškově zahradě se bu-
dou stavět najednou koupaliště a hokejová hala
v limitu 177 milionů korun bez daně.
2. Turnovské muzeum si pochvaluje jubilejní dva-
cátý ročník Staročeských trhů a otevřelo profilo-
vou výstavu léta 2014.
3. Město Turnov i letos pořádá soutěž o nejkrás-
nější zahrádku.
4. Že i v drsném prostředí slévárny se může

v Turnově dařit múzám, dokazuje naše reportáž.
5. Turnovu se představila nová kmotra zdejší
knihovny, spisovatelka Martina Bittnerová.

Prázdninová relace z 1. července přinesla tato
témata:
1. Zda vůbec a kdy se budeme moci ve sportovním
areálu Maškovka koupat či bruslit a nepoloží dra-
hý projekt finančně Turnov? To jsou otázky obča-
nů a my na ně hledáme odpověď.
2. Každý den v Turnově bude po celé prázdniny
s novou turistickou nabídkou.
3. Turnovské kulturní léto se pro rok 2014 roz-
prostře do široka pro celé rodiny přímo před
Střelnicí.
4. I letos v Turnově prázdniny přinášejí příležitost
soutěžit o nejlepší zahrádku.
5. Žlutá ponorka se těsně před prázdninami před-

stavila v novém jako poprázdninová.
6. Děti z 3. základní školy Žižkova dobyly Prahu
jednou velmi povedenou knihou.

Srpnovou relaci nahradil dokument Milana
Brunclíka k 50. výročí světového rekordu Ludvíka
Daňka v hodu diskem. 

ãtvrtek 25. záfií 2014 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos a podrobn˘ program 
na www.turnov.cz


