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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – bfiezen 2015

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. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta
(tel.: 481 366 321, e-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Klára Preislerová, Kulturní centrum Turnov, s. r. o., Lidl âeská republika, v. o. s., Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. 

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov

K poslechu a tanci zahrál jedinečný Orchestr
Ladislava Bareše, moderace se ujal Martin
Rejman. Začátek události byl zahájen tanečním
vystoupením dětského a dospělého páru z taneč-
ního studia M Jičín - Petr a Jaroslava Mertlíkovi.
„Pro návštěvníky plesu byly připraveny atraktivní
ceny, které poskytly firmy z Turnova a širokého

okolí“, sdělila za sekretariát vedení Monika Do-
nátová, která veškeré ceny zajišťovala. Na základě
výtěžku ze zakoupených čestných vstupenek bude
z rozpočtu města Turnova poskytnut sponzorský
dar společnosti FOKUS Turnov z. s., a to ve výši
19 100 korun. Dar bude použit na podporu čin-
nosti spolku. O půlnoci bylo pro návštěvníky při-

praveno překvapení v podání společnosti Light
Art, která se zabývá malováním světlem. Lidé tak
mohli zažít jedinečnou příležitost vidět toto vy-
stoupení, protože společnost vystupuje především
v zahraničí. Večer byl tak obohacen o malbu domi-
nanty Českého ráje – Trosek, turnovského nádra-
ží i budovu České spořitelny. Vrcholným dílem byl
znak Města Turnova. „Jsem přesvědčen, že Městs-
ký ples je již nedílnou součástí turnovského spole-
čenského života, ale je i důstojnou reprezentací fi-
rem z Turnova a okolí. Věřím, že příští 7. ročník,
který se bude konat 29. ledna 2016, navštíví ještě
více příznivců klasického tance a bude se repre-
zentovat ještě více společností“, zhodnotil spole-
čenskou událost starosta města Tomáš Hocke. 

Více fotografií naleznete na našem facebooku.
Všem sponzorům ještě jednou velice děkujeme

za jejich poskytnuté dary. Jmenovitě společnosti:
BUSLINE, a. s., CENTRUM BABYLON, a. s., CRYTUR, spol. s r. o.,
DAVIDE CZ s. r. o., DELIKATES, v. o. s., GRANÁT, d. u. v. TURNOV,
GRUPO ANTOLIN TURNOV, s. r. o., JUTA, a. s. ZÁVOD 08 TURNOV,
KERAMIKA KVùTINY T¯NA, KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s. r. o.,
MùSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s. r. o., MùSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ
TURNOV, s. r. o., MO·TOVNA LAÎANY, s. r. o., MYSLIVECKÉ SDRU-
ÎENÍ VALD·TEJN MA·OV, NADACE PRECIOSA, NÁ¤ADÍ KAREL JI-
RÁNEK, ONTEX CZ, s. r. o., PEKÁRNA a CUKRÁRNA MIKULA, s. r. o.,
PESO KO¤ENÍ – âAJE, PIVOVAR ROHOZEC, a. s., PIVOVAR SVIJA-
NY, a. s., POLPUR, spol. s r. o., RESTAURACE PLAUDIT TURNOV,
RYBÁ¤SK¯ KRÁMEK U MLSNÉ ·TIKY, ¤EZNICTVÍ A UZENÁ¤STVÍ
TOMÁ· HUDEC, SFS INTEC, s. r. o., SOLNÁ JESKYNù TURNOV, STÁTNÍ
ZÁMEK HRUB¯ ROHOZEC, STÁTNÍ ZÁMEK SYCHROV, STUDIO ·PERK,
s. r. o., TECHNICKÉ SLUÎBY TURNOV, s. r. o., TùLOV¯CHOVNÁ JEDNOTA
TURNOV, o. s., TREVOS, a. s., TURNOVSKÉ PAMÁTKY A CESTOVNÍ
RUCH, p. o., UNIPRESS, spol. s r. o. TURNOVSKÉ TISKÁRNY,
VZDùLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o. p. s., ZAHRADNICTVÍ JAN HÁJEK.

VI. roãník Mûstského plesu patfiil
mezi vrcholnou událost roku
V pátek 30. ledna 2015 Město Turnov ve spolupráci s Kulturním centrem Turnov uspořádalo pro milovníky
klasického tance, hudby a dobré nálady, vrcholnou událost společenské plesové sezóny – šestý ročník Městského plesu.
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Ve dnech 10.–14. listopadu 2014 proběhlo v loka-
litě na Malém Rohozci měření ovzduší. Měření o-
vzduší probíhalo pomocí mobilní měřící jednotky
Zdravotního ústavu Ústí nad Labem. Probíhalo
za zhoršených rozptylových podmínek, za provozu
nové kalící linky firmy Kamax.

Zhodnocení nálezÛ jednotliv˘ch
parametrÛ
Oxid siřičitý – leží hluboko pod imisními limity
Oxid dusičitý – leží hluboko pod imisními limity
Oxid uhelnatý – leží hluboko pod limitní kon-
centrací
Prach – suspendované částice, frakce PM10 –
jsou pod úrovní limitní koncentrace s dobou prů-
měrování 24 h
Ozón – pod limitní koncentrací
Benzo(a)pyren – hodnotu imisního limitu s do-
bou průměrování 1 rok překračuje

Je ovšem důležité uvědomit si, že doba průměro-
vání limitu 1 rok je porovnávána s hodnotou zís-

kanou za dobu měření (tedy 3 dny), že měření by-
lo provedeno v topné sezóně (nárůst zdrojů zne-
čištění ovzduší v podobě lokálních topenišť).
Nelze tedy jednoznačně říci, zda celoroční limit
bude nebo nebude dodržen. Lze pouze konstato-
vat, že byl překročen v době měření a lze předpo-
kládat, že bude dodržen z pohledu celého roku,
kdy se zvýšená zátěž ze zimního období rozprost-

ře započítáním menší zátěže z období letního.
Těkavé organické látky – benzen – vzhledem
k podmínkám, za kterých bylo měření provedeno,
lze předpokládat, že celoroční limit bude dodržen.

Prvního října roku 2014 bylo provedeno rovněž
autorizované měření emisí na nové kalící lince fir-
my Kamax, které ukazuje, že sledované hodnoty
emisí jsou hluboko pod limity stanovenými v roz-
hodnutí orgánu ochrany ovzduší.

Dále uvádíme informace k procesu EIA – zjišťo-
vání vlivu stavby na životní prostředí – Instalace
technologie výroby šroubů do haly Kamax –
Vesecko.

Kamax je v současné době ve fázi zpracování
posudku, ve kterém budou vypořádány všechny
připomínky. Vyhotovený posudek bude rozeslán
k připomínkování. Dále bude následovat veřejné
projednání záměru.

Protokoly o měření a komentář naleznete na
webových stránkách města. 

Odbor životního prostředí

Na Malém Rohozci bylo zmûfieno ovzdu‰í

Žáci turnovských základních škol byli v období od
23. do 29. ledna 2015 královnou a králem pasová-
ni do řádu čtenářů. 

A jak celé pasování vlastně probíhalo? Děti netr-
pělivě očekávaly příchod královny Elišky, krále
Jana a rytířky Evy, kteří nastoupili v nádherných
pohádkových róbách. Rytířka Eva si děti vyzkou-
šela, zda už opravdu vědí, co které písmenko zna-
mená a zda už umí číst. Děti zopakovaly slib, který
stvrdily pokleknutím před krále Jana. Ten je se slo-
vy „pasuji tě na rytíře do řádu čtenářů“ pasoval.

Děti v upomínku obdržely od královny pasovací
glejt na své jméno, Řád rytíře čtenáře, záložku do
slabikáře s desaterem pro čtenáře, leporelo Puto-
vání se skřítkem Knihovníčkem a také přihlášku
do knihovny, a dle zájmu, bezplatnou průkazku

čtenáře na celý rok. Pasování probíhalo v rámci
projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
„Tato každoročně oblíbená akce se koná již od ro-
ku 2002 a má děti přivést ke čtení již od útlého vě-
ku. Projekt pořádáme moc rádi, protože má pro
děti smysl a mají z toho radost“, sdělila radní Eva
Kordová, která je patronkou a organizátorkou ce-
lého projektu. Také dodala, že pro děti je důležité
dovést je k pravidelnému čtení nezapomenutel-
nou a nenásilnou formou. 

Na závěr děti čeká Slavnost abecedy a čtení, a to
16. června 2015. Všechny zúčastněné děti dosta-
nou Knížku pro prvňáčka od Jiřího Žáčka. Tento
projekt probíhá právě k výročí 70. narozenin
Jiřího Žáčka. Fotografie zobrazuje pasování prv-
ňáčků na Základní škole v Mašově. Více fotografií
naleznete na našem facebooku.

Turnov‰tí prvÀáãci byli pasováni do fiádu ãtenáfiÛ
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Vzhledem ke kapacitním problémům některých
autobusových spojů v ranní špičce mezi 7 a 8 hodi-
nou bylo nutné přistoupit k mimořádné změně
jízdních řádů. 

Veškeré změny se týkají pouze doplnění nových
spojů, všechny s omezením „40 – jede pouze ve
dnech školního vyučování“. První den provozu
těchto spojů tedy vzhledem k termínu jarních
prázdnin platí od 9. února. 2015. 

• Linka 311 – posilový spoj 206 pro cestující ze
zastávek Přepeře Nad potůčkem, Čtveřín, Čtveřín
Doubí, škola a Lažany, který dále pokračuje jako
spoj 310/5 do centra Turnova. V Přepeřích a Čtve-
říně pojede tento spoj z opačné strany (označník
směrem na Český Dub), než kmenový školní spoj
362/2.

• Linka 505 – nový spoj 26 vznikl prodlouže-
ním posilového spoje od Turnova, Tatobit a Slané

– možnost dopravy do škol v Podmoklici a na síd-
lišti Řeky.

• Linka 546 – nové spoje 6 a 9 – spoj 6 vyjede
z Turnova těsně za spojem 541/8 – cestující z Tur-
nova, Mírové pod Kozákovem i Radostné pod
Kozákovem jej tak mohou využít pro dopravu do
Semil, zároveň dojde k eliminaci nebezpečného
ranního přestupu většího množství školáků v za-

stávce Stružinec, Tuhaň, Zelený háj. Slanou tak
pojedou na půl 8 do Semil 2 autobusy. Je nutné,
aby cestující dbali zvýšené pozornosti, do kterého
nastupují – jeden z nich pojede v Semilech k 14
pomocníkům, druhý na sídliště Řeky. Spoj 9 by
měl zčásti odlehčit spoji 970/1 do Turnova.

• Linka 862 – nový spoj 20, který by měl odleh-
čit přetíženému spoji 550/5. Je primárně určen
pro žáky ZŠ v Mírové pod Kozákovem – Bělé a dá-
le pro cestující jedoucí do Turnova na 8 hodinu.
Návaznost směrem do Liberce je zajištěna na
autobusovém nádraží (spoj 370/8, odjezd 8.05).

Věříme, že změny přinesou zvýšení cestovního
komfortu cestujících a veřejná doprava v Libe-
reckém kraji bude sloužit k jejich spokojenosti.
Přílohy k jednotlivým změnám naleznete na we-
bových stránkách města.

Ing. Václav Gebouský, 
dopravní specialista KORID 

Od února nastaly zmûny jízdních fiádÛ autobusÛ

Bude v Turnovû
Rákosníãkovo hfii‰tû?
Projekt společnosti Lidl Česká republika v. o. s.
Rákosníčkova hřiště pokračuje i letos a mohlo
by stát i v Turnově.

Již čtvrtý ročník projektu Rákosníčkova hřiště,
který je zaměřen na rozvoj volnočasových aktivit
dětí, vypsala společnost Lidl. Hřišť vyrostlo v Čes-

ké republice již celkem 50. Jedno z těchto hřišť
v hodnotě 1,5 milionu Kč by mohlo stát
i v Turnově. O tom, kde hřiště vyrostou, můžete
rozhodnout v hlasování, které trvá do 8. 3. 2015.
Hlasovat je možné prostřednictvím webových
stránek www.lidl-rakosnickova-hriste.cz nebo na
facebookovém profilu Lidl Česká republika. V le-
tošním roce má společnost v plánu postavit 10
Rákosníčkových hřišť. 

Mgr. Jana Svobodová, místostarostka

Nejhezãí kapesní 
kalendáfiík je 
z âeského ráje
Kapesní kalendářík Český ráj 2015, který vyda-
la příspěvková organizace Turnovské památky
a cestovní ruch, získal první místo v celostátní
soutěži „O nejhezčí turistickou pohlednici Čes-
ké republiky 2015“.

Soutěž proběhla v rámci veletrhu cestovního
ruchu Regiontour Brno 2015. Do finále soutěže

postoupilo 42 kartičkových kalendářů, z nichž 57
odborných účastníků výstavy zvolilo jako nejhezčí
právě ten z Českého ráje s fotografií od Luďka
Antoše. „Toto ocenění je pro naši organizaci po-
tvrzením dobré práce v propagaci Turnova a re-
gionu Český ráj. Vítězný kalendářík je zdarma
k dostání v Regionálním turistickém informačním
centru“, sdělila Eliška Gruberová, ředitelka orga-
nizace Turnovské památky a cestovní ruch.
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Starosta města zavítal ve středu 21. ledna 2015 do
Turnova 2, aby především občanům žijícím v této
části města, představil záměr budoucí rekonstruk-
ce páteřní ulice Nádražní.

Setkání proběhlo v jídelně ZŠ Alešova za přítom-
nosti projektanta studie Ing. Tomáše Honce z rea-
lizační firmy Pudis a. s. Praha, představitelů z od-
boru správy majetku a šesti desítek občanů. Z řad
zastupitelů se setkání zúčastnil Jaroslav Knížek
a také bývala starostka Hana Maierová.

Nûco málo z historie a budoucnosti…
…stížnosti na stav Nádražní ulice, zvlnění komu-
nikace a otřesy, které vyvolávají především průjezdy
nákladních automobilů, ale i špatný až havarijní
stav chodníků. To vše je již skoro deset let adreso-
váno zastupitelům a vedení města. Po návštěvě
hejtmana Libereckého kraje Martina Půty na pod-
zim roku 2013, došlo ke vzájemné dohodě, která
vedla k zahájení projekčních prací na tomto pro-
jektu. Partnery projektu jsou Město Turnov, Obec
Ohrazenice, Krajská správa silnic Libereckého
kraje (KSSLK) a projekční firma Pudis, a. s.,
Praha. Projektant byl vybrán na základě výběrové-
ho řízení. Celková cena projektu dle smlouvy, činí
867 026 korun včetně daně z přidané hodnoty. Na
projekt Nádražní ulice bude navazovat projekt
Libereckého kraje na modernizaci komunikace
II/610 Turnov–Příšovice–hranice kraje. Oba pro-
jekty se město Turnov pokusí zařadit do dotační
výzvy IROP (dotační program EU), s předběžnou
realizací v roce 2017. Město Turnov by ze svého
rozpočtu pak mělo platit chodníky, cyklostezky,
mobiliář, parkovací zálivy, veřejné osvětlení a po-
díl na rekonstrukci kanalizace a vodovodu. 

„V tuto chvíli jsme však na začátku, ze studie vše
vychází“, dodal v úvodu starosta města. Poté bylo
občanům představeno několik variant řešení.
Úsek viadukt Přepeřská – Ohrazenice. Zde se řeší
dva zásadní problémy – tvar a přednosti u křižo-
vatky u viaduktu a prostorové uspořádání samot-

né komunikace. „Na křižovatku bylo zpracováno
pět možných variant řešení. V prostoru viaduktu
se počítá s jeho prohloubením, tak aby umožňoval
případný průjezd vyšších autobusů a nákladních
vozidel“, přiblížila Stanislava Syrotiuková z odbo-
ru správy majetku.

Pût variant fie‰ení kfiiÏovatky
• Varianta č. 1 by respektovala stávající stav –

poněkud rizikové napojování vozidel na hlavní sil-
nici Ohrazenice – Turnov.

• Varianta č. 2 by měnila křižovatku v podobě
tzv. „bypassu“ kdy směrem od Ohrazenic do Tur-
nova by se automobily stáčely k patě viaduktu
a v proti spádu pokračovaly do centra – právě na-
jíždění automobilů dolů k viaduktu a následné je-
jich vyjíždění do kopce směrem do centra by bylo
hlavním problémem.

• Varianta č. 3 by měnila přednost v jízdě –
hlavní tah Přepeře – centrum. Zde je však problém
se zablokováním křižovatky v případě odbočování
na Ohrazenice, v zimě problém s rozjížděním au-
tomobilů.

• Varianta č. 4 by navrhovala kruhovou křižo-
vatku – ta by vzhledem k prohloubení viaduktu
minimálně 0,5 m nemohla být realizována.

• Varianta č. 5 by vycházela ze stávajícího po-
jetí křižovatky. Změní však přednosti v jízdě.
Může flexibilně reagovat na vývoj dopravní situa-
ce i na případné budoucí úpravy v dopravě v ulici
Fučíkově (sjezd a nájezd) a v Ohrazenicích (ná-
jezd). Tuto variantu město doporučuje jako finální
řešení.

·est variant fie‰ení ulice
Prostorové uspořádání ulice bylo zpracováno
v šesti variantách. Jako velkým problémem se
ukázaly majetkové poměry. 

„Jde o čas, není nic horšího, než když se lidé
začnou odvolávat. Získáme dotaci a oni nám zruší
stavební povolení,“ sdělil Hocke. Ve své podstatě
jsou po celé délce řešeného úseku Nádražní ulice
cca 2 šířkové metry pozemku od domů v soukro-
mém vlastnictví. Na těchto pozemcích jsou v sou-
časné době postaveny chodníky. Jedná se celkem
o 77 vlastníků.

Zámûr projektu „Rekonstrukce NádraÏní ulice“
byl pfiedstaven vefiejnosti
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Prameny vody byly 
koncem ledna 
podrobeny kontrole
Pramen Boží voda i pramen pod Valdštejnem
byly opět podrobeny kontrole.

Z výsledků vyplývá, že pramen Boží voda
NEVYHOVUJE hygienickým limitům a není tak
pitný. Pramen pod Valdštejnem hygienickým limitům
Ministerstva zdravotnictví naopak VYHOVUJE.

Odbor životního prostředí

Zápisy komisí a v˘borÛ 
lze najít na webov˘ch 
stránkách mûsta
Zápisy jednotlivých komisí rady města a výborů
zastupitelstva mohou občané najít na webových
stránkách města na www.turnov.cz – Město –
Rada města – Zápisy komisí nebo Město –

Zastupitelstvo města – Zápisy výborů. Občané
tak mohou získat aktuální informace, které jedno-
tlivé orgány projednávají. 

Upozornûní drÏitelÛm psÛ
Městský úřad Turnov sděluje držitelům psů, že
splatnost místního poplatku ze psů je do 31.
března 2015.

Poplatníkům nejsou rozesílány složenky. Za-
platit lze hotově v pokladně finančního odboru
v budově radnice, pravé schodiště – kancelář číslo
202, a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hodin.

Při jiném způsobu platby je nutné zjistit si
u správce poplatku – tel. č. 481 366 214 příslušný
variabilní symbol, aby byla platba správně zaúčto-
vána. Tento variabilní symbol je možné používat
i pro následující roky při platbách trvalým příka-
zem převodem z účtu. Včas nezaplacené poplatky
se zvyšují.

Sazby poplatků činí:
• pro držitele psů, jejichž jediným zdrojem příj-

mu je důchod 200 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v rodinném domku

400 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v domě (s více jak

3 samostatnými byty) 800 Kč
Za druhého psa téhož držitele se poplatek zvy-

šuje o polovinu příslušné sazby.
Zdeňka Salačová, finanční odbor

• Varianta č. 1 – obousměrná komunikace, oba
cyklopruhy jsou součástí chodníku (každý na své
straně), parkovací zálivy po obou stranách, zeleň,
chodníky po obou stranách – zde je spatřován bez-
pečnostní problém především s ohledem na střet
chodců a rychle jedoucích cyklistů od Ohrazenic.

• Varianta č. 2 – obousměrná komunikace, ve-
dení cyklopruhu podél komunikace ve směru
Ohrazenice – Turnov, cyklopruh ve směru Turnov
– Ohrazenice je součástí chodníku, parkovací zá-
livy po obou stranách, zeleň, chodníky po obou
stranách – směrem do Ohrazenic jede cyklista po-
malu (je to do kopce) nebude tedy ohrožovat
chodce, směrem do Turnova pojede rychleji (je to
z kopce), proto je lépe držet cyklistu dále od chod-
ců – varianta se zdá být optimální, naráží však na
majetkové poměry k pozemkům.

• Varianta č. 3 – obousměrná komunikace, ve-
dení cyklopruhů podél komunikace, parkovací zá-
livy po obou stranách, zeleň, chodníky po obou
stranách – záměrem bylo zajištění větší bezpeč-
nosti cyklistů, což tato varianta nezajišťuje, rov-
něž KSSLK se spíše přiklánělo k oddělení cyklo-
pruhů a komunikace.

• Varianta č. 4 – obousměrná komunikace,
obousměrný cyklopruh na straně bývalého areálu
ZZN, parkovací zálivy po obou stranách, zeleň,
chodníky po obou stranách – podobné riziko jako
u předešlé varianty, zde se navíc ještě mohou
střetnout cyklisté, kteří pojedou proti sobě.

• Varianta č. 5 – vychází z majetkových vztahů
k nemovitostem a problematickému vyjednávání
s některými vlastníky, řeší celý prostor převážně
soukromých pozemků, obousměrná komunikace,
parkovací zálivy a zeleň po obou stranách, cyklo-
pruh je veden ve směru Turnov – Ohrazenice, ve
směru Ohrazenice – Turnov je navržena společná
stezka pro chodce a cyklisty.

• Varianta č. 6 – i tato varianta vychází z ma-
jetkových vztahů k nemovitostem a problematic-
kému vyjednávání s některými vlastníky – obou-
směrná komunikace, vedení cyklopruhu podél
komunikace ve směru Ohrazenice – Turnov,
cyklopruh ve směru Turnov – Ohrazenice je sou-
částí chodníku, parkovací zálivy po obou stra-
nách, minimalizace zeleně, chodníky po obou
stranách – vychází z varianty č. 2 a je pokud mož-
no realizována na pozemcích města – navrhujeme

ji jako finální s ohledem na vysokou bezpečnost
všech účastníků, kteří se pohybují v tomto pro-
storu, soukromé pozemky budou zatravněny, pří-
padně osázeny dle dohody s vlastníky, nehrozí
odhalení podezdívek domů, složité detaily u ang-
lických dvorků (odvětrání sklepů) a především se
nevystavujeme možnému riziku ztráty dotace
v případě, že se někdo bude do řízení stále odvo-
lávat.

V závěru představení studie došlo i na podněty od
občanů, kteří se zajímali o výškový profil ulice, typ
zeleně, která by měla být vysázena, zda se počítá
osadit i mobiliář (lavičky, odpadkové koše), pře-
chod pro chodce v oblasti Koloniálu U Roubíčků
i na samotný začátek a konec akce, kterého se obá-
vají místní podnikatelé, kteří se potřebují dostat
ke svým provozovnám. A to bez dopravních pro-
středků nepůjde. 

V závěru starosta města poděkoval všem pří-
tomným za účast s přáním, že bude chtít stavební
povolení získat do konce roku 2015. Pokud by se
zažádalo o dotaci a s realizací se začalo v letech
2017–2018 byla by to dobrá zpráva. 



Mûsto Turnov vyhla‰uje
konkurz na funkci 
fieditel/ka ‰koly

Město Turnov v souladu s § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a v souladu s § 3 vyhlášky
MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kurzního řízení a konkurzních komisích, vy-
hlašuje konkurz na obsazení vedoucí pracovní
funkce ředitel/ka Mateřské školy Turnov,
J. Palacha 1931.

Předpokládaný nástup do funkce ke dni 1. srp-
na 2015 na dobu určitou šesti let.

Požadavky: 
• Vzdělání a praxe podle zákona č. 563/2004

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, znalost školských předpisů,
morální bezúhonnost.

K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání
• potvrzení o průběhu zaměstnání uchazeče po-

tvrzené posledním zaměstnavatelem
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

k výkonu funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce)
• strukturovaný životopis

• koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany
formátu A4)

• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než
3 měsíce)

Adresa a způsob podání přihlášky: 
• Poštou zaslat nebo osobně doručit na podatelnu

Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335,
511 22 Turnov.

Případné dotazy – kontaktní osoba:
PhDr. Mgr. René Brož, Městský úřad Turnov,

odbor školství, kultury a sportu, tel.: 481 366 757
Na obálku uveďte: „NEOTVÍRAT – KONKURZ

ŘEDITELE Mateřské školy Turnov, J. Palacha
1931, okres Semily“

Příjem přihlášek osobně nebo poštou na výše
uvedenou adresu – nejpozději do 11. 3. 2015 do
12.00 hodin.

Tûlocviãna Z· Skálova 
pro‰la opravou
Doba jarních prázdnin, kdy byla škola prázd-
ná, a děti si užívaly zaslouženého volna, byla vy-
užita k opravě podhledu tělocvičny. 

S žádostí o urgentní opravu přišel ředitel školy,
na kterou, vzhledem k možnosti hrozícího nebez-
pečí, město rychle reagovalo. „Palubky na stropě

se po úderu míčem začaly uvolňovat a padat na
zem. Oprava spočívala v přišroubování a přilepe-
ní přídavných latí, které zpevnily celý palubkový
podhled“, řekl Ladislav Osička z odboru správy
majetku. Také dodal, že opravu provedla firma
Truhlářství Milan Brodský v celkové hodnotě
55 000 korun bez DPH. Opravné práce si vyžáda-
ly speciální lešení a znalost výškařských prací.
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ãtvrtek 26. bfiezna 2015 
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Odbor životního prostředí vyhlašuje, v rámci
Svatohubertské slavnosti na Valdštejně, výtvar-
nou soutěž. 

Soutěž je určena dětem z místních i okolních ma-
teřských škol. Výtvarná díla je možné doručit do
30. 6. 2015 na podatelnu městského úřadu,
Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo o patro výš
– do kanceláře č. 110 paní Romaně Koškové z od-
boru životního prostředí. 
Výtvarné práce opatřete na zadní straně: 
• Názvem mateřské školy
• Jménem a příjmením
• Věkem autora

Do soutěže se přijímá minimálně 5 a maximálně
15 nejlepších prací z celé mateřské školy. Výtvar-
né práce budou ohodnoceny odbornou komisí
a všechny vystaveny 26. září 2015 na hradu
Valdštejn, v rámci Svatohubertské slavnosti, kde
budou práce ohodnoceny veřejností a poté vyhlá-
šeny výsledky. A to jak odborného, tak veřejného
hodnocení. 

Nejlepší z malých výtvarníků budou při slav-
nosti odměněni. Také bude odměněna škola, která
nejlepší práce dodá. 

Více informací vám poskytne Ing. Jan Čihák,
odbor životního prostředí, e-mail.: j.cihak@
mu.turnov.cz, tel. 481 366 158, 739 531 921

SoutûÏ Les a ãtvero roãních období


