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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 a koordinátor Zdravého mûsta
Turnov a MA21 (tel.: 481 366 321, e-mail: a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, Klára Preislerová, Katefiina Doubravová, Jan âihák, Jana Svobodová, Pavel Matys. 

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

Absolutní prvenství v prestižní soutěži získal
Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada.
Svým hlasováním se do výsledků zapojila opět
i veřejnost, která ocenila silnici z Bedřichova na
Hrabětice. Slavnostní předávání ocenění se usku-
tečnilo v multimediálním sále krajského úřadu ve
čtvrtek 8. září 2016.

Soutěž pod záštitou hejtmana Martina Půty už
podvanácté vyhlásil Liberecký kraj a partnerské
organizace. „Soutěž si klade za cíl seznámit od-

bornou, ale i laickou veřejnost s úrovní stavebnic-
tví, architektury a projektování v uplynulém roce
v našem kraji. Velmi mne těší zájem ze strany sta-
vebních firem a architektonických ateliérů, kteří
vítají tento způsob prezentace své práce, i zájem
občanů, kteří svým hlasováním mohou ocenit jednu
z přihlášených staveb,“ říká hejtman Martin Půta.

Odborná porota složená ze zástupců Liberec-
kého kraje, krajského úřadu, České komory akre-
ditovaných inženýrů a techniků, Českého svazu

stavebních inženýrů, Svazu podnikatelů ve staveb-
nictví a Technické univerzity v Liberci si během léta
prohlédla a hodnotila všechny přihlášené stavby.
Těch se do letošního ročníku přihlásilo celkem 12.

Titulem Stavba roku Libereckého kraje 2016 se
však může pyšnit pouze Sportovní a rekreační
areál Maškova zahrada, který získal hlavní Cenu
doc. Ing. arch. Hubáčka, dr.h.c. Do soutěže ji při-
hlásila obchodní společnost Městská sportovní
Turnov s. r. o., která areál provozuje. „Od začátku
jsem tipoval, že areál v Turnově obsadí některé
z předních míst. Během návštěvy odborné poroty
získal kladné ohlasy jak po stránce urbanistické,
architektonické, tak i dispoziční. To se nakonec
potvrdilo i při závěrečném bodovém hodnocení
porotců,“ říká člen rady kraje Vít Příkaský, který
je současně předsedou poroty.

„Do letošního ročníku Stavby roku Libereckého
kraje se přihlásilo množství zajímavých a repre-
zentativních děl. Jsem moc rád, že se podařilo ob-
sadit všechny vyhlášené kategorie, porota měla
opravdu z čeho vybírat. Už nyní se těším na další roč-
ník,“ dodává radní Příkaský. Markéta Dědková

Ma‰kova zahrada je Stavbou
roku Libereckého kraje
Titul Stavba roku Libereckého kraje 2016 letos zakotvil v Turnově. 
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Letošní oslavy 98. výročí vzniku samostatného česko-
slovenského státu připadají na pátek 28. října 2016.
I letos tento významný den spojuje kromě pietního
aktu u pomníků v Turnově také kampaň Vlajka pro
Masaryka a slavnostní předávání ocenění města
Turnova v divadle. Novinkou letošních oslav je Den
otevřených dveří v Technických službách Turnov.

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 17.00 ho-
din u pomníku padlých ve Skálově ulici za účastni
představitelů města.

Slavnostní veãer mûsta v divadle,
Trávnice 
Večer spojený s udělováním ocenění města začíná
v 18.00 hodin v městském divadle. Kromě předá-

ní Ceny obce, která je udělovaná především za
profesní přínos, a čestného občanství, které hod-
notí celoživotní přínos včetně charakteru oceně-
ného. Předávat se budou i Medaile starosty, které
se udělují teprve od roku 2014. Slavnostní atmo-

sféru dokreslí kulturní program. Součástí oslav je
Kampaň Vlajka pro Masaryka, kterou starosta
města vyzývá občany k vyvěšení státních vlajek na
všechny objekty, nejen v Turnově. V sekretariátu
starosty bude od 1. října připraveno k vyzvednutí
50 kusů státních vlajek. 

Den otevfien˘ch dvefií
v Technick˘ch sluÏbách Turnov
V 13.00 hodin se otevřou brány společnosti
Technické služby Turnov pro veřejnost, která bude
mít jedinečnou možnost si celý areál v Sobotecké
ulici prohlédnout. Technické služby se v Turnově
starají nejen o svoz komunálního odpadu a čištění
a zimní údržbu komunikací, ale starají se i o opra-
vy komunikací a veřejného osvětlení. Pro své čin-
nosti využívají různou techniku od malých moto-
rových pil na údržbu a kácení dřevin až po velké
popelářské vozy. Nejen technika bude v prosto-
rách Technických služeb do 16.00 hodin k vidění. 

Oslavy 28. fiíjna 2016

KampaÀ Vlajka pro
Masaryka
Starosta města Tomáš Hocke vyhlašuje čtvrtým
rokem kampaň Vlajka pro Masaryka, která je
spojená s blížící se oslavou Dne vzniku česko-
slovenského státu. 

Slova vlast či vlastenectví zní dnes poněkud sta-
robyle a leckomu jsou možná i k smíchu. Vlaste-
nectví však znamená několik veskrze přirozených
věcí, kterými jsou například otevřené přiznání
k tomu, že máme rádi místo, kde žijeme, nebo že
nám záleží na dobrém rozvoji tohoto místa. Je to
vyznání, že rozumíme zdejšímu osobitému du-
chovnímu klimatu i všemu, co sem tradičně patří.
Je to však i odporování všemu spatnému a naopak
stranění dobrému. Obecně lze také říci, že je to cí-
tění souvislostí mezi tím, oč se snažíme, a tím, oč
usilovali naši předkové, jakož i tím, co odkážeme
svým potomkům. Chceme-li být dobře sami se-
bou, musíme mít určitý názor i na to, čím jsme by-
li. A co je nejdůležitější – měli bychom rozumět

těm nejlepším hodnotám a ideálům, které v pro-
středí našeho domova vznikly, vědomě na ně na-
vazovat a rozvíjet je způsobem odpovídajícím
dnešnímu světu. Takových hodnot je v našem pří-
padě dost – od osobitého demokratismu českého
prostředí, přes jeho realismus, vůli k míru a po-
kojnému řešení sporů až po masarykovský huma-
nismus. 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 dělat ve prospěch naší ze-
mě, města a v případě nutnosti jejímu prospěchu

i něco obětovat, tak jak to dokázali mnozí před ná-
mi. Z velkého daru, kterým 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 do-
mova 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 při-
praveno 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
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V Novém Oldřichově nedaleko Nového Boru se ko-
nala 12. září 2016 Výroční konference Programu
česko-saské spolupráce. 

Turnov měl možnost prezentovat projekt Spo-
lečná cesta k přírodním vědám, při němž se navá-
zala partnerská spolupráce s městem Ottendorf-
Okrilla. Eva Krsková a Renata Špačková za Město
Turnov a pan starosta Michael Langwald s Mar-
tou Maschke coby tlumočnicí a koordinátorkou
saské části projektu z Ottendorf-Okrilly se sešli
u společného stánku v Centru pro vzdělávání
a kulturu. Účastníci mohli zhlédnout hmatatelné
výsledky česko-saského programu za minulé do-
tační období 2007–2013 jako byla například bu-
dova zmíněného centra v Novém Oldřichově, ne-

bo již nastartované projekty z nového období
2014–2020, které prezentovala např. Technická
univerzita z Liberce v mapování podzemních
zdrojů vody v česko-saském příhraničí. 

Konference se nesla ve spokojeném duchu, neboť
oproti česko-polskému přeshraničnímu programu

tento již téměř vyčerpal dotační prostředky a má již
velice obtížnou úlohu vybírat z kvalitních náhrad-
ních projektů. Na konferenci bylo řečeno, že „od
začátku programu v červenci 2015 bylo Evrop-
skou unií podpořeno již 70 přeshraničních projek-
tů dotací ve výši cca 105 milionů eur“. Následující
dny pokračovaly monitorovacím výborem, na
němž hodnotitelé vybrali k financování dalších 25
česko-saských projektů za více než 27 miliónů eur.

Turnov s Ottendorf-Okrillou pokračují v part-
nerské spolupráci setkáváním dětí a mládeže.
Loni se v září zaplnila Žlutá ponorka dětmi při
malých tvůrčích dílnách opět zaměřených na pří-
rodní a technické vědy. Letos se uskuteční ke kon-
ci září setkání v Ottendorf-Okrille. 

Ing. Eva Krsková, Město Turnov

Turnov prezentoval projekt na ãesko-saské
konferenci pfieshraniãní spolupráce

Zdravé stárnutí v Turnovû
Město Turnov pořádá poprvé na svém území
Den zdraví, který se zaměřuje na trend stárnu-
tí evropské populace. Celý program se nese pod
názvem Zdravé stárnutí a je organizováno
v rámci Zdravého města Turnov a MA21.

Den zdraví, který je zcela zdarma, se uskuteční
v úterý 11. října 2016 a představí problematiku
stárnutí široké veřejnosti. Od 10.00 hodin bude ak-
ce probíhat v konferenčním sále Karla IV. v Žižkově
ulici. Zde se představí Projekt zdravého stárnutí
v rámci Univerzity 3. věku na Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy, který představí vědecký sekre-
tář České geriatrické a gerontologické společnosti,
vedoucí subkatedry geriatrie LF UK v Hradci Krá-
lové a zároveň primářka ambulancí gerontometa-
bolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Krá-
lové MUDr. Božena Jurašková, Ph. D. Paní doktorka
bude k dispozici i na veřejnou diskusi. Další blok
přednášky přednese primář oddělení následní péče
turnovské pobočky Krajské nemocnice Liberec
MUDr. Daniel Pospíšil. Ten představí péči o senio-
ry ve zdravotnickém zařízení a jeho přednáška bu-

de s názvem Stáří a nemoc. Během konference bu-
de přiblíženo, jaké jsou možnosti práce se seniory.
Že to lze i jinak představí gerontoterapeutka PhDr.
Ivana Vacardová, která provádí aktivizaci a terapii
ve zdravotnickém zařízení na oddělení následné pé-
če. Mgr. Marcela Hauke, která je lektorka a metodik
kvality v sociálních službách, supervizor a ředitelka
pečovatelské služby Dvůr Králové nad Labem, po-
vykládá o problematice demence. Její příspěvek je
pod názvem Do života mi vstoupila demence. 

Kromě přednášek se návštěvníci mohou těšit na
příklady dobré praxe a samozřejmě i na občerstvení. 
Program se v odpoledních hodinách přesune do
dalších zařízení v Turnově, které pečují o seniory
a v rámci Dne zdraví otevřely své dveře veřejnosti.
Od 13.00 do 15.00 hodin se můžete podívat napří-
klad do Spokojeného domova či navštívit Klub ak-
tivních seniorů, kde bude probíhat od 14.00 hodin
krátký kulturní program. Domov důchodců Poho-
da si navíc v rámci Dne otevřených dveří připravil
prohlídky prostor a ukázky aktivačních činností
pro seniory. Své aktivizační a terapeutické aktivity
představí i Oddělení následní péče Panochovy ne-
mocnice Turnov. Těšíme se na Vaši účast. 

Volební obvod ã. 13 jiÏ
není na Bukovinû
Městský úřad informuje o změně místa voleb-
ního okrsku č. 13. 

V minulosti obyvatelé Malého Rohozce, Dolánek
a Bukoviny museli všichni chodit volit do hasičské
zbrojnice na Bukovině. Po dlouhém vymýšlení
ideálního kompromisu pro umístění místa voleb-
ního okrsku bylo díky spolupráci místních obyvatel
a rekonstrukcí bývalé školy v Dolánkách ustano-
veno nové volební místo. Krajské volby konané
7.–8. října 2016 budou probíhat již v novém vo-
lební okrsek č. 13, tedy v Domě přírody v Dolán-
kách u Turnova. Děkujeme za pochopení.
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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.

V sobotu 17. září 2016 proběhl již pátý ročník
Svatohubertské slavnosti na hradu Valdštejn, kte-
rá je pořádána v rámci Zdravého města Turnova
a MA21 a navštívilo ji přibližně 500 osob.

Hudební lovecké kvarteto lesních rohů Valdštejn
(ve složení Jaroslav Hejral, David Pokorný, Hana
Mikulová, Lenka Libenská) zahájilo program ak-
ce a předvedlo ukázky lovecké hudby, loveckých
signálů a hlaholů se zajímavým komentářem pana
Davida Pokorného. Slovem slavnost zahájila mís-
tostarostka Jana Svobodová, ke které se připojili
Josef Tesař z Českomoravské myslivecké jednoty
Okresního mysliveckého spolku Semily a Miro-
slav Tomášek člen Řádu svatého Huberta. Pan
Josef Seliger seznámil přítomné s historií Řádu sv.
Huberta. 

Na hradě se předvedla Kateřina Cheníčková s u-
kázkami vábniček a vábení divoké zvěře, které si
vyzkoušeli i přítomné děti. Představena byla také
lovecká plemena psů i několik neloveckých ple-
men s komentářem o jejich historii, ale i současné
lovecké upotřebitelnosti. Kromě psů zaujal pří-
tomné svým výkladem o loveckých dravcích so-
kolních Mgr. Jan Višinský. Letové kousky jeho
dravců budou pro návštěvníky nezapomenutel-
ným zážitkem. 

Na Svatohubertské slavnosti je zvykem také pa-
sovat nové myslivce. Do svých řad po úspěšných
mysliveckých zkouškách přivítali nového člena
z mysliveckého spolku Veselka Rovensko. Celé
odpoledne byly pro všechny děti připraveny soutě-
že z mysliveckých a lesnických znalostí, které při-
pravila Milena Brožková spolu s Ivou Hradilovou
a Lesy ČR, Lesní správa Hořice, zastoupená revír-
níkem Ing. Janem Drahotským. Všichni, kteří se
zúčastnili soutěží, obdrželi drobný dárek na pa-
mátku. 

Mateřská škola Turnov-Mašov, zastoupená ře-
ditelkou Mgr. Zdeňkou Čihákovou a dalšími uči-
telkami s rodinnými příslušníky připravili výtvar-
nou dílnu pro dětské návštěvníky. Do soutěží a vý-
tvarné dílny se zapojilo přibližně 130 dětí včetně
několika dospělých. Ve výtvarné dílně děti vyrobi-
ly cca 130 muchomůrek ze špuntů, to samé množ-
ství vymalovaly placek ze dřeva a obdobně vyrobi-
ly papírových čelenek. Dále vytvořily navlékáním
dřevěných korálků spoustu hadů i dalších drob-
ností. Výtvarnou dílnu zpestřila Jana Kristiánová
z Mysliveckého spolku Kozlovy Všeň malováním
dětí na obličej. 

Ve slavnostním sále klasicistního domu byly in-
stalovány po dobu slavnosti výtvarné práce dětí
mateřských škol. Jednalo se o výtvarné práce ze
soutěže, kterou vyhlásil Městský úřad Turnov pro
děti Turnovských i okolních mateřských škol pod
názvem „Co se děje v lese“. Do soutěže se zapojilo
patnáct mateřských škol se 163 výtvarnými prace-
mi. Všechny práce byly nejprve ohodnoceny od-
bornou komisí, která vybrala z každé mateřské
školy jednu nejlepší výtvarnou práci. Zároveň vy-
hodnotila mateřskou školu, která do soutěže do-
dala celkově nejlepší výtvarné práce, a byla to

Mateřská škola Turnov 28. října. Byla navržena
i zvláštní cena za nejlepší kolektivní práci a to
z Mateřské školy Jenišovice. V době slavnosti vý-
tvarné práce hodnotila ještě veřejnost, která vy-
brala jako nejlepší Mateřskou školu Turnov
Kosmonautů Sluníčko v počtu 113 hlasů.

Na počest české myslivosti byla slavnost zakon-
čena troubenou a zpívanou Svatohubertskou mší,
kterou celebroval duchovní Jaroslav Gajdošík
z Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Se-
milech za doprovodu pěveckého sboru Antonín
Dvořák pod vedením sbormistra Bohuslava Lédla
a loveckého kvarteta lesních rohů Valdštejn. Při
vlastní mši se zapojil aktivně i člen Řádu sv.
Huberta.

Prostory pro tuto slavnost propůjčila organizač-
ní složka Města Turnov, Turnovské památky a ces-
tovní ruch, především za pomoci správkyně hradu
Kristýny Licinbergové a průvodce Martina Doub-
ka. Slavnost byla připravena a pořádána Městem
Turnov, odborem životního prostředí za pomoci
Okresního mysliveckého spolku Semily, Liberec
a Jablonec, Lesů ČR, Lesní správy Hořice, Mysli-
veckého sdružení Radeč, Valdštejn a Všeň, Mateř-
ské školy Turnov-Mašov, Sborem dobrovolných
hasičů Turnov-Pelešany a dalších.

V předhradí Valdštejna předváděl ukázky práce
se sekerou sekerník Zdeněk Hajník, ukázal i hod
oboustrannou sekerou. Návštěvníci si měli mož-
nost hod touto sekerou vyzkoušet. V místě před
hradem byl umístěn i stánek Sdružení Tulipán,
kde probíhal prodej výrobků z chráněné dílny.
Hrad Valdštejn celé odpoledne prostoupil duch
myslivosti, lásky k lesu, lidem a přírodě. Atmosfé-
ru z hradu vysílal v přímém přenosu Český rozhlas
dvojka s komentářem Václava Žmolíka. 

Ing. Jan Čihák

Svatohubertská slavnost na hradu Vald‰tejn 



V rámci Zdravého města Turnova a MA21 se bude
letos po třech letech pořádat veřejná diskuse na
zjištění deseti nejpalčivějších problémů Turnova,
které obyvatele trápí. 

Pokud něco chcete změnit či naopak nechcete mě-
nit nic, tak přijďte 31. října 2016 od 16.00 hodin
do sálu SUPŠ ve Skálově ulici a zapojte se do dis-
kuse s ostatními obyvateli. Přijďte se podělit o va-
še názory, jak se Vám tu žije a co dále ve městě roz-

víjet a podporovat. Nebojte se říci, co Vám
v Turnově vadí a pomozte to změnit. 

Akce se koná zdarma a pro účastníky bude při-
praveno drobné pohoštění. Nebude chybět ani
krátký kulturní program. 

V rámci odpoledne se také začne formovat tzv.
Pocitová mapa Turnova, kam občané mohou vy-
značit místa, kde se cítí dobře či naopak místa,
která jsou nebezpečná nebo by si zasloužila větší
pozornost

Pfiijìte fiíci svÛj názor a formovat mûsto

Projekt v˘chovy ke
ãtenáfiství v novém
‰kolním roce
Výchova ke čtenářství se připravuje v Městské
knihovně Antonína Marka v Turnově v rámci
Zdravého města Turnov a MA21 již několik let. 

Projekty výchovy ke čtenářství jsou připravová-
ny pro rodiny s dětmi od těch nejmenších až po
školáky. Ze zkušeností víme, že je třeba začínat
opravdu již s malými dětmi. Proto vznikly aktivity
jako Pohádkové podvečery a Knihovna otevřená
rodině. Poté přichází na řadu děti ve věku mateř-
ských škol, pro které vznikl Klub Matýsek. Pra-

videlně jednou měsíčně se v klubu setkávají přede-
vším děti předškolního věku, kde jsou připravova-
né pořady výchovy ke čtenářství hravou a přístup-
nou formou. Klub Matýsek je otevřen také pro
maminky s dětmi na mateřské dovolené.

Pro školní rok 2016/2017 je připravován ve
spolupráci a pod záštitou o.p.s. Celé Česko čte dě-
tem, dlouholetým partnerem v oblast výchovy ke
čtenářství, novou aktivitu pro děti z mateřských
škol také v Turnově. Jedná se o projekt „Babička
a dědeček do školky“. Tento nový projekt výchovy
ke čtenářství doplní aktivity Klubu Matýsek.
Pilotně se jako první zapojí mateřská škola 28. říj-
na Turnov a MŠ Zborovská Turnov. 

Projekt „Babička a dědeček do školky“ spojuje
tři generace – děti, rodiče a seniory. Byl vymyšlen,
aby se uskutečnila setkávání nejmladší a nejstarší
generace a bylo posíleno mezigenerační sdílení
času, prostoru a předávání hodnot pravidelnými
činnostmi v rámci projektu. Cílem je opět oživit
a zavést tradiční a důležitý rituál předčítání do ro-
din a pomoci dětem ve čtenářské a jazykové gra-
motnosti. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chu-
dém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlou-
vají či čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila tele-
vize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.
Projekt má svá pravidla a návaznost jednotlivých
činností. Všechny výše popsané myšlenky chceme
uchopit a zavést do praxe. Těším se osobně na re-
alizaci tohoto záměru, na další spolupráci s ma-
teřskými školami a generační propojení. 

Eva Kordová

Starosta zavítá na
setkání na V˘‰inku
Starosta města Tomáš Hocke zve na další pravi-
delné setkání s občany, které se uskuteční na
Výšince. 

Setkání proběhne ve středu 12. října 2016 od
17.00 hodin v DPS Výšinka. Přijďte podiskuto-
vat do společenské místnosti v suterénu DPS
v Granátové ulici 1897 o problémech, které Vás
trápí a dozvědět se dění z radnice.
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Každoročně se konají na konci srpna v polském
partnerském městě Jawor oslavy chleba a per-
níku. 

Je již tradicí, že Turnov vysílá na tyto oslavy své u-
mělce a zástupce řemesel. Letos vyrazila známá
taneční skupina ILMA se svými mistry a mistryně-
mi světa a Evropy a za velkého tepla a přihlížejí-
cích diváků sklízela potlesk. Za řemeslníky pre-
zentovaly své výrobky paní Rútová a paní
Josifová, výborné perníčky v nejrůznějším prove-
dení šly rychle na odbyt. Na oslavy do Jawora se
také vypravili turnovští rodáci, aby podporovali
naše umělce a užili si atmosféry.

Za vedení města se akce účastnila paní místosta-
rostka Jana Svobodová. Spolu s Evou Krskovou,
která v minulosti realizovala několik projektů

s Jaworem, se zapojily do týmu starosty Jawora
Emiliana Bery, aby vytvořili nový Guinessův
rekord v délce upečeného perníku. Dodávka s peč-
livě uloženými platy perníků ve stojanech byla při-
stavena k dlouhému stolu na náměstí, na nějž jed-
notlivci nossili tato plata a další je stírali polevou
dohromady a sypali oříšky. Za skandování obe-
censtva byl dokončen celý perník. Pověřený pra-
covník změřil délku – 46,1 m, takže rekord
z minulého roku byl překonán! Pak byly ještě
v kratším čase všechny řezy rozdány mezi nedo-
čkavé přihlížející účastníky. 

Ing. Eva Krsková a Mgr. Jana Svobodová, 
Město Turnov

Zástupci mûsta se v Jaworu úãastnili nového
Guinessova rekordu 

Den architektury 
nabídne Turnov 
z jiné perspektivy
Oslavy světového dne architektury budou poprvé
probíhat i v Turnově, který se jako jedno z šede-
sáti měst a obcí připojuje celorepublikové akce
oslavující architekturu a zapomenutá místa. 

Den architektury vznikl s cílem otevřít tento obor
laické veřejnosti v širších souvislostech. Orga-
nizátoři chtějí poukázat zajímavým a sdělným způ-
sobem na prolínání současné i historické architek-
tury, to vše při zachování vysoké odborné úrovně. 

Organizátoři si pro Vás připravili komentova-
nou procházku městem s názvem Turnov z jiné
perspektivy. Díky své morfologii je Turnov bohatý
na zajímavé výhledy do okolí. Z některé z měst-
ských věží se o tom sami přesvědčíte. Z výšin se
však také snesete pod zem a prohlédnete si zají-
mavé podzemní stavby v centru města. Cílem pro-
cházky se stane kulturní centrum Střelnice. S ar-
chitektem Václavem Hájkem a Lenkou Švábko-
vou se můžete těšit na zajímavé informace. Sraz je
v sobotu 1. října v 14.00 hodin na náměstí České-
ho ráje a celá akce je zdarma. 

Turnov‰tí hasiãi se
doãkají nového 
zásahového vozidla
Dlouho očekávaná nová technika na místo vy-
sloužilého stroje pro hasiče Turnov je již na dohled. 

Turnovští hasiči mají ve svém vozovém parku
bez mála třiceti letý zásahový vůz Avia 30, který
svým technickým stavem dlouhodobě neodpovídá
potřebám hasičů a nesplňuje požadavky pro bez-
pečnou jízdu na komunikacích. Jeho udržení pro-
vozu schopném stavu vyžaduje nemalé finanční
prostředky a mnoho času a úsilí hasičů. 

Městu Turnov se v letošním roce podařilo zajis-
tit spolufinancování na pořízení nového dopravní-
ho automobilu. Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR přispělo formou dotace
pro jednotky dobrovolných hasičů částkou 450 ti-
síc korun. Z Fondu požární ochrany Libereckého
kraje se podařilo zajistit částku 300 tisíc korun
a město Turnov, které nese největší finanční zátěž,
investuje 1,65 mil. Kč. Celková cena vozu je 2,4
mil. Kč včetně DPH. 

Tento nový vůz bude ve velké míře využíván
zvláště na technické zásahy, úniky kapalin na ko-

munikaci a při odstranění následků dopravních
nehod. Vozidlo pomůže i při čerpání zatopených
prostor v průběhu povodních nebo při likvidaci
následků povětrnostních vlivů, práci na vodě
a dalších zásahů. Pořízení nového vozu je dalším
krokem zlepšení vybavenosti technickými pro-
středky pro velmi náročnou práci hasičů Turnov.

ãtvrtek 20. fiíjen 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz


