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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãervenec–srpen 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: Anna ·upíková, Odbor správy majetku, Odbor ‰kolství, kultury a sportu, Odbor Ïivotního prostfiedí, Sportinline.

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

Starosta města Tomáš Hocke spolu s příspěvko-
vou organizací Turnovské památky a cestovní
ruch se již dlouho snažili o návštěvu velvyslance
v našem městě a opravené synagoze, avšak až ny-
ní ve čtvrtek 9. června se povedla návštěva zorga-

nizovat v rámci Zdravého města Turnov a MA21.
Program byl opravdu nabitý a celý začínal přivítá-
ním na turnovské radnici. Zde bylo připraveno
malé posezení a stručné představení města Tur-
nova od své bohaté historie až po současné dění.

Vedení města s velvyslancem také živě diskutova-
lo o možnostech spolupráce například na úrovni
studentských programů.

Z radnice se delegace přemístila do kulturního
centra na Střelnici, kde byla připravena beseda
s žáky základních a středních škol. Veřejnost měla
po předchozí registraci také možnost zúčastnit se.
Celkový počet účastníků besedy překvapil i sa-
motného velvyslance, který s pohledem na zaplně-
ný velký sál s uznáním podotkl, že zájem 450 lidí
o besedy není ani ve větších městech. Beseda byla
koncipovaná jako reflexe současného stavu na
Blízkém východě, který je velice často skloňova-
ným tématem z důvodu trvající uprchlické krize.
„Pan Koren je velvyslanec státu a národa, který
byl v minulosti bezesporu historicky nejvíce pos-
tižen ústrky, holocaustem a vyvražďováním, a zá-
roveň je představitelem státu, který musel své
kořeny vybudovat prakticky z ničeho,“ uvedl na
začátek starosta města Tomáš Hocke. 

Úvod besedy věnoval pan velvyslanec předsta-
vení státu Izrael z různých rovin, ať už se jednalo
o historii země nebo vnější obraz vnímaný okol-
ním světem. K historii Izraele doplnil, že společné
dobré vztahy s Českou republikou sahají až do mi-
nulosti, kdy byly navázány již za Tomáše Garrigue
Masaryka. Vzpomínka na něho je dokonce v mno-
ha izraelských městech zakořeněna tak, že
„v Izraeli není město, kde byste nenašli náměstí,
ulici nebo alespoň kavárnu pojmenovanou po čes-
kém státníkovi.“ vysvětlil Gary Koren. Vzájemná
spolupráce byla však na čas komunistické éry po-
zastavena a až po roce 1989 byly styky opět navá-
zány zásluhou Václava Havla. Silné vztahy jsou
však nyní zase stálé a dokládá to nejen množství

Izraelsk˘ velvyslanec proÏil
v Turnovû zajímav˘ den
Turnov zažil poctu návštěvou velvyslance Státu Izrael Gary Korenem, který dorazil i se svou
manželkou Shirley. 



22 | | ãervenec–srpen 2016

Turnovské radniãní listy
jezdících automobilů Škoda po silnicích Izraele,
ale také zajímavá spolupráce na kulturní úrovni. 

Gary Koren hovořil i o multikulturní společnos-
ti, kterou izraelská společnost rozhodně je. Sám to
dokonce deklaroval skutečností, že on se narodil
v lotyšské Rize a jeho manželka v Moldávii. Právě
proto apeloval na českou mládež, aby byla hrdá na
zdejší krásy i na své češství. „Všichni jste velvy-
slanci České republiky a máte být hrdí nejen na
české pivo. Díky moderním technologiím musí
být všichni stále online na svých chytrých telefo-
nech, a tak sdílejte pro ostatní krásy ČR. Máte
monumentální památky jako Pražský hrad, nád-
hernou přírodu a další. Vy narážíte v zahraničí na
neznalost, ale v případě Izraele často narážíme na
předsudky.“ vysvětloval velvyslanec. U mediální
prezentace se také pan Koren zastavil a smutně
hodnotil, že v dnešním světě je třeba zprávy pro-
dávat, a bohužel nejlépe se tak děje u senzací bul-
várního typu nebo tragédií plných krve či násilí.
Málokdy se propagují úspěchy na poli vědy a vý-
zkumu nebo dalších odvětví. Beseda pana velvy-
slance se také dotýkala bezpečnostních prvků stá-
tu, se kterým souvisí síla země. Izraelský stát má
velmi silné obyvatele, kteří jsou trénovaní na psy-
chickou i fyzickou odolnost. V této společnosti je
totiž vojenská služba povinná i pro dívky. Z řad
posluchačů zazněla také otázka na nově zavede-
nou povinnou vojenskou službu pro ortodoxní
židy. Další otázky z publika byly na témata

uprchlíků a jejich přizpůsobení se pravidlům hos-
tující země, dále vztahům Izraele s Ruskem, nej-
lepším řešením zastavení teroristických útoků ne-
bo z lehčích témat například o českém pivu nebo
o izraelském týmu ledního hokeje. Závěr besedy
byl přes okolnosti uplynulého teroristického úto-
ku v Tel Avivu o naději, kdy pan velvyslanec pře-
kvapil a přednesl krátký vtip, který vystihuje ži-
dovský národ. 

Po krátkém obědě se vedení města společně
s manželi Korenovými přesunuli na návštěvu tur-
novské firmy Granát, kde byli provedeni celým vý-
robním procesem tradičních granátových šperků.
Družstvo umělecké výroby v čele s předsedou
Pavlem Tvrzníkem představilo své kolekce šperků,
se kterými zdobí nejen krásné české ženy, ale ne-

malé úspěchy mají také v zahraničí. Druhou na-
vštívenou společností byl Crytur, který se speciali-
zuje na výrobu respektive růst syntetických krys-
talů, které se následně využívají na vysoce specia-
lizované přístroje moderních technologií. Tato
společnost je jedním z vedoucích aktérů na mezi-
národním trhu a při prohlídce se probírala také
probíhající intenzivní spolupráce s izraelskými
společnostmi, které se specializují na moderní
technologie, výzkum a vývoj. 

Z moderních technologií se výprava opět vrátila
v čase a oba významní hosté si udělali čas na pro-
hlídku turnovské synagogy. Na manželský pár za-
působila harmonická atmosféra, která je podpo-
řena uměleckými detaily, na kterých se podíleli
studenti místní SUPŠ. Pan velvyslanec byl dojat
uměleckým zpracováním sochy Golema. „Tato so-
cha přesně vystihuje moje pojetí osobnosti
Golema a také trochu židovské vidění světa.“ při-
znal Gary Koren. Program však ještě nekončil
a pan velvyslanec se přesunul na poslední zastáv-
ku, kterou byl židovský hřbitov. „Je to místo, kte-
rého si vážíme, avšak nejsem příliš hrdí na necitlivé
zasazení silnice průtahu.“ uvedl starosta Tomáš
Hocke. Po krátké prohlídce hřbitova přišlo na roz-
loučení s panem velvyslancem a jeho chotí, kteří
na závěr vyjádřili velké nadšení z celého dne strá-
veného v Turnově a pronesli přání přijet znovu na-
příklad na koncert do synagogy nebo jen po krás-
ných místech Turnovska.

Roz‰ifiuje se koryto
fieky Jizery 
Byla zahájena realizace stavby dlouho připra-
vovaného protipovodňového opatření na řece
Jizeře.

Druhou etapou dlouho projektovaného protipo-
vodňového opatření „Zvýšení protipovodňové
ochrany města rekonstrukcí koryta“ se naplňují
závěry Studie návrhu protipovodňových opatření
na řece Jizeře, které byly zpracované po velké po-
vodni v roce 2000 na řece Jizeře. Prvním již reali-
zovaným opatřením byla rekonstrukce pevného

jezu na sklopný, vakový dvoukomorový „U Sho-
řelého mlýna“. 

Hlavním projektantem a investorem je Povodí
Labe, s. p. Hradec Králové. Termín provádění

stavby s ohledem na vydanou výjimku ze základ-
ních ochranných podmínek zvláště chráněných
živočichů je stanoven od začátku července 2016
do konce října 2017. V termínu od pondělí 20.
června 2016 došlo k předání staveniště. Náklady
na realizaci stavby jsou 20 milionů korun. 

Realizace nepředpokládá žádné omezení pro-
vozu v Palackého ulici, protože přístup na stavbu
je po provizorním přemostění. Stavba je na levém
břehu Jizery, kde bude zpevněno koryto v délce
241 metrů, a tím se rozšíří řeka od 1 až do 10 met-
rů. Do řeky budou také zřízeny schody pro spou-
štění lodí a pro obsluhu řeky při havarijních situa-
cích. 

Zdeněk Hovorka, vedoucí OS
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Městská památková zóna je historicky významná
část města s výrazným zastoupením památkově
hodnotných staveb. 

Nejen v Turnově patří památková zóna mezi nej-
výstavnější a nejatraktivnější části města pro tu-
risty, ale i pro místní. Tato oblast si uchovává jedi-
nečný genius loci a je dokladem dlouhé a bohaté
historie města. 
Turnovská městská památková zóna byla vyhláše-
na již v roce 1990 a ztělesňuje odkaz na tradici
a kulturní význam. Vzhledem k důležitosti oblasti
je nutné chránit ji a zachovat její kulturně historic-
ké a urbanisticko-architektonické hodnoty pro
další generace.

Ochrana památkové zóny je kontinuální péčí
o městské interiéry včetně povrchů komunikací.
Zásadní je pro památkovou zónu uchovat jednot-
ný ráz, který zde máme. Proto je nutné hlídat i pa-
norama památkové zóny s hlavními dominantami
v blízkých i vzdálených pohledech a veřejnou zele-
ní. Centrum pozornosti jsou například střešní kry-
tiny, fasády staveb či výplně oken a dveří. Navíc je
nutné střežit i historické podzemní prostory. 

Městská památková zóna se rozprostírá v sa-
motném centru města s historickými objekty.
Nalezneme ji: 
ul. A. Dvořáka ul. Palackého
ul. Hluboká ul. Skálova
ul. Jiráskova ul. Sobotecká
ul. Koňský trh ul. Tázlerova
ul. Krajířova ul. Trávnice
ul. L. Petrnouška ul. Vejrichova
ul. Markova ul. 5. května
Mariánské náměstí nám. Českého ráje

Majitelé nemovitostí nacházející se na území
městské památkové zóny jsou zavázáni k dodržo-
vání stanovených pravidel. Například v případě
novostavby jsou přesně stanoveny podmínky o u-
místění i vnějšího vzhledu stavby. Pro stávající
vlastníky nemovitostí platí také tyto pravidla
a musí je dodržovat při jakýchkoliv stavebních
pracích. 

K získání stavebního povolení musí občané
vlastnící nemovitost na území městské památko-
vé zóny žádat o závazné stanovisko orgánu státní
památkové péče. Tím je odbor školství, kultury

a sportu. Majitelé objektů v památkové zóně při
plánované rekonstrukci nebo přestavbě nemovi-
tosti mají možnost bezplatné porady ze strany
Národního památkového ústavu, územního od-
borného pracoviště v Liberci. Zároveň mohou za-
žádat o dotaci na obnovu objektů nacházejících se
na území městské památkové zóny města Turnov,
který je v rámci dotačního programu města Tur-
nov vyhlašován obvykle na začátku kalendářního
roku.

Mûstská památková zóna Turnov

Budova b˘valého kina 
Bio ráj je na prodej
Na květnovém zasedání zastupitelé schválili
prodej objektu bývalého kina v Žižkově ulici. 

Objekt se nachází na stavební parcele č. 855/2
a jeho zastavěná plocha je o výměře 1 242 m2. Pro

nabízené území je dle Územního plánu Turnov
stanoveno funkční využití „BS – bydlení smíše-
né“, což umožňuje využít objekt k bydlení i jiné
občanské vybavenosti ve městě. 

Kupní cena je ve výši 5 500 000 korun a koneč-
ný termín podání nabídek na odkoupení je do 15.
srpna 2016 do 17.00 hodin. 

Prohlídka objektu je v případě zájmu možná na
požádání. Podrobnější informace podá odbor
správy majetku, Růžena Jarošová, tel.: 481 366
317, e-mail: r.jarosova@mu.turnov.cz. 

Advaita otevfie 
novou poradnu 
Od července 2016 otevírá v Libereckém kraji
hned několik nových poboček, kam se budou

moci obrátit zejména lidé ohrožení nelátkový-
mi závislostmi, tedy lidé, kterým působí problé-
my hazard v podobě automatů, sázení na inter-
netu, sázení na výsledky ve sportu apod. 

Dále pak lidé, jejichž nadměrné trávení času na po-
čítači a internetu není přímo spojené s finanční ztrá-
tou (např. při hraní on-line a jiných počítačových
her), ale působí jim jiné závažné obtíže. Na poradnu
se budou moci obracet i ti, kdo mají problémy s jiný-
mi návyky, jako je užívání alkoholu či jiných drog. 

Kontakt: Poradnu najdete na adrese Skálova
466, 511 01 Turnov, otevřena bude od 19. červen-
ce 2016 každé liché úterý v době od 9 do 17 hodin
(popř. dle dohody). Schůzku si můžete dohod-
nout e-mailu lichkova@advaitaliberec.cz, tele-
fonní kontakt bude od července uveden na webu
www.advaitaliberec.cz. Kontaktní osoba: Bc.
Adéla Paulík Lichková.
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Město Turnov vyhlašuje již 13. ročník soutěže
o nejlepší květinovou výzdobu ve městě a městských
částech. 

Obyvatelé Turnova se mohou přihlásit do dalšího
ročníku soutěže, kterou vyhlašuje odbor životního
prostředí za Zdravé město Turnov a MA21. 

Soutěž je vyhlášena v následujících kategoriích: 
• Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrá-
dek rodinných domů
• Květinová výzdoba oken, balkonů a okolí byto-
vých a panelových domů
• Zahradní úprava a květinová výzdoba vstupních
prostor firem, organizací a institucí

Pravidla soutěže:
Termín předkládání přihlášek je do 31. srpna
2016.

Přihláška musí obsahovat:
• Jméno a adresu, telefon nebo e-mail, označení
soutěžní kategorie
• Popis zahradní úpravy či květinové výzdoby s přes-
ným určením místa umístění (např. truhlíky s pelar-
goniemi na oknech v 1. poschodí domu č. p. XXX)

• Fotodokumentaci – max. 5 fotografií – veške-
ré fotografie musí být z pohledu od silnice či ve-
řejně přístupného místa.
• Souhlas se zveřejněním zaslaných fotografií bez
nároku na autorská práva

Přihlášky do soutěže zašlete písemně na adresu
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí,
Antonína Dvořáka 335, 511 00 Turnov, nebo elek-
tronicky na adresu h.mala@mu.turnov.cz, m.si-
posova@mu.turnov.cz.

Po ukončení soutěže provede komise pro život-
ní prostředí vyhodnocení s prohlídkou květinové
výzdoby/zahradní úpravy. Výherci budou vyrozu-
měni a obdrží věcné ceny. Výsledky soutěže budou
publikovány.

Informace o soutěži poskytne Ing. Hana Malá,
tel.: 481 366 152, e-mail: h.mala@mu.turnov.cz
nebo Ing. Miloslava Šípošová, tel.: 481 366 153,
e-mail: m.siposova@mu.turnov.cz. 

Vyhla‰ujeme soutûÏ Rozkvetl˘ Turnov 2016

Zdravé mûsto Turnov 
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváfiet mûsto jako kvalitní, zdravé, pfiíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.

Projekty ke ãtenáfiské
v˘chovû pfied 
prázdninami byly 
ukonãeny
Pomalu a jistě se blíží závěr školního roku
2015/2016. Vrcholí nejen školní známkování
před závěrečným vysvědčením, ale měsíc čer-
ven je také měsícem ukončení projektů, které
významně ovlivnily výchovu ke čtenářství nejen
ve školní výuce, ale také v rámci mimoškolních
aktivit v rámci Zdravého města Turnova a MA 21. 

1. Kde konãí svût – Jak je to s králem 
Kde končí svět, Jak je to s králem, tak zněl název
a hlavní motto dvouletého projektu k 700. výročí

narození krále Karla IV. Desátý ročník této celo-
státní aktivity přinesl do našeho města opět nomi-
naci a poté slavnostní pasování do Řádu rytířů
krásného slova v Praze, pro novou držitelku toho-
to titulu Nicol Hanzlovou za Liberecký kraj.
Výrazně se také podílela na zvukové podobě knihy
Povstaňte přichází král, která získala mimořádné
ocenění na regionální přehlídce. 

2. Den ãtenáfiÛ na hradû 
Jak to vypadá v číslech? Za region Libereckého
kraje se zúčastnilo osm dětských oddělení kniho-
ven a dvacet dva škol. Přes 300 účastníků, kteří
obsáhli všechny čtyři kategorie projektu. Do
Prahy mohlo jet pouze 12 účastníků na slavnostní
ukončení, ostatní měli možnost dalšího slavnost-
ního setkání a ukončení projektu, v rámci akce
Den čtenářů na hradě Valdštejně, který se konal

14. června 2016. Této slavnosti se zúčastnilo 255
dětí z celého Liberecka.

3. KníÏka pro prvÀáãka – UÏ jsem
ãtenáfi – Slavnost abecedy a ãtení 
Sedmý ročník tohoto projektu pro prvňáčky byl u-
končen 7. června 2016 Slavnostní abecedy a čtení
pro 300 prvňáčků Turnova a okolí. Závěrečný spo-
lečný program v městském divadle za účasti spi-
sovatelky Kláry Smolíkové, autorky knížky pro
prvňáčky „Knihožrouti“ a dalších hostů. Při této
slavnosti byla také pasována nejen spisovatelka
Klára Smolíková, ale i místostarostka města Tur-
nova, Jana Svobodová. V pestrém programu vy-
stoupila řada dětí a mezi nimi i prvňáčci. Nejlepší
vypravěči, tanečníci i herci. Každý prvňáček si od-
nášel domů svou vlastní knížku, která byla pode-
psána autorkou Károu Smolíkovou. 
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Odbor školství, kultury a sportu připravilo v rám-
ci aktivit Zdravého města a MA21 tradiční louče-
ní s předškoláky. 

V pondělí 13. června se v sále Základní umělecké
školy v Turnově sešly děti ze sedmi turnovských
mateřských škol. Společně se děti rozloučily se
svými mateřskými školami, než nastoupí po
prázdninách mezi velké žáky do prvních tříd zá-
kladních škol. Zúčastnily se MŠ Jana Palacha, 28.
října, Mašov, Zborovská, Bezručova, Alešova

a Kosmonautů s celkem 183 dětmi. Předškolá-
kům byly z rukou místostarostky Petry Houškové
a knihovnice a radní Evy Kordové předány pamět-
ní listy s jejich fotografií. Nechyběla ani pohádka
o pejskovi a kočičce, kterou předvedl loutkářský
soubor Na Židli. 

„Je to každoročně moc hezké setkání. Není to jen
akce, která symbolizuje ukončení předškolní do-
cházky a přípravu do školy, ale i spojení s výchovou
a například i četbou, která je následně rozvíjena
i Knížkou pro prvňáčka,“ doplnila Eva Kordová.

Pfied‰koláci se slavnostnû rozlouãili se sv˘mi
matefisk˘mi ‰kolami

Ve středu 1. června zavítal starosta na setkání
s občany další části města, které se konalo v rámci
Evropského týdne udržitelného rozvoje v pobočce
Městské knihovny Antonína Marka Turnov na
Malém Rohozci. 

Každý měsíc starosta Tomáš Hocke v rámci
Zdravého města Turnova a MA21 vyrazí do části
města diskutovat o problémech místních občanů.
Červnové setkání zahájil starosta výčtem nových
aktivit radnice, mezi které patří i plány a výhledy
v investiční, projekční a společenské oblasti.
Krátce pohovořil o již uskutečněných akcích a u-
vedl pozvánky na nejbližší dny. 

Stejně jako ostatní městské části, tak i Malý Ro-
hozec se potýká se svými specifickými a dlouho-
dobými problémy. Jako v řadě dalších oblastí je prob-
lematická situace se stavem komunikací. Rezi-
denční oblasti se jako v mnoha okrajových částech
Turnova potýká s užšími cestami, které jsou hůře
sjízdné nejen v zimních měsících. Starosta se spo-
lu s občany snaží nalézt řešení například výhybný-
mi místy nebo vytvořením jednosměrných ulic,
aby se zamezilo nebezpečným kolizním situacím. 

S hůře dostupnými místy také souvisí aktuálně
skloňované omezení svozu odpadů z vybraných

okrajových částí Turnova. Vybraná místa jsou
špatně dostupná vozy Technických služeb Turnov,
které musí komplikovaně a nebezpečně vjíždět
a couvat z nepřístupných lokalit. Zastupitelstvo
v současnosti rozhodlo o omezení svozu a to sa-
mozřejmě vyvolalo velkou vlnu nevole. 

Doprava a parkování jsou stálými tématy, které
občany trápí. V této lokalitě je navíc umístěna prů-
myslová zóna Vesecko, do které denně proudí ka-
mionová doprava. Zatížený provoz silnice si vybí-
rá svou daň také na okolních domech nejen vyso-
kou prašností, ale také prasklinami na budovách.
„Když se pokusíme kamiony zpomalit retardéry,
tak vám ten dům zničí úplně. Optimální variantou
by bylo nalezení a vytvoření nové přístupovou ces-
ty do průmyslové zóny.“ zhodnotil starosta. Ná-
kladní a kamionová doprava je navíc v současnos-
ti klíčová v zásobování téměř všemi komoditami
a proto bylo diskutováno i o nalezení vhodných
parkovacích ploch pro tyto automobily. 

S pozvánkou na zahájení provozu koupaliště
v Maškově zahradě také zazněly otázky na vybave-
ní letní části areálu. Při otevření na začátku dubna
chyběly například stojany na kola, které byly do-
datečně instalovány. Nyní je však provoz na ná-
vštěvníky připraven i včetně ohřevu vody. Od vol-

nočasových aktivit se občané dostali k místním
památným objektům, jedním z nich je například
pomník výročí konce 1. světové války. 

K významným místům můžeme zařadit i voleb-
ní místnost, která na Malém Rohozci chybí. Při
konání voleb se občané vydávali na Bukovinu.
„Rozumným kompromisem by mohlo být zřízení
volební místnosti v novém Domě přírody v Dolán-
kách, který je stejně daleko na Bukovinu jako na
Malý Rohozec.“ usoudil Tomáš Hocke. Toto řeše-
ní se líbilo i přítomným občanům. 

K závěru setkání s občany se řešila transparent-
nost veřejné správy, kdy na radnici začal fungovat
rozklikávací rozpočet. Také docházka úředníků je
viditelná na webových stránkách města, která se
aktualizuje po několika minutách.

Starosta diskutoval s obãany na Malém Rohozci

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY
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Dûti z matefisk˘ch ‰kol
jsou vedeni 
k dopravní v˘chovû
Odbor dopravy MěÚ Turnov pořádá a organi-
zuje za pomoci Střediska volného času Žlutá
ponorka Turnov dopravní výchovu v rámci
Zdravého města a MA21. 

Každoročně se děti z mateřských škol z Turnova
a okolí účastní výuky k získání základních návyků

chování účastníka silničního provozu, která se ko-
ná vždy v sezónním cyklu podzim a jaro. Letošní
dopravní výchova pro nejmenší děti z turnovské-
ho okolí probíhá během měsíce června a doprava
pro mimoturnovské je zajištěna. Každá školka ab-
solvuje dvě hodiny na dopravním hřišti na skaut-
ském ostrově v Turnově, kde si pod vedením
Kateřiny Kmínkové osvojují pravidla bezpečného
pohybu na komunikacích. 

„Chceme zvýšit bezpečnosti zranitelných účast-
níků silničního provozu tím, že děti budou znát

základní pravidla chování při jízdě na kole,“ uvedl
vedoucí odboru dopravy Pavel Vaňátko. 
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V sobotu 21. května se v nově postaveném Sportov-
ním a rekreačním areálu Maškovy zahrady kona-
ly premiérové závody na inline bruslích O pohár
starosty města Turnova. 

První ročník se uskutečnil v odpoledních hodi-
nách a zúčastnilo se neuvěřitelných 107 závodní-
ků. Soutěžní kategorie byly stanoveny napříč vše-
mi věkovými skupinami, kdy nejmenším závodní-
kům bylo do 6 let a samozřejmě se zúčastnili také
soutěžící v dospělé kategorii.

Položili jsme pár zvídavých otázek pořadateli
Pavlu Hlubučkovi z organizace Sportinline: 

Jak jste přišel na myšlenku pořádat inline závody? 
Prvotním impulzem byl začátek druhé etapy do-
stavby Maškovy zahrady, kdy jsme již viděli umís-
tění inline dráhy. Řekli jsme si, že jako organizace,
která se zabývá kolečkovým bruslením, budeme
chtít do tohoto krásného sportovního areálu vnést
bruslařský život. Akci jsme začali plánovat na za-
čátku roku. Nejnáročnější období příprav bylo po-
sledních několik týdnů, kdy bylo potřeba zajistit
propagaci akce, domluvit se na detailech spolu-
práce se sponzory, sehnat potřebné materiální vě-
ci na organizaci a zajištění závodů.
Jaký byl průběh plánování prvního ročníku závodů? 
Jako každá začínající akce se musí poprat s drob-
nými zádrhely, tak u nás tomu nebylo jinak. Těžké
bylo především stanovení termínu konání závodů,
i přes značné plánování jsme zažili drobnou kolizi,

protože v tento den probíhalo v Turnově více kul-
turních akcí. Neustále nad námi také visela hrozba
špatného počasí. Měli jsme záložní možnost pře-
sunout závody do prostor zimního stadionu, ale tím
by se výrazně narušil pestrý doprovodný program. 
Počasí Vám však přálo a bylo slunečno. 
Ano, počasí bylo jak na objednávku. Samozřejmě
vždy se najdou jedinci, kterým se zdálo až příliš
teplo. Většina si však závodní odpoledne užila. 
Jak byste první ročník zhodnotil? 
Největší radost mám především z toho, že na akci
nedošlo krom drobných odřenin k žádným vážným
zraněním. Je skvělé, že na první ročník se sešlo tolik
závodníků a že nechyběli ani diváci, kterých dora-
zilo přes tři sta. Musím ale přiznat, že před začát-
kem akce jsem měl obavu. Týden před konáním
poháru bylo přihlášených pouze 40 závodníku
a počasí vypadalo spíše na déšť. Naštěstí když se
začala měnit předpověď na slunečno, tak se i zájem-
ci osmělili a chodila jedna registrace za druhou. 
Kdo další kromě vaší společnosti se na akci podílel? 
Ačkoli se jednalo o první ročník, tak zde musím
poděkovat všem sponzorům, kteří měli odvahu
nás podpořit a bez kterých by se závod nemohl ko-
nat. Město Turnov poskytlo finanční podporu
a propůjčilo závodům podporu samotného staros-
ty města Tomáše Hockeho a tím zásadně pomohlo
tuto akci realizovat. Dále společnosti Decathlon
Liberec, Wassa a Česká pojišťovna za drobné od-
měny pro závodníky. Červený kříž zajistil zdravot-
ní dohled nad závody a také předvedl ukázky prv-

ní pomoci. Poděkování patří i panu Mikulovi, kte-
rý na akci pro děti připravil chutné koláčky.
Městská knihovna Antonína Marka Turnov vě-
novala dárkové poukazy. Dále děkuji Městské
sportovní Turnov, která nás do areálu pustila a po-
mohla s předzávodními přípravami. Nesmím za-
pomenout ani na dobrovolníky z řad organizátorů
a ochotného startéra pana Štrincla. 
Plánujete pokračovat v pořádání této akce i v dal-
ších letech? 
Rádi bychom závody v podobném rozsahu zopa-
kovali. Vychytáme nějaké drobnosti a budeme se
snažit překvapit i nějakými novinkami. V příštím
roce bychom stejné závody uspořádali i v Mladé
Boleslavi, kde jsme již předběžně domluveni.
Mám takovou vizi, že do několika let by mohl
vzniknout miniseriál inline závodů pro rekreační
jezdce. Rozšířit bychom se mohli i do dalších měst
Liberce a Jablonce nad Nisou.

Ma‰kovu zahradu ovládli závodníci na bruslích

ãtvrtek 25. srpna 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz


