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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:
Klára Preislerová, Technické sluÏby Turnov, s. r. o.

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

Na začátek jednání starosta města přivítal nové
zastupitele, zastupitelky a občany Turnova, kteří
se zájmem na veřejné jednání přišli. 

„Úkolem dnešního jednání je složit sliby, zvolit
starostu, místostarosty a další členy rady a učinit
další potřebné úkony v souladu se Zákonem o ob-
cích,“ doplnil Tomáš Hocke, který byl opět zvolen

na pozici starosty Města Turnova. Za odbor správní
vystoupil pan Zdeněk Hovorka, aby všem shrnul
výsledky voleb konaných 10.–11. října letošního
roku. „Každá strana i občané se mohli domáhat
neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb nebo ne-
platnosti kandidáta, žádný návrh podán nebyl,
proto prohlašuji volby do Zastupitelstva města

Turnova za ukončené a mandáty za řádně zvole-
né,“ sdělil Zdeněk Hovorka. Jednotliví zastupitelé
řekli pár slov o sobě. Poté každý složil slib: „Slibuji
věrnost České republice, slibuji na svou čest a svě-
domí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou
a zákony ČR.“ Z postu zastupitelky rezignovala
paní Martina Pokorná a přenechala své místo pa-
nu Josefu Uchytilovi, který svůj slib vykoná na
příštím jednání zastupitelstva.

Po krátké výměně názorů a diskusi zastupitelů
začalo schvalování, odvolávání a nové jmenování.
Zvolena byla tajná volba hlasování. Starostou
města byl navržen pouze Tomáš Hocke a šestnácti
hlasy zastupitelů byl zvolen za starostu. „Děkuji
všem, kteří mi své hlasy dali, věřím i teď, že pře-
svědčím, že jsem správný na tom správném místě.
Uvidíme, kam Turnov za 4 roky dostaneme nebo
povedeme,“ poděkoval všem přítomným. 

Na post prvního místostarosty byla navržena
Petra Houšková, která byla patnácti hlasy zvolena za
místostarostku města. „Děkuji za své zvolení, do
této funkce vstupuji s čistým svědomím. Je to pro
mě velká čest,“ dodala. Druhou v pořadí se stala
Jana Svobodová, také s patnácti hlasy. „I já děkuji
všem za své hlasy, chtěla jsem kandidovat, proto-
že jsem chtěla pracovat pro toto město a těším se,
že budeme společně pracovat právě pro toto měs-
to,“ sdělila své pocity po zvolení Jana Svobodová.

Zastupitelé odvolali stávající členy rady města,
dozorčí rady VHS, KNL a další a jmenovali nové.

V radě města usedne Tomáš Hocke, Petra Houš-
ková, Jana Svobodová, Eva Kordová, Karel Jirá-
nek, Hana Maierová, František Zikuda, Jaroslav
Knížek a Michal Kříž.

Turnov má nové vedení mûsta
Ve čtvrtek 6. listopadu proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva, kde bylo zvoleno
nové vedení města, rada města a další orgány.
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Finanční výbor bude tvořit Josef Uchytil, Jaro-

slav Knížek, Jaromír Pekař, Jiří Kubíček, Václav
Hájek, Ondřej Fotr, Jiří Mikula a Milan Vašák, Lu-
mír Šubert. Předseda bude stanoven na dalším
jednání zastupitelstva.

Kontrolní výbor bude tvořit Michal Loukota,
Dagmar Brabcová, Jiří Vele, Karel Tokan, Jindřich
Zeman, Eva Jiřičková, Radka Šimůnková, Eva
Honzáková, Petr Soudský, Josef Zajíček a Pavel
Paickr. Předsedou byl zvolen Michal Loukota.

Oddávat budou kromě starosty a místostaros-
tek i Eva Kordová, Michal Loukota, Jaroslav Kní-
žek, Jaromír Frič, Šárka Červinková, Hana Maie-
rová a Otakar Špetlík.

Do rady VHS Turnov byl zvolen Petr Soudský,
Tomáš Hocke a Milan Hejduk.

Do dozorčí rady VHS pak Jiří Mikula. 
Zastupitelstvo města volí do dozorčí rady

Krajské nemocnice Liberec, a. s. pana Jaroslava
Knížka jako zástupce města Turnov. Druhým zá-
stupcem Turnova zůstává Tomáš Hocke.

Zastupitelé:

• Za nezávislý blok: Tomáš Hocke, Petra Houš-
ková, Karel Jiránek, Eva Kordová, Miloslav Šo-
rejs, Hana Maierová, Jiří Kos, František Zikuda,
Jiří Tomášek 

• Za Ano 2011: Jaroslav Knížek, Jana Svobodová,
Michal Kříž, Arnošt Černý, Tomáš Tomsa
• Za TOP 09: Petr Soudský, Michal Loukota,
Daniel Hodík, Jiří Mikula
• Za Turnov potřebuje změnu: Zbyněk Báča,
Ivan Kunetka, Josef Uchytil
• Za ČSSD: Tomáš Hudec, Šárka Červinková, Jiří
Rezler
• Za ODS: Otakar Špetlík, Jaromír Frič
• Za Stranu svobodných občanů: Vítězslav Se-
kanina

Koalici tvoří Nezávislý blok + Ano 2011 se 14
hlasy. 

Novinkou v udûlování
cen je medaile 
starosty
Ocenění udělil starosta města při slavnostním ve-
čeru 28. října 2014 na den vzniku samostatného
Československa. Další ocenění u příležitosti 25. vý-
ročí sametové revoluce 17. listopadu 2014. 

Co k tomuto kroku starostu města vedlo?
„Hledal jsem možnost, jak ocenit činnost lidí, kte-
ří něco podstatného pro Turnov dělají; je jich tu
hodně, jsou třeba pro okolí méně známí a díky po-
měrně přísným pravidlům na cenu obce nebo
čestné občanství nedosáhnou,“ sdělil starosta
města. A také dodal, že je rád za každou činnost li-
dí v našem městě, mnoho lidí má v sobě talent,
který dává najevo. Někteří lidé se také umějí vcítit
do druhých a svou činností přispívají k lepšímu ži-
votu druhých.

A za co se medaile vlastně uděluje? 
Za přínosné aktivity v oblasti kultury, práce s mlá-
deží, sportu, sociální a zdravotní oblasti, oblasti
podnikatelské, případně za mimořádný projev lid-
skosti či hrdinský čin. Četnost a termín udělování
je zcela v kompetenci starosty města – slavnostní
večer, jednání zastupitelstva či kulturní nebo
sportovní setkání. 

S návrhem medaile starosta Tomáš Hocke oslo-
vil místní Střední uměleckoprůmyslovou školu,
kde se její žáci dlouhou dobu zabývali návrhem
medaile. Ve všech oborech školy vzniklo okolo še-
desáti návrhů. Výtvarná rada školy z nich vybrala
deset, které panu starostovi doporučila ke koneč-
nému výběru. Ty si pak Tomáš Hocke vzal s sebou.
Všechny návrhy byly skutečně velice vkusné a pů-
sobivé. Na starostu města tak čekal nelehký úkol:
vybrat jeden návrh, podle kterého se medaile zho-
toví. Několik týdnů jeho pracovna hostila výkresy
s návrhy a návštěvy v jeho kanceláři i ostatní za-
městnanci města mohli připsat kladný bod k návr-
hu, který byl v jejich očích ten nej. „Po setkání se
starostou jsme se rozhodli soutěž neuzavírat, ale
rozhodnout o konečném návrhu až po provedení
plastických modelů dvou prvních kresebných ná-
vrhů ze soutěže,“ doplnil akademický sochař Pavel
Brožek, který se na realizaci medaile po celou dobu
zpracování návrhů a vedením studentů nemalou

měrou podílel. Rozhodnutí o konečném modelu me-
daile udělal starosta města začátkem září, kde mu
byly předloženy sádrové modely k výběru. Na 3. mís-
tě skončil Tomáš Mikš, na 2. místě Zdeňka Nosková
a 1. místo získala dalším návrhem opět Zdeňka
Nosková. Konečný model o průměru 24 cm, podle
návrhu Zdeňky Noskové, provedl Michal Honzejk.
Další provedla Zdeňka Nosková a Ondřej Novotný.
Medaili realizoval v oceli Michal Honzejk a razila ji
firma FAS Rakousy. Studenti, kteří na návrzích me-
daile pracovali, byli oceněni. Kromě poděkování
dostali všichni finanční odměnu „za své zásluhy“
v celkové výši 17 tisíc korun. Vedení školy ji podle
svého uvážení studentům rozdělilo.

Omluva
V minulém vydání časopisu byly uveřejněny chyb-
né informace o panu Beldovi. Pan Jiří Belda se na-
rodil roku 1932, v roce 1958 se narodil jeho syn,
taktéž Jiří. Šperkař a pokračovatel šperkařské tra-
dice Jiří Belda je absolventem a pozdějším učite-
lem Střední uměleckoprůmyslové škole v Turno-
vě. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří podíl na
vzniku kopií korunovačních klenotů. Doposud
pečuje i o originály! Je autorem trofeje pro vítěze
plochodrážní Zlaté přilby, ocenění Fotbalista roku
ČR či cen pro vítězné snímky Karlovarského fil-
mového festivalu.

Město Turnov se omlouvá za mylně uvedené in-
formace. 
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Kampaň Vlajka pro Masaryka, street party
v Mašově, kladení věnců u pomníku padlých
a slavnostní večer v divadle spojený s předáváním
cen – to vše patřilo k oslavám tohoto krásného vý-
ročí 28. října 2014.

Již začátkem října vyhlásil starosta města druhý
ročník kampaně s názvem Vlajka pro Masaryka:
„V běhu obvyklých dnů a starostí považuji za
vhodné připomenout činy zakladatelů naší repub-
liky, ať těch více známých nebo úplně anonym-
ních, a právě státní svátek 28. října je okamžikem,
kdy bychom takových lidí měli vzpomenout a snad
sdělit i našim dětem, proč nám na domech vlaje
státní vlajka,“ vyjádřil své pocity Tomáš Hocke na
otázku, co ho k vyhlášení této kampaně vedlo.
V sekretariátu starosty byly připraveny státní vlaj-
ky k rozdávání. Lidé tak měli možnost ozdobit si
vlajkami město. Představitelé vedení města nav-
štívili téměř desítku památníků i pomníčků obětí
světových válek, větších i menších, aby v různých
koutech našeho města položili květiny. Připom-
něli si tak jejich odhodlanost, hrdinství a odvahu,
na kterou se nedá zapomenout. 

Hlavní část oslav letos směřovala do Mašova,
kde je zrekonstruovaná náves, po které místní
obyvatelé dlouhá léta prahli. Zbrusu nová náves,
která v sobě skýtá nové zpevněné pojezdové plo-

chy, parkovací místa, prostor pro pěší, dešťovou
kanalizaci, novou zeleň i veřejné osvětlení stála
přes 5,5 milionu korun. Na rekonstrukci se podí-
lela firma SaM Silnice a Mosty, a. s. z České Lípy
a další drobní podnikatelé, kteří nemalou částí
k rekonstrukci přispěli. Velké díky patří také oby-
vatelce Mašova paní Marii Vítové, která zahájila
sbírku na opravu kaple. Ve sbírce se vybralo téměř
160 tisíc korun. „Je úžasné, že lidem není jejich
okolí lhostejné a vlastní iniciativou pomohli k za-
hájení rekonstrukce kaple,“ dodal starosta města.
Oslava byla spojena i se 130. výročím hasičů
Mašov, kteří na začátek vystoupili s ukázkou své
činnosti, předvedli jak historickou, tak i součas-
nou techniku. 

Dopoledne byla pro děti připravena Mašovská
pohádka v podání Loutkářského souboru Na Žid-
li. Odpoledne se představily děti z mateřské a zá-
kladní školy z Mašova, taneční kroužek Moravská
beseda se svým hudebním a tanečním vystoupe-
ním. Poté byla slavnostně přestřižena páska, která
pomyslně otevřela novou náves místním obyvate-
lům. Za pomoci starosty města, zastupitelů, hasi-
čů i dětí byla zasazena památná lípa. Celý den byl
zakončen kapelou Retro Five, která přilákala oby-
vatele do místní Sokolovny k poslechu a tanci. Pro
ty nejmenší byla po celý den připravena zábava ve

formě výtvarných her v podání Žluté ponorky,
skákacího hradu, houpaček i kolotoče od mašov-
ských hasičů. Pro dospělé místní hasiči připravili
občerstvení mnoha způsobů a vůní. Celý den se za
přítomnosti stovky občanů a modré slunečné ob-
lohy skutečně vydařil. Moderování celého dne se
ujala paní Eva Kordová. 

Při pozdním odpoledni se oslavy přesunuly do
Skálovy ulice – k pomníkům padlých. Zde před-
stavitelé města spolu s dalšími lidmi i delegací
z partnerského polského města Jawor uctili za
zvuku zpívané hymny a položením věnců, pietní
vzpomínku. 

Nabitý program byl zakončen slavnostním ve-
čerem v Městském divadle v Turnově. Na úvod za-
zněla hymna v podání pěveckého sboru Carmina
pod vedením Martina Hyblera. Po projevu staros-
ty následovalo předávání cen města. Během slav-
nostního večera zazněly ještě další krásné sborové
písně. Po přestávce s drobným občerstvením se di-
váci těšili na vystoupení Báry Hrzánové, která za-
končila důstojný slavnostní večer svým představe-
ním Máchův Máj. Procítěné představení plné
emocí bylo skutečně velice působivé a v řadě divá-
ků zanechalo nemalý dojem. Byla to ta správná
tečka za celodenním slavnostním dnem.

Všem, kteří se na přípravách celého dne podíle-
li, moc děkujeme za jejich spolupráci. 

Oslavy 96. v˘roãí vzniku samostatného 
ãeskoslovenského státu probûhly ve velkém stylu
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Odbor životního prostředí městského úřadu infor-
muje občany, že byla zahájena realizace dvou akcí.
A to „Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově –
II. etapa“ a také „Nová plocha veřejné zeleně v uli-
ci Zborovské“.

Zahájení realizace akce „Rekonstrukce vefiejné zelenû
v Turnovû – II. etapa“

Koncem října začala realizace projektu „Re-
konstrukce veřejné zeleně v Turnově – II. etapa“,
jehož součástí je revitalizace zeleně kolem doprav-
ního terminálu u nádraží a na školní zahradě MŠ
v ulici 28. října. 

Projekt na revitalizaci zeleně kolem dopravního
terminálu zpracoval zahradní architekt Ing. Josef
Souček, projekt na revitalizaci zeleně na školní za-
hradě MŠ 28. října zpracoval Ing. Malý. Akce je
podpořena z Operačního programu Životní pro-

středí, Prioritní osa 6., Zlepšování stavu přírody
a krajiny, oblast podpory 6.5., Podpora regenera-
ce urbanizované krajiny. 

Dotace byla Městu Turnov přiznána v roce
2014, po obdržení rozhodnutí o přidělení dotace
a po schválení zadávacích podmínek RM bylo vy-
psáno výběrové řízení na zhotovitele, které bylo
ukončeno podpisem smlouvy o dílo s vybraných
uchazečem dne 13. října 2014. 

Nejvhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou podal pan Petr Vykrut z Ostravy-Hra-
bůvky. Předmětem zakázky je ošetření dřevin, od-
stranění nevhodných dřevin, výsadba stromů,
keřů a popínavých dřevin, založení trvalkových
záhonů ve štěrku, instalace kovové konstrukce
pro popínavé dřeviny a instalace betonových
nádob na dřeviny. Termín ukončení zakázky je
31. 12. 2014.

Zahájení realizace akce „Nová plocha vefiejné zelenû
v ulici Zborovské“

Koncem října také začala realizace akce „Nová
plocha veřejné zeleně v ulici Zborovské“. Na části
pozemku p. č. 1007/3 v k. ú. Turnov dojde v soula-
du s územním plánem k založení nové plochy ve-
řejné zeleně, která vzniká na základě aktivity ob-
čanů. V I. etapě prací zde budou vybudovány mla-
tové cesty, osazeny obrubníky, vysazeny stromy
a založena květnatá louka. Projektovou dokumen-
taci zpracoval Lukáš Špetlík, DiS., a Ing. Jana
Bradáčová, DiS. Akce je realizovaná z rozpočtu
města a za finanční podpory občanů bydlících
v předmětné lokalitě. Nejvhodnější nabídku s nej-
nižší nabídkovou cenou podal pan Petr Vykrut
z Ostravy-Hrabůvky.

Ing. Miloslava Šípošová, 
odbor životního prostředí

Turnov‰tí hasiãi i nadále
hledají zájemce do sv˘ch
fiad!

Jste fyzicky zdatní? Bydlíte v Turnově? Je vám
více než 18 let? Máte výborný zdravotní stav?
Umíte pracovat v týmu? 

Pokud splňujete zadané podmínky a chcete se
stát hasičem, pak se neváhejte přihlásit. Více infor-
mací poskytne velitel hasičů Martin Bartoníček na
telefonu 481 366 818, 723 198 999 nebo e-mailo-
vé adrese m.bartonicek@mu.turnov.cz.

I letos mohou dûti poslat
pfiání JeÏí‰kovi

Ježíškovu poštu bude možné od 1. prosince vy-
užít v Regionálním turistickém informačním
centru. 

Děti si mohou podat dopis, dostanou malou po-
zornost a také potvrzení, že dopis bude Ježíškovi
následně doručen. Ten si pak podle svého sezna-
mu zhodnotí, jak byly děti po celý rok hodné. 

Technické sluÏby mají
nového pomocníka

Jde o stroj na zpracování bioodpadu, sloužící
pro kompostárnu na Malém Rohozci.

Na nákup nového stroje bylo v červnu letošního
roku vypsáno výběrové řízení. Hodnotící komise
obdržela nabídky od čtyř uchazečů a jako nejvý-
hodnější vyhodnotila nabídku od firmy UN-
COM, spol. s. r. o. z Radvánovic. A kolik peněz
tento stroj vlastně stál? „Celková cena činí přes
2,6 milionů korun bez DPH. Skvělé je však to, že

jsme získali dotaci přes 1,9 milionu korun z Ope-
račního programu Životní prostředí prioritní osy
4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňová-
ní starých ekologických zátěží,“ sdělil jednatel
Technických služeb Libor Preisler. Stroj značky
New Holland spolu s kompostovacím zařízením
Samurai 5 budou Technické služby využívat na
kompostárně na Malém Rohozci, kde proběhla
demolice stávajících betonových částí – příští rok
zde bude vybudována zcela nová kompostárna. 

Nûkolik míst ve mûstû má novou zeleÀ
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Na školní zahradu zavítala téměř stovka lidí – dě-
ti ze Sluníčka i jejich rodiče, vedení města, ná-
městkyně hejtmana Libereckého kraje paní Hana
Maierová, ředitelky a učitelky z turnovských ma-
teřských škol i Jan Zahradníček, ředitel společ-
nosti TR Antoš, s. r. o., která celou zahradu v pří-
rodním stylu realizovala. 

Na zahradu byla poskytnuta dotace z Operačního
programu životní prostředí. Žádost o dotaci byla
podána v lednu letošního roku, v červnu byla při-
dělena a po výběrovém řízení byla akce realizová-
na. Celkové náklady činily přes 1,8 milionu korun.

Z městského rozpočtu šlo „pouhých“ 10 %. Zbylá
částka byla hrazena z dotačního programu. Na
úvod slavnosti všechny přítomné paní Dagmar
Rakoušová, ředitelka Sluníčka, přivítala: „Děkuji
všem, kteří se na realizaci celé zahrady podíleli,
věřím, že z ní budou mít děti radost. Všem přeji, ať
si dnešní odpoledne užijí.“ 

Své díky a přání spokojenosti s novou zahradou
vyslovil i starosta města Tomáš Hocke a jednatel
dodavatelské firmy. Starosta zmínil, že pondělí
byl jediný den, kdy si zahradu mohla vyzkoušet ši-
roká veřejnost. „Dle podmínek dotačního titulu ji
mohou využívat pouze žáci mateřské školy
Sluníčko,“ připomněl starosta Tomáš Hocke.
„Věřím, že se dětem na zahradě bude líbit a nebu-
dou chtít jít domů,“ dodal také Jan Zahradníček.
Ten pak všechny přítomné provázel po jednotli-
vých herních prvcích a okomentoval jejich využití.

Zajímavostí je materiál, ze kterého jsou prolé-
začky vyrobeny. „Jedná se o akátové dřevo, tedy
nejodolnější typ dřeva. A to především vůči hnilo-
bě. Díky své přirozené pružnosti se materiál může
různě tvarovat má i dlouhou životnost a téměř
bezúdržbovost,“ popsal vlastnosti materiálu Jan
Zahradníček. Herní prvky jsou zaměřeny nejen na

hraní, dovádění, ale i na poznávání a rozvoj moto-
riky. Děti se tak naučí koordinovat své pohyby. Na
zahradě mohou využívat nová pískoviště, lanové
centrum, skluzavky, houpačky, pružinová hou-
padla, zahradní altány i vodní radovánky. Mamin-
ky dětí spolu s učitelkami připravily výborné slad-
ké pohoštění a čtyři tvořivé dílny. Děti si mohly vy-
zkoušet poznávat přírodniny, dále z nich tvořit
různé ozdoby, šperky či vyrábět obtisky listů. Také
se mohly sportovně vyřádit na nových herních
prvcích. Sluníčko, jak jinak než ve Sluníčku, svíti-
lo a přítomným připravilo velice pohodové odpo-
ledne.

Sluníãko ukázalo svûtu svou novou zahradu

„Je tomu už 80 let, kdy byl položen základní ká-
men pro stavbu naší školy a ať už se jmenovala
jakkoliv, vždy to byla škola pulzující životem, ško-
la, kterou prošly tisíce žáků,“ zahájil ředitel školy
Jaromír Frič sešlost, která předcházela sobotní-
mu listopadovému dnu otevřených dveří. 

Žáci školy se sešli na venkovním hřišti, aby na po-
čest vypustili přesně 80 balónků. Také sportovci
se během dne těšili na fotbalový zápas družstev
z jednotlivých turnovských základních škol.
Zahrát si však přijeli i ze spřátelené školy z polské-
ho Jaworu. Vítězný tým se mohl těšit na vynikající
dort, který věnoval zastupitel pan Jiří Mikula. Děti
si pod vedením učitelek L. Kendíkové, A. Tomá-

šové, J. Veberové, I. Tomeškové, I. Tiché a K. Ši-
micové připravily skvělý kulturní program, úžas-

nou scénku, kterou proplouvaly napříč jednotlivý-
mi lety školy, a to od vzniku školy přes revoluci až
po současnost. „Naše škola má nejen krásná nová
okna, krásnou novou fasádu, ale má i krásného
pana ředitele,“ shrnuli vtipně mladí divadelníci.
Poté následovalo pásmo písniček s flétničkami
a hrou na kytaru. Konec patřil dětem z dramatic-
kého kroužku, které zahrály pohádku O zmizelé
škole. 

Na závěr úsměvné dopoledne ředitel zakončil
slovy a přáním: „Jako ředitel si přeji, aby škola dá-
le vzkvétala, aby tady stále učili zapálení učitelé,
kteří mají děti rádi. Aby školu opouštěli žáci s po-
citem, že u nás něco hezkého zažili a něco potřeb-
ného získali do života.“ 

Ohlédnutí za 80 lety dívãí ‰koly v Turnovû
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Od pátku 12. do neděle 14. prosince se v našem
městě uskuteční již XVI. ročník Vánočních trhů. 

Pořadatelem trhů je Město Turnov společně s Kul-
turním centrem Turnov a Muzeem Českého ráje.
Na náměstí Českého ráje bude pro návštěvníky
připraven prodej vánočních stromků, kaprů a ob-
čerstvení. Řemeslné stánky budou umístěny
v prostoru Skálovy ulice. Můžete se těšit na tradič-
ní řemeslné vánoční dekorace, řemeslné výrobky,
perníkáře a mnohé a mnohé další. Kulturní pro-
gram bude probíhat ve dvoře Muzea Českého ráje
a také v Kamenářském domě. Těšit se můžete na
koncerty, pohádky, hudební vystoupení i Vánoční
dílny. Srdečně zveme všechny obyvatele nejen na-
šeho města na tuto každoročně povedenou akci,
která neodmyslitelně k našemu městu patří. 

Program Vánoãních trhÛ pro jednotlivé dny

Pátek 12. prosince
10.00 – Slavnostní zahájení 
10.00 –13.00 Vystoupení školních sborů a souborů
10.15 – vystoupení žáků ZŠ Mašov
10.45 – vystoupení žáků ZŠ Skálova
11.15 – vystoupení žáků ZŠ 28. října
11.45 – vystoupení žáků ZŠ Žižkova
12.15 – vystoupení žáků ZŠ Zborovská
12.45 – vystoupení žáků MŠ a ZŠ Sluníčko
13.00 –17.00 Vánoční dílna – vlastnoruční zdo-

bení vánočního perníku – Muzeum Čes-
kého ráje / Vstupné: 40 Kč

13.00 – vystoupení ZUŠ Turnov: pěvecký sbor
Turnováček pod vedením Daniely Nechut-
né, žesťový soubor pod vedením Jiřího

Richtera a flétnový soubor pod vedením
Moniky Szántó

15.00 – Jak Kašpárek zachránil Vánoce (Cirkus
Žebřík) – pohádka u Sasíků

15.45 – Křest knihy doc. RNDr. Václava Zieglera
„Český ráj to na pohled a na vycházky“ –
Galerie muzea

16.00 – Lucie Horáková – koncert
17.00 – Kramářské písně (Cirkus Žebřík) – di-

vadlo pro celou rodinu – na venkovní scéně
18.00 – Pouštění svíček v oříšku

Sobota 13. prosince
13.00–17.00 Vánoční dílna – vlastnoruční zdo-

bení vánočního perníku – Muzeum Čes-
kého ráje / Vstupné: 40 Kč

10.00 – Jak se peče pohádka (Cirkus Žebřík) –
pohádka u Sasíků

11.00 – Dechová hudba Český ráj Všeň – koncert
13.00 – Vánoce se Zlatým klíčem (Zlatý klíč

Svitavy) – pohádka u Sasíků
14.00 – Swing Grass Revival – koncert (swing

a bluegrass v jednom). 
15.00 – Akcent – koncert (vokální skupina, zamě-

řená hlavně na hudbu 20. století)
16.00 – Chameleon Leon (Kordula Liberec) – po-

hádka u Sasíků
17.00 – Jarret – koncert (folkrocková skupina)
18.00 – Pouštění svíček v oříšku

Nedûle 14. prosince
9.00–16.00 – Vánoční dílna – vlastnoruční zdo-

bení vánočního perníku – Muzeum Čes-
kého ráje / Vstupné: 40 Kč

10.00 – Koledovánky (Čmukaři Turnov) – pohád-
ka u Sasíků

11.00 – Rozum Brothers – koncert (skladby na
pomezí mnoha hudebních stylů a nálad)

13.00 – Karkulka (Na Židli Turnov) – pohádka
u Sasíků

14.00 – Barrel Battery – koncert (Rytmy skupiny
jsou ovlivněny mnoha nejen brazilskými
styly)

15.00 – Adventní koncert v kostele Sv. Františka:
varhany – Pavel Holas (Věnuje se hře na
varhany a klavír, je autorem drobných
kompozic pro oba tyto nástroje a též patří
k nejzajímavějším malířům české výtvar-
né scény. Dlouhodobě působí jako asi-
stent na AVU, kde vyučuje talentované
posluchače.), housle – Daniel Hodík.

Pro aktuální informace sledujte naše webové
stránky www.turnov.cz nebo profil na www.face-
book.com/mestoturnov

Vánoãní trhy nabídnou velice zajímav˘ program 

Krásné proÏití vánoãních svátkÛ
Vedení města Turnova a zaměstnanci městského úřadu přejí obyvatelům města
i okolních obcí krásné vánoční svátky. Především spoustu rodinné pohody a dě-
tem bohatou nadílku pod stromečkem.

ãtvrtek 18. prosince 2014 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz


