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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãerven 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 pfied-
chozím 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, Turnovské památky a cestovní ruch, p. o., Odbor Ïivotního prostfiedí, Hasiãi Mûsta Turnova, Jaromír Ducháã, Libereck˘ kraj.

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

Dopoledne byl připraven program pro žáky dru-
hého stupně turnovských základních škol, kteří
v Kulturním centru Střelnice měli připravené pro-
mítání filmu Chlapec v pruhovaném pyžamu, po-
pisující osud malého chlapce, syna nacistického
důstojníka, který netuší, že blízké nebezpečí není
farma, ale koncentrační tábor… 

Děti z mateřských a základních škol využily
krásné slunečné počasí a procházkou vyrazily do
Skálovy ulice, kde na ně čekala ukázka vojenské
techniky. K vidění byly vozy 31. brigády radiační,
chemické a biologické ochrany z Liberce. Tank T -34
a doprovodné vozy a zbraně s uniformovanými
vojáky nabídlo Sdružení přátel vojenské historie

SEVER 2013. K vidění byla nevšední technika,
kterou běžně na vlastní oči není možné vidět, což
bylo pro mnohé velkým zážitkem. „Hele tamhle
stojí tank a jsou u toho i vojáci,“ volaly jeden přes
druhého. Kromě ukázky techniky malí návštěvní-
ci obdrželi sladkou pozornost od turnovských ha-
sičů, kteří během dne nafukovali balónky s logem
Turnova. 

V pravé poledne zazněla u pomníku padlých
státní hymna, spojená s pietní vzpomínkou. Pietní
akt odstartoval výstřel z tanku, zazněla jak česká,
tak slovenská hymna a starosta města pronesl
proslov. „Vážené dámy, vážení pánové, studenti
a děti z turnovských škol, vzácní hosté, sešli jsme
se dnes zde u pomníku Padlých, abychom si při-
pomněli mimořádný historický okamžik. Abychom
si připomněli, že před sedmdesáti lety skončila
druhá světová válka, a spolu s ní i pokus o vyhla-
zení českého národa v rámci německého nacistic-
kého pojetí světovlády. Je známou historickou
pravdou, že brutální nacistický útok na samotné
základy lidské civilizace začal u nás, a že to byla
opět naše země, kde padly poslední výstřely ně-
meckých armád. Obě tyto skutečnosti předzna-
menaly tragické osudy našich národů a našeho
státu na celé následující půlstoletí. Od hrůz války
uteklo mnoho času, přesto je naší společnou po-
vinností připomínat si tyto, pro lidstvo dějinné,
okamžiky, předávat dalším generacím našich dětí
historickou zkušenost, připomínat naši nezpo-
chybnitelnou československou historii svázanou
s nefalšovanou odvahou a hrdinstvím, ale rovněž
i s činy, které v nás hrdost nevzbuzují. Éra okupace
a protektorátu vypověděla leccos i o nás samotných.
Byly to roky hrdinství tisíců těch, kteří odešli bojovat

Turnov si pfiipomnûl 70. v˘roãí
konce druhé svûtové války
Sedmý květnový den roku 2015 si Turnov připomněl výročí konce 2. světové války Slavností ke dni vítězství.
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na západní a východní frontu. Byly to roky hrdin-
ství mnoha statečných a odhodlaných odbojářů,
kteří se nesmířili se ztrátou státnosti a svobody
své vlasti. Byly to roky hrozných osudů těch, kteří
skončili v koncentračních táborech, ve věznicích
a před popravčími četami okupantů. Na ty z nich,
kteří se dnešní chvíle nedožili, chceme vzpome-
nout. Těm z nich, kteří se dnešní chvíle dožili,
chceme poděkovat. Byly to také roky zbabělosti,
vzájemného zrazování a kolaborantského poklon-
kování před cizí mocí, která se některým zdála být
neotřesitelnou a věčnou. I na tuto, méně vzneše-
nou kapitolu našich dějin se musíme umět podívat
kritickým pohledem, a musíme se o ní odvážit ří-
kat i nepříjemně znějící pravdy. Již tradičně na
tomto místě vzpomínám na konkrétního člověka,
který je spojen s naším krajem, a zároveň může
být pro nás všechny určitým vzorem, životní inspi-
rací. Minulý rok to byl plukovník Čestmír Šikola,
radiotelegrafista paraskupiny Clay-Eva. Dnes
jsem si vybral rodáka z blízkého Záborčí, armádní-
ho generála Aloise Lišku,“ dodává starosta Tomáš
Hocke, který popsal život armádního generála. 

„Pro naše město jsou činy tohoto muže inspira-
tivní, a proto v Turnově budeme mít ulici s jeho
jménem a tento pán rovněž patří k nositelům titu-
lu čestný občan Města Turnova. Nikdy nesmíme
zapomínat na osudy vojáků Aloise Lišky, Heliodo-
ra Píky, Čestmíra Šikoly, Reného Černého a mno-
ha dalších, kteří obětovali naší vlasti mnoho
a místo společenského uznání skončili ve vězni-
cích a pracovních táborech vedle válečných zlo-
činců a konfidentů gestapa. Někteří byli poprave-
ni anebo dostali doživotní vězení, jiní zvolili exil.
Snad právě kvůli nim se musíme přihlásit k naší

československé státnosti, třeba vztyčením státní
vlajky na našich domech či vetknutím trikolory do
klopy. Ani dnes nežijeme v ideálním světě nezištné
mezinárodní spolupráce, v ráji demokratických
hodnot a pouze světlých zítřků. Ještě před rokem
byl pro nás zcela nepředstavitelný vojenský kon-
flikt v Evropě. V přímém přenosu jsme mohli sle-
dovat otevřenou agresi vůči suverénní Ukrajině.
Napříč všem mezinárodním zárukám velkých stá-
tů. Díky tomu kolem sebe vidíme podobná nebez-
pečí, jakými byla ta, která svět uvrhla do druhé
světové války. Nedejme jim novou šanci. Braňme
to největší bohatství, jakého se nám v naší zemi
dostalo  –  lidskou svobodu. Braňme ji každodenně.
O minulosti a přítomnosti veďme vážný dialog.
Nestačí v to však věřit. O občanskou svobodu a de-
mokracii – jediné skutečné záruky naší mírové bu-
doucnosti – musíme usilovat každý den. Děkuji
Vám za pozornost,“ sdělil starosta města Tomáš
Hocke desítkám přítomných. 

Spolu s místostarostkami i bývalou starostkou
Hanou Maierovou položili k pomníku věnec, ná-
sledovaly květiny i od ostatních přítomných.
Pietní akt byl zakončen národní písní a výstřelem
z tanku. 

Odpoledne byly vyhlášeny výsledky Odznaku
všestrannosti, který připravila Žlutá ponorka. 

Poté vedení města rozvezlo květiny k ostatním
pomníčkům rozesetým po městě a mohla začít
„Party v parku“. V úvodu zazněla pohádka v po-
dání loutkového souboru Čmukaři, skvělý koncert
Big Band si připravili žáci Základní umělecké školy
v Turnově. Vystoupily mažoretky Perličky a děti si
užívaly výtvarné dílny, jak od rodinného centra Ná-
ruč, tak i od Čmukařů a TJ Sokol. Tělovýchovná
jednota představila svoji činnost a nabídku spor-
tovních aktivit. Kolemjdoucí využili vodní bar od
Severočeských vodovodů a kanalizací, občerstvili
se v letním kině a užívali slunečného odpoledne. 

Součástí celých oslav byla i Kampaň Vlajka pro
republiku, kterou starosta vyzval občany, aby vy-
věsili na svých domech a bytech státní vlajky. 

Děkujeme našim partnerům celé akce:
Centrum pro rodinu Náruč Turnov, Hasiči

Města Turnova, HAPPY DANCE, a. s. Lomnice
nad Popelkou, Kulturní centrum Turnov, s. r. o.,
Loutkový soubor Čmukaři, Městská policie Tur-
nov, Michal Novotný, Severočeské vodovody a ka-
nalizace, a. s., Sdružení přátel vojenské historie
SEVER 2013, TJ Turnov, TJ Sokol Turnov, Tech-
nické služby Turnov, s. r. o., Základní umělecká
škola Turnov, Žlutá ponorka – Středisko pro volný
čas dětí a mládeže, 31. brigáda radiační, chemické
a biologické ochrany Liberec.
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Vy‰ly Turistické noviny
Turnovska 2015 
Příspěvková organizace Turnovské památky
a cestovní ruch na letošní letní turistickou sezó-
nu opět připravila Turistické noviny Turnovska.

„Noviny jsou od 7. května k dispozici široké ve-
řejnosti, a to zdarma,“ sdělila Jana Chabadová,
pracovnice Regionálního turistického informač-
ního centra v Turnově. Stejně jako v loňském roce
jsou noviny distribuovány Českou poštou do
schránek obyvatel Turnova a prostřednictvím

Regionálního turistického informačního centra
návštěvníkům regionu. Turistické noviny jsou za-
měřeny na oblast Turnovska a Českého ráje a při-
náší Vám přehled kulturních akcí, tipy na výlety,
kulturní a sportovní tipy a další zajímavosti. 

Turnov má novû otevfienou
revmatologickou ambulanci
V Panochově nemocnici Turnov je od 6. května
2015 otevřena revmatologická ambulance. 

Své pacienty v ní přivítají MUDr. Zuzana
Ptáčková a sestřička Zdeňka Zolmanová. Ordi-
nační hodiny v pavilonu bývalého dětského oddě-
lení jsou každou středu od 7.00 do 12.30 a od
13.00 do 15.00 hodin.

Mgr. Otakar Špetlík, provozní ředitel

Turnov‰tí hasiãi nav‰tívili
své nûmecké kolegy
Milé pozvání německých kolegů do Franke-
thalu (Pfaltz) proběhlo 24.–26. dubna letošní-
ho roku. 

Setkání proběhlo za účasti vedení hasičů Města
Turnova, hasičů Frankethal a vedení města Fran-
kethal v místní  požární zbrojnici. „Předvedli nám

svoji novou techniku a vybavení na zdolávání po-
žárů a dopravních nehod,“ přiblížil návštěvu
Martin Bartoníček. V živé výměně názorů a zkuše-
ností turnovští hasiči získali mnoho cenných in-
formací a rad týkající se techniky i systémových
změn v oblasti požárních jednotek. 

„Na druhé straně naši hasiči představili popla-
chový svolávací systém, který vzbudil u kolegů
v Německu nebývalý zájem o toto zařízení,“ dopl-
nil Bartoníček. Na závěr se dobrovolní hasiči
shodli na užitečnosti této návštěvy s přáním po-
kračovat ve vzájemné spolupráci.

V úterý 5. května 2015 odpoledne proběhlo přátel-
ské setkání příznivců umění, aby společně odkryli
zahalenou plastiku. 

Plastika nesoucí název Adam a Eva, vznikla na zá-
kladě spolupráce Střední umělecko průmyslové
školy a Vyšší odborné školy v Turnově a firmy
Komerční slévárna šedé a tvárné litiny Turnov,
která celou výrobu škole zasponzorovala. Město
Turnov zajistilo osvětlení a podstavec sochy.
Autorkou díla je Dagmar Morová, absolventka
turnovské SUPŠ (v současné době studentka
Akademie výtvarných umění v Praze). Úterního
odhalování se zúčastnilo na tři desítky příznivců
umění, vedení města, představitelé turnovské slé-

várny i ředitelka SUPŠ Jana Rulcová, která ocenila
spolupráci slévárny se školou, a práci Kynclových
dala jako vzor turnovským podnikatelům. 

Sama autorka na její slova navázala a poděko-
vala všem za spolupráci. Plastika má sloužit nejen
na okrasu, ale děti ji mohou využívat i jako prolé-
zací a herní prvek. Po odhalení byla socha ihned
v obležení dětí.  

„Plastika bude večer osvětlena, což jí dá zcela
nový rozměr a kolemjdoucím se naskytne nový
pohled. Děkuji všem, kteří se na její realizaci podí-
leli, a přeji si, aby park zdobilo více takových umě-
leckých děl,“ doplnil starosta města. Plastika trva-
la 1 rok práce, váží 2,5 tuny a na výšku má 2,3
metru. 

Park u letního kina zdobí nová plastika
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V pondělí 11. května 2015 promluvil na turnovské
radnici voják, který v 80. letech za okupace sloužil
u turnovské brigády. 

Estonec Margo Meri, vojín sloužící v letech 1986 -
1988 u turnovské 185. raketové brigády Střední
skupiny sovětských vojsk, pronesl slova omluvy
symbolicky ve dnech, kdy si Turnov připomíná 25.
výročí odchodu sovětských vojsk z Turnova. 

„Vážení Češi, Turnované. Prosím odpusťte nám,
národům bývalého SSSR, invazi v roce 1968 i veš-
keré zlo doby socialismu. Prosím, odpusťte nám,
všechny zmařené životy, zmařené naděje, veške-
rou nesvobodu a útisk,“ pronesl všem přítomným
novinářům a představitelům vedení města Margo
Meri. 

„Mnozí z nás, občanů menších národů kolem
Ruska, jsme tady nechtěli být jako utlačovatelé.
Sami jsme trpěli podobně jako Vy, útlak od velké-

ho státu – a k tomu ještě odmítnutí, zlobu a nená-
vist z Vaší strany. Prosím, odpusťte nám vše,
a pusťte ze svých srdcí i regionu veškerou zášť,
zlobu, nenávist, rozdělení i smrt, kterou jste měli
vůči SSSR, aby již nemusely zatěžovat nás – ani
Vás,“ řekl bývalý vojín. 

Starosta města Tomáš Hocke byl za jeho omlu-
vu rád a poděkoval za ní. „Vaši omluvu v lidské ro-
vině přijímám a oceňuji vaši odvahu. Některé či-
ny, které Rusko provádí na Ukrajině, jsou pro mne
nepřijatelné. Škoda, že nemají odvahu se omluvit
jako vy,“ dodal starosta. 

Turnov byl prvním městem, odkud Sověti ode-
šli. V roce 1990 zbyla po okupační jednotce vojen-
ská základna na Vesecku.  

V přátelské debatě Meri vylíčil, jaké byly pod-
mínky vojáků v zemi, kde byl vnímán jako vetře-
lec. Neuměl ani slovo rusky, i jako věřící měl pro-
blémy. V roce 1988 se z Československa na vlastní
žádost dostal domů. „Jednou jsem v balíčku od ro-
diny dostal jako dárek hodinky. Dal jsem je raději
jednomu z důstojníků, což mé přeložení uspíšilo,“
doplnil bývalý voják. Několik let stavěl budovy
SSSR a poté se zpět vrátil do své země – Estonska,
kde pracoval jako pastor.

Estonsk˘ voják se omluvil za okupaci

Třináctý květnový den roku 2015 zavítal starosta
města Tomáš Hocke do lokality sídliště Přepeřská,
aby si od místních občanů vyslechl problémy, které
je trápí.

Setkání se zúčastnilo zhruba 15 občanů, kteří se
zajímali o informace z radnice, dění ve městě
a diskusi nad problémy v této části města. Sta-
rosta města v úvodu místní informoval o aktuál-
ním dění ve městě a na radnici. 

„Oslavili jsme 70. výročí konce druhé světové
války slavností ke dni vítězství, měli jsme dokonce
tank. Stavíme Maškovu zahradu, kam si budete
moci přijít i vy zabruslit, a příští rok zaplavat.
Připravujeme se na akci Kámen a šperk a také vás
zvu na Memoriál Ludvíka Daňka a řemeslné tr-
hy,“ dodal Hocke.

Největším problémem, které místní obyvatele
trápí, a jak to na sídlištích bývá, je parkování.
Parkovacích míst je nedostatek a občané na staro-
stovi chtěli široké stání v prostoru před zděnými
garážemi. „Parkování ve městě je obecně prob-
lém, který řešíme. Podívám se na celou situaci, co
by se s tím dalo udělat. Před časem zde byl prove-
den projekt nových sadovnických úprav, jehož
udržitelnost je deset let,“ reagoval starosta.

Diskutovalo se o existenci plechových garáží,
další části chodníku podél ulice Přepeřská, sběr-
ných místech na tříděný odpad, o autobusové do-
pravě, kde seniorům chybí v určitém časovém in-
tervalu spojení k nemocnici, spadlé lávce přes
Odolenovický potok, problematice R35, rekon-
strukci sportovního hřiště. Místní chtějí lepší spo-
lupráci města s bytovými družstvy, která by je mě-

la lépe informovat o zamýšlených záměrech. Na
závěr následovala společná vycházka do samotné-
ho sídliště a přímá konfrontace s realitou.

Starosta mûsta zve 
na ãervnové setkání 
s vefiejností
Starosta města Tomáš Hocke zve na další pravi-
delné setkání s občany. Tentokrát zavítá na do
Pelešan.

Setkání se uskuteční ve středu 10. června v ha-
sičárně v Pelešanech, a to od 17.00 hodin. Všich-
ni, nejen obyvatelé této části města, jsou srdečně
zváni. Přijďte podiskutovat o problémech, které
vás trápí a dozvědět se novinky z radnice. 

Starosta mûsta podiskutoval s obãany 
v lokalitû Pfiepefiská
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Na radnici v Turnově se 29. dubna 2015 již podru-
hé oficiálně sešli starostové obcí spádové oblasti
Turnova, aby diskutovali k dalšímu postupu mezi-
obecní spolupráce v rámci projektu Svazu měst
a obcí ČR „Systémová podpora rozvoje meziobecní
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností“ (ORP) s reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001. 

Druhé oficiální setkání zahájil krátce starosta
města Turnova Tomáš Hocke. Jarmila Lásková
Soldátová jako koordinátorka Realizačního týmu
pak seznámila účastníky s dosavadním průběhem
projektu a dalším plánovaným postupem. Členo-
vé Realizačního týmu – pracovníci pro analýzu
a strategii – Barbora Špicarová Stašková a Miro-
slav Lang pak přiblížili výsledky své práce v podo-
bě souhrnného dokumentu „Strategie území
správního obvodu ORP Turnov v oblasti předškol-
ní výchovy a základního školství, sociálních slu-
žeb, odpadového hospodářství a dopravy“. Ob-
sáhlý dokument o 350 stránkách sleduje období
2015–2024 ve čtyřech výše zmíněných tématech

a zahrnuje všechny obce ve správním obvodu
ORP Turnov. Je též zveřejněn na stránkách města
Turnova. Největší diskuse probíhaly k tématu od-
padového hospodářství a v oblasti dopravy. Proto
tato témata budou primárně předmětem dalšího
rozpracování. Svaz měst a obcí ČR vyjednal u po-
skytovatele – Ministerstva práce a sociálních věcí
prodloužení projektu do listopadu 2015, aby mo-
hla být hlouběji rozpracována některá témata dů-
ležitá při zefektivnění spolupráce obcí. Jedním

z dalších výstupů by měl být Akční plán vycházejí-
cí ze zpracované strategie území. Půjde především
o převedení slov do praxe. „Nemám ráda psaní
analýz do šuplíku, proto věřím, že spolu se staros-
ty pokročíme například při započaté spolupráci
v oblasti cen za svoz odpadu nebo při komunitním
plánování sociálních služeb,“ uvedla analytička
Stašková. Kromě tohoto tématu se při setkání sta-
rostové shodli na kritice nedostatku financí na
místní komunikace. „Není možné, aby stát obcím
neposkytoval peníze na opravy místních komuni-
kací, které naše občany velice trápí,“ vyjádřil ne-
spokojenost za všechny zúčastněné starosta
Paceřic Václav Sodomka. I spolupráce obcí v ob-
lasti dopravy proto bude součástí prodloužení
projektu. Je důležité se také zmínit o pracovním
nasazení Realizačního týmu v plnění úkolů, které
je zejména v březnu a dubnu letošního roku čeka-
ly. V rámci celé republiky se dostaly do nejlépe
ohodnocených týmů z hlediska odvedené práce.
Těší nás, že to byl právě Turnov, který mohl kvalit-
ně prezentovat svou práci. 

Ing. Eva Krsková a členové realizačního týmu

Na Turnovsku probíhala jiÏ podruhé diskuse
starostÛ k meziobecní spolupráci

Odbor životního prostředí ve spolupráci s Městskou
knihovnou Antonína Marka uspořádal 30. dub-
na 2015 odbornou exkurzi do Dendrologické
zahrady v Průhonicích. 

Akce se uskutečnila na závěr dubna – měsíce pro
planetu zemi, jako ekologicky zaměřená akce.
Dendrologická zahrada vychází z řeckého základu
slov „dendron“ tedy dřevina a „logos“ nauka. 

Dendrologická zahrada se rozkládá na ploše
72,8 hektarů a soustřeďuje téměř 8 000 taxonů
rostlin. Ke zdejším nejvýznamnějším sbírkám se
řadí kolekce rododendronů, okrasných jabloní,

šeříků a tavolníků, které jsou nejbohatší v Česku.
Pěstuje se zde jedinečný soubor pnoucích, sado-
vých a starých odrůd růží. Početné jsou rovněž
sbírky borovic a smrků. Výsadby dřevin doprová-
zejí plošné výsadby trvalek a cibulovin.

„Zájem o exkurzi byl veliký a všichni účastníci
byli spokojeni,“ sdělila Eva Kordová, která dopl-
nila, že v budoucnu další akce podobného charak-
teru určitě zase uspořádají. 

V roce 1994 byla Dendrologická zahrada re-
gistrována podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny jako významný krajin-
ný prvek.

Seniofii podnikli exkurzi do PrÛhonic



Noãní zubní pohotovost 
v kraji konãí

Od dubna fungující zubní pohotovost, kterou
zajišťuje MUDr. Ahmad Abu Baker, ke konci
května končí. Kraj však chce službu opět zajistit.

Hlavním důvodem ukončení smluvního vztahu
je nedostatek lékařů, kteří by spolupracovali
s MUDr. Bakerem na zajištění pohotovostní služ-
by. Po několika marných pokusech jejich oslovení,
inzerci, a to i ve spolupráci se zástupci Oblastní
stomatologické komory, se nepřihlásil žádný lé-
kař, který by byl ochoten sloužit a zajistit tak pro-
voz pohotovostní služby. „Příčinou je velký počet
pacientů a určité bezpečnostní i zdravotní riziko
v porovnání s výkonem pohotovostní služby
v nočních hodinách ve velkém zdravotnickém za-
řízení s dalším zázemím akutních služeb,“ uvedl
MUDr. Baker. 

V ordinaci bylo v období od 4. 4. 2015 do 26. 4.
2015 ošetřeno 172 pacientů, v průměru 19 pa-
cientů na jednu službu. Nejvíce pacientů tuto
službu vyhledalo do půlnoci. Z celkového počtu
172 ošetřených bylo pouze 60 pacientů, kteří byli

indikováni k akutnímu ošetření. Ostatní stavy
vznikly v důsledku delší doby neřešeného zdravot-
ního problému.

„Tyto údaje spolu s údaji o spádovosti ošetře-
ných pacientů ukazují, že zubní pohotovost je
potřebná. Liberecký kraj chce tuto službu opět
zajistit a vyhlásit novou veřejnou zakázku. Před-
pokládaný termín poskytování rozšířené pohoto-
vostní služby je podzim. Jestliže i tentokrát zajiš-

tění rozšířené pohotovostí služby nebude úspěš-
né, Liberecký kraj zváží, zda bude či nebude tuto
službu spolufinancovat,“ doplnil Petr Tulpa, radní
pro resort zdravotnictví Libereckého kraje.

Bc. Markéta Dědková, TZ LK

Oba prameny vody jsou
pitné
Z výsledků měření ze dne 11. května 2015 vy-
plývá, že pramen pod Valdštejnem i pramen
Boží voda vyhovují hygienickým limitům a jsou
pitné. Ludmila Fejfarová, 

odbor životního prostředí
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Den Země – 22. duben, připadl letos na středu.
Během celého měsíce probíhaly různé akce, který-
mi jsme si chtěli Den Země připomenout. 

V Turnově a jeho okolí se jako každý rok uskuteč-
nil velký úklid. Do úklidu se zapojily všechny tur-
novské základní školy, část středních škol a sku-
pinky dobrovolníků. Žáci, studenti a dospělí uklí-
zeli převážně v týdnu od pondělí 20. dubna do pát-
ku 24. dubna. Vyčistit se podařilo například údolí
Jizery v Dolánkách, okolí Stebenky i Vazoveckého
potoka. Úklid probíhal v turnovských sídlištích,
parcích, v okolí škol a uklízela se také veřejná pro-
stranství ve městě. Některé skupiny věnovaly čas
úklidu v Českém ráji – okolí Hlavatice, Valdštejna,
cesty do Sedmihorek i Kacanov. V rámci tohoto
úklidu bylo sebráno 720 kg odpadů.

Město Turnov také vyzvalo dobrovolníky, aby se
připojili v sobotu 18. dubna k celorepublikové akci
Ukliďme Česko 2015. Uklízelo se na okraji lesa na
Vesecku. Sešla se zde početná skupina dobrovol-
níků všech věkových kategorií. Celkem se na sbě-

ru odpadů podílelo 39 lidí. Vysbíralo se 3,39 tuny
odpadu a současně bylo předáno k likvidaci 47
pneumatik z osobních aut a 18 pneumatik z ná-
kladních aut.

Pro základní školy připravilo Město Turnov
přednášky vztahující se k tématu ochrany planety
a zvířat, které na ní žijí. Přednášejícím byl pan
Karel Kerouš, bývalý pracovník České inspekce
životního prostředí.

Mateřským školám Město Turnov připravilo
ekologický výukový program pro předškoláky
„Žába skáče po blátě“.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na
akcích podíleli, především účastníkům úklidů za
jejich pomoc a ochotu udělat něco pro životní
prostředí v Turnově. 

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Zhodnocení dubnov˘ch akcí ke Dni Zemû


