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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãerven 2016

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. Anna ·upíková, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321, e-mail:
a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Fotografie: Anna ·upíková, Pavel Charousek, Odbor Ïivotního prostfiedí, Turnovské památky a cestovní ruch.

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

Sportovní a rekreační areál v Maškově zahradě je
složen ze dvou částí, kdy zimní část s ledovou plo-
chou byla otevřena již na konci října 2015. Stavba
letní část areálu byla ukončena předáním koupa-
liště a dalších sportovišť realizátorem teprve pár
dní před avizovaným slavnostním otevření. Šibe-
niční termíny však byly dodrženy a v neděli se po
uctění památky u pomníku padlých ve Skálově ulici
přesunula pozornost právě do Maškovy zahrady.

Před slavnostním aktem přestřižení pásky uvedl
jednatel Městské sportovní Jindřich Kořínek jed-
notlivé významné osobnosti, které pronesly krát-
kou řeč. Projevy si návštěvníci vyslechli od součas-
ného i bývalého vedení města, zástupkyně kraje
Hany Maierové, představitelů stavebních společ-
ností Syner a Bak, architekta a samozřejmě ne-
směl chybět ani zástupce nadace Bohuslava Jana
Horáčka. Ačkoli byla vize sportovního areálu

s wellness hotelem turnovského mecenáše a pat-
riota odvážnější, tak i přes to má město Turnov
nejmodernější koupaliště s atrakcemi v širokém
okolí. 

Úvodní oficiality byly odlehčeny očekávaným
skokem vedení do města. S úderem dvanácté ho-
diny téměř dva tisíce občanů netrpělivě vyhlíželo,
zda se starosta Tomáš Hocke spolu s místostarost-
kami Petrou Houškovou a Janou Svobodovou
opravdu objeví a skočí do bazénu. Na kraji bazénu
krátce vystoupily roztleskávačky, které vytvořily
špalír, na jejímž konci vystoupil starosta i s mís-
tostarostkami v županech. Po odhození svršků se
vedení města v retro plavkách vrhlo do 19 stupňo-
vé vody. Mnoho Turnováků se nenechalo dlouze
přesvědčovat a vedení města následovalo do vody. 

Program v areálu Maškovy zahrady však pokra-
čoval dále až do podvečerních hodin. Ve vodě pro-
bíhala například ukázka záchranářské práce.
Návštěvnice si také vyzkoušely aqua aerobic.
Mimo koupání a vodních aktivit areál nabízí ne-
přeberné množství sportovišť a hned první den je
bylo třeba vyzkoušet. Kromě dvou dětských hřišť
byly pro nejmenší připraveny závody odstrkova-
del, které se konaly na vydlážděné stezce. Na vněj-
ší asfaltové dráze proběhly in-line závody a také
bruslařská ukázka. V areálu byla možnost regist-
race na in-line bruslařské závody, které se usku-
teční také v areálu Maškovy zahrady 21. května.
Malý křest také zažilo hřiště s umělou trávou
a beach volejbalové hřiště. 

Rušný první den koupaliště doprovázela hudeb-
ní vystoupení kapely Big Band Základní umělecké
školy Turnov, Mackie Messer Band a na závěr
mladá rock’n’rollová skupina Snap Call. 

Oãekávané otevfiení koupali‰tû
probûhlo na Den vítûzství
8. květen se stal symbolickým dnem vítězství v souboji s časem, kdy byl po 16 letech dokončen
záměr s otevřením venkovního koupaliště v Turnově. 
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V neděli 8. května proběhla tradičně slavnost ke
Dni vítězství, která se koná každoročně u pomníku
padlých ve Skálově ulici. 

Letošní státní svátek Den vítězství se u pomníku
připomínalo již 71. výročí konce druhé světové
války. I přes pěkné počasí a lákavý program ote-
vírání koupaliště se ve Skálově ulici sešlo mnoho
lidí, aby uctili památku padlým, kteří se snažili
zachovat lidské hodnoty nejen pro sebe, ale i pro
další generace.

Celý program byl zahájen zpěvem české státní
hymny a nadčasovým proslovem starosty města
Tomáše Hockeho, který vzpomněl na povinnost
připomínat si tyto důležité události, a to jak ty hr-
dinské, ale rovněž i ty chvíle, které v nás hrdost ne-
vzbuzují. Již tradičně starosta vzpomněl na jedno-
ho konkrétního člověka, který je spojen s naším
krajem a stal se hrdinou. „Dnes jsem si vybral po
jednom setkání s turnovskými občany postavu ka-

pitána Otakara Jaroše, hrdinu bitvy o Sokolovo.
Voják, který nesnášel komunisty, a komunisté se
ho chtěli zbavit. Protestoval proti politickému
zneužití československé jednotky v Sovětském
svazu a nakonec byl sám po své smrti zneužit.
Jeho jméno se stalo symbolem poválečné propa-
gandy v Československu. To byl kapitán Otakar
Jaroš.“

Dále se starosta zaměřil na současnou situaci
na domácí i zahraniční scéně: „Ani dnes nežijeme
v ideálním světě nezištné mezinárodní spoluprá-
ce, v ráji demokratických hodnot a pouze světlých
zítřků.“ Starosta neopominul zdůraznit nebez-
peční, které se skrývá v mezinárodním terorismu.
Ve svém projevu se však také věnoval otázkám
migrační krize. 

Po krátkém proslovu bývalé starostky a součas-
né zástupkyni Libereckého kraje Hany Maierové
položil starosta spolu s místostarostkami Janou
Svobodovou a Petrou Houškovou věnec. Následo-
valy květiny od starosty Malé Skály a od ostatních
přítomných. Pietní akt byl zakončen vojenskou
večerkou zahranou na trubku. Na závěr zazněl
ohlušující výstřel z děla historického spolku
SPVH Sever, jejichž historické vozy byly přítomny
ve Skálově ulici. 

Celý proslov naleznete na webových stránkách
Města Turnova.

Probûhla oslava konce 2. svûtové války

Koupali‰tû a letní 
areál prakticky 
Letní část Sportovního a rekreačního areálu
v Maškově zahradě nepředstavuje pouze možnost
koupání v novém venkovním bazénu, ale také
řadu dalších sportovišť i odpočinkových ploch. 

Koupaliště má netradičně řešený bazén s kovo-
vou vanou. Nepravidelný tvar bazénu zabírá cel-

kovou plochu 795 m2 a maximální hloubka je 1,6
metru. K víceúčelovému bazénu je připojen tobo-
gán s délkou 92 metrů a soustava skluzavek od
mírných až po prudkou skluzavku Kamikaze s dél-
kou 23 metrů a nástupním místem v téměř
10 metrech nad zemí. Pro nejmenší je v areálu dět-
ský bazén s 30 centimetry vody a atraktivními
vodními prvky. 

První sezona provozu letního koupaliště by měla
být pravděpodobně zahájena v sobotu 28. května. 

V areálu koupaliště je beach volejbalové hřiště
a pétanque. Pro aktivní odpočinek a sportovní vy-
žití je připraveno víceúčelové sportovní hřiště s umě-
lou trávou. Toto hřiště s rozměry 18 × 36 metrů
mohou zájemci využít na malou kopanou, tenis,
volejbal, nohejbal nebo například streetball. Re-
zervace sportovišť je možná na tel.: 722 195 222
nebo přímo v areálu koupaliště, kde je klíček
umístěn v občerstvení. 

Vnitřní areál je otevřen od středy 11. května
vždy ve všední den od 14.00 do 20.00 hodin a o ví-
kendech od 9.00 do 20.00 hodin. 

Okolo celého areálu koupaliště je vedena 560
metrů dlouhá bruslařská stezka. Stezka i přilehlé
parkoviště na 132 automobilů a 4 autobusy je při-
pravena k využití v plném provozu. 

Vedle celého areálu je moderní skatepark, který
je navržen do trojúhelníkového tvaru se středo-
vým ostrůvkem zeleně a stane se nově možnou ak-
tivitou v Turnově a okolí. Provoz na skateparku byl
slavnostně zahájen v pátek 20. května.

Turnov si pfiipomnûl 
odchod sovûtsk˘ch 
vojsk
Turnov bylo první město v zemi, odkud v roce
1990 odešla rudá armáda. 

Zastupitelé města proto minulý rok odhlasovali
28. květen jako městský svátek, který by měl tento
významný den připomínat. Na městských budo-
vách a organizacích byly během turnovského pa-
mátného dne vyvěšeny vlajky města Turnova. 
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Vytvořil někdo ve vašem okolí významné umělecké,
vědecké či jiné dílo? Znáte nějakou aktivní osobu,
která se zasloužila o rozvoj našeho města? Do 30.
června ji můžete navrhnout na cenu obce, čestného
občana nebo pro medaili starosty. 

Na cenu obce a medaili starosty mohou návrhy
předkládat členové zastupitelstva města, předsta-
vitelé občanských sdružení, spolků, organizací
a dalších institucí prostřednictvím svých statutár-
ních zástupců, a to vždy s podrobným odůvodně-
ním. Návrhy na udělení čestného občanství před-
kládají pouze členové zastupitelstva města. 

Písemné návrhy na ocenění s odůvodněním při-
jímá Anna Šupíková, tisková mluvčí města, e-mail
a.supikova@mu.turnov.cz, hodnotí je pětičlenná
komise složená ze zastupitelů města a schvaluje je

zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání.
Medaile starosty je přednesena radě města. 

Tradice udělování Ceny obce a čestného občan-
ství u příležitosti státního svátku 28. října trvá
od roku 2002. Medaile starosty je novinkou od ro-

ku 2014, kterou starosta oceňuje přínosné aktivi-
ty jednotlivých osobností.

Cenu obce je možné udělit za významná umě-
lecká, vědecká a jiná díla mající zejména vztah
k obci, a také za významné občanské aktivity a či-
ny, které směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji
obce a zlepšují její každodenní život. Oceněný ob-
drží finanční dar ve výši 50 000 Kč. 

Čestné občanství může být uděleno fyzickým
osobám, které se významnou měrou zasloužily ze-
jména o rozvoj města. 

Medaile starosty se uděluje za přínosné aktivity
v oblasti sociální, kulturní, zdravotní, podnikatel-
ské, za práci s mládeží, sportu či za mimořádný
projev lidskosti nebo hrdinský čin. Vyznamenaný
obdrží pamětní listinu, která je podepsána staros-
tou města a dále originální pamětní medaili. 

Pfiijímáme návrhy na vyznamenání za rok 2016

Turnov bude hostit
mistrovství âR 
v hokejbalu
Českomoravský svaz hokejbalu vás zve na finá-
lový turnaj žen v hokejbalu. 

Zimní stadion Ludvíka Koška v Turnově bude
hostit 11.–12. června hokejbalové mistrovství
České republiky. Můžete se těšit na atraktivní
duely předních mládežnických hokejbalových tý-
mů. Veřejnosti bude na Turnovsku poprvé před-
staven hokejbal, které si děti a mládež budou mo-
ci vyzkoušet na mobilním hokejbalovém hřišti.
Nebudou chybět ani soutěže o ceny. 

25. roãník soutûÏe
Tatra v âeském ráji
Tatra veteran car club Semily vás zve 18. června
na jubilejní 25. ročník soutěže automobilů
a motocyklů veteránů Tatra v Českém ráji. 

Na náměstí Českého ráje bude plánovaná za-
stávka, na které si budou moci návštěvníci pro-
hlédnout asi 60 soutěžících historických vozidel.

K vidění bude také výstava závodních motocyklů
a automobilů z přelomu 40. a 50. let 20. století. Při
této příležitosti se bude připomínat 70. výročí
rychlostního silničního závodu Štít Českého ráje,
který byl poprvé uspořádán Autoklubem Českého
ráje v Turnově 10. června 1946.

Sportovní den pro
ãtvrté tfiídy
turnovsk˘ch Z·
V úterý 26. dubna proběhl v prostorách TJ
Turnov a v tělocvičně Sokola sportovní den pro
4. ročníky turnovských základních škol. 

Všechny turnovské základní školy včetně ZŠ Ma-
šov se přemístili místo výuky v lavicích na spor-
tovní stanoviště ve Skálově ulici. Unikátní spor-
tovní událost pořádal odbor školství, kultury
a sportu Městského úřadu v Turnově za podpory
TJ Turnova, TSC Turnova, AC Syneru Turnov, TJ
Sokola a Sportinline Pavla Hlubučka.

Děti čtvrtých tříd měly k dispozici několik sta-
novišť, na kterých si vyzkoušely nové sporty.
Každé stanoviště mělo program na půl hodiny,
aby se třídy vždy stihly přesunout. Pohyb po areálech

byl zajištěn vnitřními prostory, aby se zamezilo
častému přezouvání. Aktivity byly rozvrženy v ná-
vaznosti na sebe, aby prostoje na jednotlivých úse-
cích byly minimální, ale zároveň aby měly děti pra-
videlné přestávky na svačiny a malý odpočinek. 

V prostorách haly TJ Turnov si děti vyzkoušely
házenou, florbal a in-line bruslení. V patře u sport-
baru měl Tělovýchovně sportovní club Turnov připra-
ven judo. Další prostor TJ Turnov byly využit k atletic-
kým disciplínám. Zde si děti prověřily své schopnosti
na překážkové dráze nebo ve skoku dalekém. Soko-
lovna sloužila pro gymnastiku a stolní tenis. 

Celý program probíhal od 8.00 hodin a byl
ukončen půl hodiny po poledni, kdy se třídy i se
svými doprovody vrátil zpět do škol. 
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Ve čtvrtek 5. května 2016 proběhla každoroční ob-
líbená akce, kterou připravil odbor školství, kultu-
ry a sportu. 

Přes ranní chladné počasí se děti připravily na po-
znávací dobrodružství po turnovských památ-
kách. Žáci základních škol absolvovali putování
se čtyřmi zastaveními. První navštívenou památkou
se stala turnovská synagoga. Zde děti pozorně na-
slouchaly vypravování nejen o židovství obecně.
Pro některé překvapivé mohly být i židovské tradi-
ce nebo různé přístupy k mužům, ženám a dětem.
Někteří z přítomných mladíků si na vlastní kůži
vyzkoušeli, jak se nosí jarmulka.

Druhou zastávkou byl kostel svatého Mikuláše,
kde si děti vyslechly zajímavý výklad od průvodky-
ně a ředitelky Turnovských památek a cestovního
ruchu Elišky Gruberové. Například nikdo z pří-
tomných dětí neměl tušení, že v Turnově kdysi by-

la silná tradice výroby perníku. Dnes ulice Jirás-
kova se v minulosti nazývala právě Perníkářská.
Uvnitř kostela však byl výklad směřován ke křes-
ťanské tradici, kostelní výzdobě a samozřejmě ke
svatým osobám včetně milosrdného biskupa sva-
tého Mikuláše. 

Po přesunu centrem města se děti dostaly do
Rývových sadů, kde již čekal pan Straka s dravým
ptactvem. Děti se dozvěděly pozoruhodné infor-
mace o těchto ptácích a zažily netradiční moment,
kdy jim nad hlavou prolétal středně velký dravec
z čeledi jestřábovitých, káně Harrissovo. 

Cílovou zastávkou byl Dlaskův statek, kde se
všechny skupiny dětí sešly. Zde bylo kromě zají-
mavého výkladu o Dlaskově statku také přichystá-
no opékání buřtíků. 

Na konci putování bylo vyhodnocení kvízových
otázek o památkách. Děti totiž na každém stano-
višti vyplňovaly kvízové archy, na kterých měly
zhodnotit znalosti nabyté během výkladu. Žáci
turnovských základních škol vytvořili pětičlenné
družstva a soutěžili tak nejen mezi zúčastněnými
školami, ale také mezi svými spolužáky ze třídy.
Vítězové byli vyhodnoceni a oceněni na Dlaskově
statku drobnými cenami.

Îáci i letos putovali po turnovsk˘ch památkách

Obãané mohou
sledovat hospodafiení
mûsta
Město Turnov se připojilo k dalším obcím a kra-
jům, které se snaží být otevřené s maximální
transparentností v oblasti hospodaření města. 

Své hospodaření za jeden kalendářní rok pre-
zentuje městský úřad formou tzv. rozklikávacího
rozpočtu na svých internetových stránkách. V roz-
klikávacím rozpočtu mohou občané sledovat ak-
tuální plnění příjmů a čerpání výdajů, které se ak-
tualizují denně. Obyvatelé Turnova se tak mohou
krátkým rozkliknutím podívat na konkrétní do-
klady, jako je faktura nebo pokladní poukázka. 

Hospodaření obce je zachyceno v tabulkové po-
době, aby zůstalo pro občany přehledné a srozu-
mitelné. Níže uvádíme krátké vysvětlení možného
zobrazení.
1. sloupec jsou VÝDAJE v členění dle odvětví,
kde je zachycen druh investované činnosti (bez-
pečnost, veřejný pořádek, bydlení, doprava).

2. sloupec jsou PŘÍJMY v členění druhového
hlediska (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy
a finanční transfery).
3. sloupec DETAIL představuje další pohledy na
plnění rozpočtu města, kde jsou transparentně
příjmy a výdaje s členěním do prvotních dokladů
(faktury, poukázky,…).

Náv‰tûva izraelského
velvyslance v Turnovû
Ve čtvrtek 9. června 2016 poctí svou návštěvou
Turnov velvyslanec státu Izrael pan Gary Ko-
ren, který zde bude mít bohatý program. 

Kromě oficiálního přijetí na turnovské radnici
ho čeká i beseda s žáky turnovských základních
a středních škol s možností přístupu veřejnosti.
Beseda se koná od 10.30 do 12.00 hodin ve vel-
kém sále KC Střelnice. Pro účast na besedě je nut-
no se zaregistrovat v Infocentru Turnov nebo na
podatelně městského úřadu na připravený formu-
lář. S ohledem na zvláštní bezpečnostní opatření
prosíme účastníky, aby s sebou nenosili žádná za-

vazadla, batohy a potenciálně nebezpečné před-
měty, včetně elektronických zařízení (netýká se
mobilního telefonu). Při vstupu budete požádáni
o předložení průkazu totožnosti. Těšíme se na vás! 

Mít domov a rodinu
– Samozfiejmost nebo
vzácnost?
Turnov se připojil ke kampani o pěstounské péči,
na které spolupracuje s Libereckým krajem. 

Pokud přemýšlíte o pěstounské péči, napadají
vás otázky na toto téma a nemáte odpovědi, tak se
podívejte, co znamená být pěstounem:
• Nabídnout dětem vztah, stabilní místo, zázemí,
domov
• Najít dítěti místo ve světě, orientaci ve vlastní rodině
• Předávání rodičovské zkušenosti
• Otevřenost, vzdělávání, spolupráce
• Radost, láska, pochopení, tolerance
• Laskavost i důslednost

Více informací naleznete na webových strán-
kách www.mitdomovarodinu.cz.
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Ve středu 4. května 2016 dorazilo vedení města na
pravidelné setkání s občany v jednotlivých částech
města, které se konalo v novém Domě přírody v Do-
lánkách.

Na úvod setkání přivítala přítomné místostarost-
ka Jana Svobodová, která zahájila setkání pozván-
kami na nejbližší připravované akce v Turnově
a okolí. Starosta Tomáš Hocke navázal na slova
místostarostky a přivítal se s více než třemi desít-
kami občanů. Obyvatelé Bukoviny na nic dalšího
nečekali a velmi zpříma začali diskusi nad místní-
mi problémy. 

Nejčastěji skloňované téma je dlouhodobě pro-
blematika parkování. Dolánky se staly nejen pro
svou malebnou krajinu, ale také díky turistickým
a sportovním aktivitám velmi navštěvovaným
místem. Tento fakt s sebou nese samozřejmě jak
pozitiva, tak i negativa, které právě trápí místní
obyvatele. Parkování je zde nejpalčivějším problé-
mem, který se na úzkých komunikacích stává
mnohdy neřešitelným. Místostarostka Jana Svo-
bodová však představila záměr odklonění parkují-
cích vozidel na centrální parkoviště v Turnově.
„Chceme nějaké další propojení, aby i bruslaři
mohli začít na centrálním parkovišti. A abychom
trochu ulehčili parkovišti tady v Dolánkách. Je to
další logické řešení pro místní i pro cestovní
ruch,“ dodala místostarostka Svobodová. Společ-

ně s parkováním se také diskutovalo o pravomo-
cích městské policie a její činnosti během pořádá-
ní kulturních akcí. 

S množství návštěvníků této lokality stoupá ta-
ké množství vyprodukovaného odpadu, který něk-
teří neukáznění návštěvníci po sobě zanechají.
„Jsem si vědom, že máme jako město nějakou
zodpovědnost k stezce Greenway, proto nemám
problém s možným umístěním dalších odpadko-
vých košů podél stezky.“ uvedl starosta Hocke.
Nepořádek však trápí obyvatele i po konání spole-
čenských akcí v místech, za které jsou zodpovědní
hlavně pořadatelé. 

Jako v každé navštívené lokalitě i zde se hovoři-
lo o stavu a možných opravách či přímo nového
vybudování komunikací a chodníků. Pro místní
obyvatele je toto téma velice aktuální, protože ve
Vazovci právě probíhá stavba vodovodu, a z toho

důvodu je komunikace uzavřena. Ačkoli je stano-
vena oficiální objízdná trasa, tak samozřejmě
mnozí místní obyvatelé využívají znalostí lokál-
ních zkratek na menších komunikacích. Jedná se
o dočasnou situaci, protože budování vodovodu
se pomalu blíží do závěru. „Minulý týden byla pře-
dána stavba propustku, který by se měl dělat do
konce června. Pak by měl přijet finišer, který na-
táhne asfalt v celé šíři.“ vysvětlil starosta. 

Dopravní obslužnost je zásadní pro místní oby-
vatele, a proto občané se starostou zhodnotili dal-
ší možnosti veřejné dopravy. K závěru setkání sta-
rosta ještě představil další investiční záměry nejen
v lokalitě Bukoviny, ve kterých zmínil například
oboustranný nájezd u Fordu v Ohrazenicích
a sjezd a nájezd ve Fučíkově ulici.

Starosta se setká
s obyvateli na
Malém Rohozci
Ve středu 1. června 2016 proběhne v knihovně
na Malém Rohozci tradiční setkání starosty
s občany vybrané lokality. 

Přijďte od 17.00 hodin do pobočky Městské
knihovny Antonína Marka Turnov na Malém
Rohozci podiskutovat o tom, co vás trápí a dozvě-
dět se novinky z radnice.

Starosta se setkal s obãany Bukoviny

Právû vy‰ly
Turistické noviny
Turnovska 2016
Příspěvková organizace Turnovské památky
a cestovní ruch vydala ve spolupráci s partnery
Turistické noviny Turnovska. Čtenáři z řad
místních obyvatel i návštěvníků regionu se
z nich dozví, co vše je možné vidět a navštívit. 

Turistické noviny Turnovska vám poskytnou
mnoho tipů na výlety. Filmové fanoušky jistě potě-
ší téma výletů „Za filmem a pohádkou“. Mohou se
tak vydat po stopách filmových štábů, pro které je

Český ráj velkou inspirací. Nejen pro vozíčkáře,
ale i pro rodiny s kočárky jsou určené bezbariéro-
vé výlety, kde se nemusíte obávat překážek na tra-
se či nesjízdného terénu.

Jako každý rok, i letos se dočtete o novinkách
a nově otevřených objektech pro turisty na
Turnovsku. Namátkou vybíráme koupaliště Maš-
kova zahrada v Turnově, Dům přírody Českého
ráje nebo Zámek Svijany.

Pro ty, kteří si výlety rádi zpestří kulturním zá-
žitkem, je připraveno Turnovské léto - program na
každý den v týdnu po dobu letních prázdnin.

Mnoho tipů, kam jít a co navštívit, zde najdou
také rodiny s dětmi.

Turistické noviny Turnovska si můžete zdarma
vyzvednout v Regionálním turistickém informač-
ním centru Turnov.



Turnov se stal tfietí
zastávkou roadshow
Prima jede… za vámi
Zpravodajský kamion televize Prima přijel v so-
botu 7. května na náměstí Českého ráje v Tur-
nově, odkud se vysílaly živě televizní zprávy. 

Počasí akci velice přálo a tak již před zahájení
programu FTV Prima bylo na náměstí Českého rá-
je velice rušno. Ve tři hodiny odpoledne začalo ofi-
ciální prosluněné Prima odpoledne koncertem
Janka Ledeckého. 

Doprovodný program moderovala Lucie Šilhá-
nová, která po koncertu vyzpovídala nejen Janka
Ledeckého, ale také starostu města Tomáše
Hockeho. Starosta krátce představil Turnov se
svými atraktivními místy a také pozval přítomné
na blížící se aktivity. Program pokračoval vystou-

pením kapely Maxim Turbulenc. Doprovodný
program byl obohacen o různé soutěže, skákací
hrad či malování na obličej. 

Turnov se stal součástí živého vysílání hlavní re-
lace televizních zpráv, které moderovali Gabriela
Kratochvílová a Roman Šebrle. Na zpravodajskou

dvojici navázal Michal Janotka s Krimi zprávami
a přímo z náměstí uvedla Lucie Šilhánová Di-
vácké zprávy. Poslední částí byl Top Star magazín,
kterým provedla Daniela Šinkorová. 

Po ukončení zpravodajské hodiny začal poslední
koncert skupiny Slza. Zároveň probíhala autogra-
miáda všech tváří FTV Prima. Fanoušci hudeb-
ních vystoupení si však také po skončení jednotli-
vých koncertů odnesli vytoužený podpis.
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ãtvrtek 23. ãervna 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Již po třinácté se konala akce Český ráj dětem, kte-
rou se zahajuje turistická sezóna v Českém ráji na
Turnovsku. Letošní zahájení, které proběhlo 30. 4.
2016 na Hruboskalsku, se setkalo s velkým zájmem
návštěvníků. Celé akce se zúčastnilo hodně přes pět
tisíc návštěvníků. Akci přálo krásné počasí a na
dopolední putování se vydalo na patnáct set dětí. 

Trasa vedoucí Hruboskalskem s možností návště-
vy hradu Valdštejna patřila k nekrásnějším a byla
ze strany účastníků velmi kladně hodnocena. Na
Valdštejně bylo pro zájemce připraveno divadelní
vystoupení žáků ZŠ Žižkova. Na trase putování
bylo plno všetečných otázek a účastníci pochodu
se setkali s postavami z českorajských pověstí,
u kterých plnili zajímavé úkoly. Od bílé paní do-
stali kouzelnou perličku, víla Jizerýna jim po-
mohla najít korálek rubínového skla, skřítek
Pelíšek je vyzkoušel ze znalosti rostlinek ze svojí
zahrádky, něco málo z pokladu si mohli odnést ze
studánky od soboteckého hada, od Postiliona do-
stali sladkou odměnu, černý rytíř jim půjčil jeden
ze svých mečů, u čertů stavěli Zebín, hodný vod-

ník Čeperka s Rokytkou jim poradili další směr
putování, baba a panna z Trosek se zase jenom há-
daly a co dělala na trase tlupa loupežníků?... o tom
by mohli účastníci pochodu vyprávět…

V areálu autokempu Sedmihorky byl připraven
kulturní program, rukodělné dílny a zakončení ce-
lé akce. Král Granát s královnou převzali z rukou
starosty hostitelské obce Karlovice pana Ondřeje
Havrdy vládu nad pohádkovou krajinou Českého
ráje na letošní rok. Poté proběhlo losování o velké
množství zajímavých a hodnotných cen. Na akci
již každoročně přijíždějí návštěvníci z celé České

republiky. Této akce se návštěvníci účastní opako-
vaně. 

Záštitu nad akcí převzal a finančně podpořil
Liberecký kraj. Velké poděkování patří všem part-
nerům a spolupracovníkům. Poděkování patří:
Městu Turnovu, Lesům ČR, BusLine Semily,
Policii ČR, Autokempu Sedmihorky, Zámeckému
hotelu Hrubá Skála, Rytířům turnovského meče,
za připravené atrakce a ceny: Ara agentuře, spo-
lečnosti Partners market, Sundisk, Lodě Koza,
Maškova zahrada, Centrum Babylon, IQ park
a IQlandia Liberec a Pekárně Mikula. 

U příležitosti této akce byla vydána i turistická
absolventská vizitka. Vizitku je možné si i nadále
zakoupit v RTIC v Turnově a na recepci Autokempu
Sedmihorky.

Z ohlasů návštěvníků: „Byli jsme a bylo to ne-
skutečně krásné, všem, kdo to pořádali, děkuje-
me.“ „Úžasně strávená sobota, super trasa, poča-
sí na 1*, za rok zase rádi přijedeme.“ „Bylo to
krásné, příští rok půjdeme určitě znovu.“

Eliška Gruberová, 
Turnovské památky a cestovní ruch

Zahájení turistické sezóny s rekordní úãastí 


