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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – fiíjen 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, Hasiãi Mûsta Turnova, Technické sluÏby Turnov, s. r. o., odbor Ïivotního prostfiedí, odbor správy majetku, Libereck˘ kraj.

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

Otevfiení zimního stadionu,
Ma‰kova zahrada
V 10.00 hodin se otevřou brány areálu pro veřej-
nost, která bude mít možnost si celý areál s ko-
mentářem prohlédnout. 

Do 12.00 hodin bude rovněž otevřeno dopoled-
ní veřejné bruslení na ledové ploše. Tuto pasáž
programu doporučujeme především rodinám
s dětmi. 

Ve 13.00 hodin je na programu slavnostní zahá-
jení spojené s oficiálním přestřižením pásky, reka-
pitulací stavby zimního stadionu i krátkými pro-
slovy hostů. Hokejový zápas legend ČR veteráni
proti HC Turnov 1931 A můžete vidět od 13.45.
Na ledě bude hrát Ota Janecký, František Kaberle
mladší, Vladimír Martinec či David Moravec
a další hokejové legendy. 

Od 16.00 hodin bude následovat jejich auto-
gramiáda. Zejména rodiče s malými dětmi by mě-
li zvážit dobu návštěvy zimního stadionu, který
má omezenou kapacitu. Na zápas legend se oče-
kává velká účast diváků. 

Od 18.30 do 21.00 hodin mohou návštěvníci
nazout brusle a vychutnat si večerní veřejné brus-
lení. Během dne nebude chybět občerstvení, ská-
kací hrad a balónky.

Vzpomínkové setkání, Skálova ulice
Přijďte si s květinou nebo i bez ní připomenout
oběti všech, kteří položili život za základy české
státnosti. 

Vzpomínkové setkání začne v 11.00 hodin u pom-
níku padlých ve Skálově ulici za účastni představi-
telů města.

Slavnostní otevfiení zimního stadionu,
pietní akt i udûlování cen mûsta –
to v‰e je leto‰ní 28. fiíjen
Letošní oslavy 97. výročí vzniku samostatného československého státu připadají na středu 
28. října 2015. I letos je tento významný den, kromě cen obce, pietního aktu a kampaně 
Vlajka pro Masaryka, spojený s dokončenou investiční akcí ve městě – zimního stadionu
Ludvíka Koška v Turnově.
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Slavnostní veãer mûsta v divadle,
Trávnice 
Večer spojený s udělováním ocenění města začíná
v 19.00 hodin. 

Zazní školní smyčcový orchestr žáků Základní
umělecké školy Turnov, budou předána jednotlivá
ocenění a v závěru večera se můžete těšit na jedi-
nečného Jana Potměšila s divadelním představe-
ním Čtyři ženy Karla IV. 

Vstupenky je možné si zdarma rezervovat po
10. říjnu na recepci Kulturního centra Střelnice.
Součástí oslav je Kampaň Vlajka pro Masaryka,

kterou starosta města vyzývá občany k vyvěšení
státních vlajek na všechny objekty, nejen v Tur-
nově. 

V sekretariátu starosty bude od 1. října připra-
veno k vyzvednutí 50 kusů státních vlajek.

Partneři akce
Město Turnov, Městská sportovní Turnov, s. r. o.,
Syner, a. s. Liberec, BAK, a. s. Trutnov, Kulturní
centrum Turnov, s. r. o, Hasiči Města Turnova,
Středisko pro volný čas dětí a mládeže, HC Turnov
1931, HC Bílí Tygři Liberec

Již potřetí vyhlásil starosta města Tomáš Hocke
kampaň Vlajka pro Masaryka. A to u příležitosti
blížících se oslav Dne vzniku samostatného česko-
slovenského státu, tedy 28. října. Proč se k tomuto
kroku odhodlal i letos?

K odpovědi na předešlou otázku jsem si vybral
část myšlenek Václava Havla o vlastenectví:

Slova vlast, vlastenectví či vlastenec zní dnes po-
někud starobyle a leckomu jsou možná i k smíchu.
Má vůbec smysl jich ještě užívat, znamenají pro
nás ještě něco? 

Záleží na tom, co jimi myslíme. Pokud jimi ně-
kdo míní slepou identifikaci s vlastním kmenem
a přesvědčení o jeho výlučnosti či nadřazenosti
ostatním, pak si takový člověk beznadějně plete
vlastenectví s nacionalismem. Přičemž naciona-
lismus je v podstatě jen reliktem pradávného kme-
nového pojetí světa, tedy něčím, co je v hlubokém
rozporu se základními civilizačními hodnotami
dnešního světa, a co může vést svými důsledky jen
k lidskému neštěstí, kterému je třeba vzdorovat
i silou. 

Vlastenectví v tomto druhém slova smyslu znamená
vlastně několik veskrze přirozených věcí: otevřené
přiznání k tomu, že máme rádi místo, kde žijeme;
že nám záleží na dobrém rozvoji tohoto místa; že
rozumíme jeho osobitému duchovnímu klimatu

i všemu, co k němu tradičně patří; že straníme
všemu dobrému, co v něm je, a odporujeme tomu,
co je v něm špatné; že cítíme souvislost mezi tím,
oč se snažíme, a tím, oč usilovali naši předkové,
jakož i tím, co odkážeme svým potomkům.
Chceme-li být dobře sami sebou, musíme mít ur-
čitý názor i na to, čím jsme byli. A co je nejdůleži-
tější - měli bychom rozumět těm nejlepším hodno-
tám a ideálům, které v prostředí našeho domova
vznikly, vědomě na ně navazovat a rozvíjet je způ-
sobem odpovídajícím dnešnímu světu. Takových
hodnot je v našem případě dost - od osobitého de-
mokratismu českého prostředí, přes jeho realis-
mus, vůli k míru a pokojnému řešení sporů až po

masarykovský humanismus. Ale nejen to všechno
je vlastenectví. Patří k němu i úcta k těm, kteří
v minulosti zápasili za svobodný a lepší život nás
všech, a patří k němu posléze i vůle sami něco dě-
lat ve prospěch naší země, města a v případě nut-
nosti jejímu prospěchu i něco obětovat, tak jak to
dokázali mnozí před námi. Z velkého daru, kte-
rým je život ve svobodné zemi a v zemi, která by
měla být prosperující, se nelze jen radovat, ale je
třeba trvale o něj pečovat a případně ho i bránit.
Bez vůle k obraně svého domova a hodnot, které
ho tvoří, se stěží můžeme natrvalo těšit ze své
vlastní svobody. 

Právě státní svátek 28. října je okamžikem kdy
bychom takových myšlenek měli vzpomenout
a snad sdělit i našim dětem, proč nám na domech
vlaje státní vlajka.

Snad právě proto jsem iniciátorem kampaně
Vlajka pro Masaryka, kterým se pokouším toto
vnímání změnit. Pojďme, prosím, společně ozdo-
bit náš Turnov státními vlajkami a alespoň o krů-
ček se přibližme historickým fotografiím z první
republiky.

V sekretariátu starosty bude od 1. října připra-
veno k vyzvednutí 50 kusů státních vlajek. Chtěl
bych poprosit zejména obyvatele centra města,
aby neváhali a vyvěsili vlajku. Ne protože to chce
starosta, ale protože to tak cítí sami.

Tomáš Hocke, starosta města

KampaÀ Vlajka pro Masaryka
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Dolánky zdobí nová lávka
pro pû‰í
Od konce srpna zdobí, turisty oblíbenou oblast
Dolánky, nová lávka, po které se pěší dostanou
přímo k jezu. 

„Původní lávka byla v havarijním stavu, proto
jsme se rozhodli pro novou,“ říká starosta města.
Občané si tak cestu k jezu mohou zkrátit suchou
nohou přes lávku. Tu vyrobil Petr Bartko z Hra-
chovic za cenu 97 tisíc korun. 

Máte doma star˘ autovrak?
Turnovsk˘m hasiãÛm se
bude hodit

Turnovští hasiči několikrát ročně zkouší tréno-
vat vyprošťování osob z pomačkaných plechů au-
tomobilů. Pokud máte doma autovrak, bude se
jim určitě hodit. 

Autovrak je možné zdarma odevzdat k likvidaci,
který Frič auto, s. r. o., Nudvojovice 1350, Turnov
poskytne ke cvičení a poté ekologicky zlikviduje.

Pro podrobnější informace můžete kontaktovat
velitele Hasičů Města Turnova Martina Bartoníč-
ka na telefonním čísle 723 198 999 nebo prostřed-
nictvím e-mailu m.bartonicek@mu.turnov.cz

I starý autovrak může napomoci k záchraně ži-
vota. 

Město Turnov během letních prázdnin investovalo
do oblasti školství, která vyžaduje postupné rekon-
strukce menšího, ale i většího rozsahu. A co se vše
vybudovalo?

V mateřské škole Zborovská po loňské rekon-
strukci jedné poloviny sociálního zázemí byla v le-
tošním roce rekonstruována i druhá polovina
včetně hygienického zázemí pro pedagogy.
Rekonstrukcí prošly také výdejny jídel a byla pro-
vedena výměna venkovních kopilitových stěn za
nová plastová okna. Práce provedla firma Lieb-

scher&Pohl, spol. s r. o. ze Stráže nad Nisou za ce-
nu 1,7 milionu Kč bez DPH.

Základní škola Alešova prošla minulý rok vel-
kou rekonstrukcí sociálního zázemí, oken a fasá-
dy. V letošním roce firma INSTAV stavební práce
s. r. o. z Jablonce nad Nisou provedla ve 2. NP no-
vé osvětlení, novou dlažbu na chodbě a nové lino-
leum ve třídách. Došlo k úpravě dispozičního ře-
šení, díky kterému vznikne prostor pro družinu.
„Navíc byla vybudována nová nákladní plošina,
která ulehčí zaměstnancům školy dopravu jídel do
výdejny ve 2.NP, která prošla také celkovou rekon-
strukcí“ říká Ladislav Osička z odboru správy ma-
jetku. K výtahu, umístěnému ze zadní časti školy,
byla vybudována i dlážděná příjezdová cesta.
Celkové náklady činily 2,3 milionu Kč bez DPH.

V Základní umělecké škole firma Elgo CZ, s. r. o.
z České Lípy ve 3. patře provedla výměnu 21 oken,
v celkové částce 353 tis. Kč. Pod ředitelnou bylo
provedeno statické zajištění průvlaku pomocí
dvou ocelových táhel. Škola si navíc se svého ne-
chala renovovat původní vchodové dveře, které
nyní vypadají vážně k světu. Základní škola
Skálova má ve třech třídách nové osvětlení a nově
zbroušenou parketovou podlahu. Proběhla zde

také výměna 14 oken v šatnách školy. Gymnázium
Turnov má nový povrch venkovního hřiště, který
za 895 000 korun vyměnila Firma StavoSport, s. r. o.,
Fryšták. Tři třídy mají nové osvětlení ve třídách
i nově zbroušené parkety.

V měsíci září bude nově vybudovaná zahrada
pro MŠ 28. října vybavena herními prvky v přírodním
stylu, na kterou má Město Turnov přislíbenou do-
taci z Operačního programu životního prostředí.

„V současné době se také připravuje oprava
střechy nad jídelnou v ZŠ Žižkova, kam zatéká,“
doplnil výhled investic Ladislav Osička.

Turnovské ‰koly bûhem prázdnin zkrásnûly
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Starostové spádové oblasti Turnova diskutovali
3. září 2015 na radnici v Turnově na neformálním
závěrečném setkání nad konkrétními příklady
meziobecní spolupráce projektu Svazu měst a obcí
ČR „Systémová podpora rozvoje meziobecní spo-
lupráce v ČR v rámci území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností“ (ORP) s reg.
č CZ.1.04/4.1.00/B8.00001. 

Akční plán na období 2016–2017 je konkrétním
výsledkem meziobecní spolupráce a zahrnuje pět
společných projektů. Na jednom z nich participu-
je 18 obcí a jedná se o elektronickou aukci na do-
davatele služeb spojených se svozem odpadu.
Obce si tak slibují, že společně vysoutěží nižší ná-
klady. Posílení komunitního plánování na Tur-
novsku se projeví v oblasti zajištění sociálních slu-
žeb. Do přípravy nového komunitního plánu, kte-
rý bude zpracovávat Odbor sociálních věcí MěÚ
Turnov, budou zapojené obce správního obvodu
ORP Turnov, což by mělo přinést více podnětů

z území a následně cílenější nabídku služeb.
Sociální problémy stále více doléhají na obce
a tento nástroj by mohl pomoci samosprávám se
lépe orientovat při vzniklém problému. Obce spo-
juje i další významná oblast – obnova úvozových
a polních cest. Zde by byla i možnost získat dota-
ce z Evropské unie, konkrétně z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Na jednání zazněla též
informace o pokračování cyklostezky Greenway

Jizera na území Turnova, Přepeř, Příšovic a Svi-
jan, která se neobejde bez spolupráce zmíněných
obcí. Dalším řešeným tématem v projektu byla in-
stitucionalizace meziobecní spolupráce, o kterou
nebyl na Turnovsku takový zájem. Mikroregiony
plní své poslání v území a saturují obcím některé
potřebné služby. 

Projekt na podporu meziobecní spolupráce se
pomalu blíží ke svému závěru. Prezentace Akč-
ního plánu představovala poslední společné set-
kání starostů v rámci projektu. Byla však nastar-
tována spolupráce obcí v širším rozměru a věříme,
že přinese slibované výsledky. Nyní realizační tým
očekává k Akčnímu plánu připomínky odborníků
ze strany Svazu měst a obcí, následně bude zpra-
cována finální verze, která bude zveřejněna i na
webových stránkách města Turnov.

Ing. Eva Krsková 
a Barbora Špicarová Stašková M. A., 

členové realizačního týmu

Starostové Turnovska vyuÏívají první
v˘sledky meziobecní spolupráce

Kompostárna na Malém Rohozci funguje dobfie
Kompostárna na Malém Rohozci zahájila zku-
šební provoz 22. 5. 2015 za přítomnosti dodava-
tele technologie, pracovníků Města Turnova
a Technických služeb. A jak se za pár měsíců vlast-
ně osvědčila? 

Byla provedena 1. zakládka bioodpadu na pro-
vzdušňovací ploše a zahájeno kompostování. Pro
veřejnost byla kompostárna otevřena od 29. 6.
2015. Od této doby místní občané i obyvatelé
z okolních obcí předávají bioodpad ke zpracování.
Umístit bioodpad je možné čtyři dny v týdnu –
pondělí, středa, pátek a sobota.

Za první dva měsíce provozu navštívilo kompo-
stárnu 714 občanů. Na kompostárnu je rovněž

přijímán bioodpad z údržby zeleně v Turnově. Za
sledované období bylo ke zpracování převzato cel-
kem 273 tun bioodpadu (trávy, větví), který je prů-
běžně zpracováván. 

„Vzhledem k velmi suchému období je příjem bi-
oodpadu velmi malý,“ říká jednatel Technických
služeb Libor Preisler. Přitom plánovaná kapacita
kompostárny je 2 700 tun za rok.

V současné době je zpracovaný bioodpad síto-
ván a bude předán do akreditované laboratoře
k rozborům vyrobeného kompostu. Na základě
kladných výsledků může být kompost následně
prodáván. „Dle prvotních poznatků kompostárna
funguje celkem dobře a vyrobený kompost se zdá
být kvalitní,“ říká Preisler. 



fiíjen 2015 | | 25

Turnovské radniãní listy

V pátek 11. září 2015 se uskutečnil již 2. ročník
soutěže Nejlepší kronika Libereckého kraje 2015.
Soutěž se koná vždy jednou za dva roky a hodnotí
nejlepší kroniky okolních měst a obcí. 

Vyhlašovatelem soutěže je Liberecký kraj ve spo-
lupráci s Ještědskou pobočkou České archivní
společnosti a Severočeským muzeem v Liberci.
Záštitu nad celou akcí převzal hejtman Martin
Půta. Cílem soutěže je podpořit a ocenit náročnou
práci městských a obecních kronikářů a upozornit
veřejnost na význam kronik.

Do klání o titul Nejlepší kronika Libereckého
kraje 2015 se přihlásilo celkem 17 měst a obcí,
z toho 5 v kategorii nad 2000 obyvatel a 12 v kate-
gorii do 2000 obyvatel. Kroniky hodnotila komise
odborníků – většinou archivářů, protože kroniky
spadají do jejich pravomoci a ze zákona nepatří
obcím, ale archivům, které pravdivý obraz součas-
né doby uchovávají pro budoucí generace. 

Setkání ve sloupové síni Severočeského muzea
v Liberci se zúčastnili zástupci Libereckého kraje,
představitelé měst a obcí a kronikáři. Slavnostní
večer byl zpestřen klavírním minikoncertem žáků

liberecké hudební školy. Poté předseda Ještědské
pobočky České archivní společnosti Mgr. Pavel
Jakubec vyhlásil nejlepší kroniky. V první katego-
rii do 2 000 obyvatel zvítězila obec Dubá. Za ní
skončila obec Loučky a třetí kronika zvítězila za
obec Horní Branná. V druhé kategorii nad 2 000
obyvatel na plné čáře zvítězila turnovská kronika,
za ní následovalo město Lomnice nad Popelkou
a na třetím místě Železný Brod.

Během večera byly předány diplomy a finanční
odměny kronikářům a starostům tří nejúspěšněj-

ších obcí v každé kategorii. Vítězové získají fi-
nanční odměnu ve výši 5 tisíc korun, za 2. místa
náleží odměna 2 tisíce korun a za třetí 1,5 tisíce
korun. Po předání ocenění na přítomné čekala vý-
stava přihlášených kronik do soutěže a byla zpří-
stupněna i veřejnosti.

Turnovskou kroniku píše třetím rokem kroni-
kářka Mgr. Alžběta Kulíšková. „Pracuji jako histo-
rička v muzeu a byla jsem před třemi lety oslove-
na, zda bych nemohla kroniku psát. Nejprve jsem
říkala, že v žádném případě, ale nakonec jsem se
nechala přesvědčit. Nyní jsem ráda, že jsem to
zkusila a nehodlám to vzdát,“ řekla Alžběta
Kulíšková. Podle svých slov se snaží zaznamená-
vat vše, o čem se dozví. „Překvapilo mě, jak málo
lidí zastupujících místní organizace a spolky vyu-
žívá možnost nechat do kroniky zaznamenat něja-
kou událost, tak se to snažím postupně měnit,“
podotkla Kulíšková. Obrazovou část kroniky od
roku 2000 dokumentuje Pavel Charousek. „Má
profese novináře mi umožňuje být všude, a tak se
to, čím se živím, s kronikářstvím výborně sluču-
je,“ objasnil Pavel Charousek. 

(Zdroj TZ LK)

Nejlep‰í kronika Libereckého kraje 
v kategorii nad 2000 obyvatel je z Turnova

Mûsto Turnov 
vyhla‰uje zámûr 
prodeje nemovitostí
na ·etfiilovsku
Skládajících se z nemovitosti tj. č. p. 904 (res-
taurace), č. p. 389 (roubenka), a přilehlých po-
zemků o celkové výměře 2 084 m2 za celkovou
kupní cenu 3 500 000 Kč.

Podrobnější informace poskytne Růžena Jaro-
šová, odbor správy majetku, tel.: 481 366 317,
e-mail: r.jarosova@mu.turnov.cz
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VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

VyslouÏilé úsporné Ïárovky patfií do sbûrn˘ch
nádob, aby nezamofiily Ïivotní prostfiedí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve
specializované sběrné nádobě, představují ekolo-
gickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství to-
xické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na sklád-
kách desítky kilogramů. 

„Úsporky“ do ko‰e nepatfií
Když doslouží klasická wolframová žárovka, ob-
vykle putuje do koše. V domácnostech však „wolf-
ramky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: ze-
jména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty
ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti.
Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % mé-
ně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslou-
ží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat
je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného
odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné
zdroje, ale i průmyslová svítidla. Při náhodném
rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, stře-
py zamést a odvézt do sběrného dvora.

„Při ukládání většího množství úsporných svě-
telných zdrojů na skládkách komunálního odpadu
dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy
a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arni-
ka. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu
i vodu, v níž se rtuť může transformovat do orga-
nické formy, která je obzvláště nebezpečná pro
nervovou soustavu.

Kam s nefunkãními úsporn˘mi 
záfiivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného
dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných
malých sběrných nádob, kterých EKOLAMP roz-
místil již více než 1900 a každý rok přibývají další.
Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech a řa-
dě firem. 

Více informací o rozmístění sběrných nádob
a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte
na www.ekolamp.cz.

Město Turnov má malou sběrnou nádobu umís-
těnou v budově úřadu v ulici Antonína Dvořáka
335. Sběrný dvůr, který se v Turnově nachází
v průmyslové zóně Vesecko, je otevřen v období
březen–říjen od pondělí do pátku 9.00–17.00
a v sobotu 9.00–12.00. Sběrný dvůr je dostupný
jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím
v katastru obce. 

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Starosta mûsta zve 
na fiíjnovévé setkání 
s vefiejností

Starosta města Tomáš Hocke zve veřejnost na
projednání nájezdu a zklidnění Fučíkovy ulice

Setkání proběhne ve středu 14. října od 17.30
v jídelně Základní školy Alešova.

Turnováci budou mít
levnûj‰í tepelnou energii

A to jak v právě ukončené topné sezóně
2014/2015, tak i ještě více v roce následujícím. 

Rada Města Turnova na svém zářijovém zase-
dání odsouhlasila zlevnění ceny tepla pro konečné

vyúčtování o 5,75 Kč/GJ oproti ceně zálohové.
Rada Města dále meziročně snížila zálohovou ce-
nu tepla na období 2015/2016 o 10 Kč/GJ, a to na
výši 545 Kč/GJ bez DPH. 

Vladimír Konopka, 
Městská teplárenská Turnov, s. r. o.

VûÏ Základní ‰koly Skálova
se otevfiela vefiejnosti

Ve středu 16. září 2015 byla, u příležitosti oslav
Dnů Evropského dědictví, zpřístupněna věž
Základní školy Skálova. 

Dny evropského dědictví každoročně v měsíci
září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajíma-
vějších památek, budov, objektů a prostor, včetně
těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Letos byla zpřístupněna věž ZŠ Skálova, která na-
bídla návštěvníkům krásný pohled na město
a okolí. „Dopoledne byla věž zpřístupněna žákům
základních škol. Na věž vyšplhalo 150 dětí ze ZŠ
Skálova a ZŠ 28. října,“ sdělil Tomáš Vávra z od-
boru školství, kultury a sportu. Veřejnost mohla
věž navštívit odpoledne, přišlo se podívat 112 ná-
vštěvníků. 


