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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – listopad 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 a koordinátor Zdravého mûsta
Turnov a MA21 (tel.: 481 366 321, e-mail: a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, Klára Preislerová, Z· ÎiÏkova, Václav Hájek, Ottendorf-Okrilla, OSM, Z· Skálova, Z· 28. fiíjna. 

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

Krásné počasí a zajímavá komentovaná procház-
ka městem s názvem Turnov z jiné perspektivy na-
konec přilákala okolo 60 zájemců. Organizátoři
tak hojnou účast ani nepředpokládali, avšak vypo-
řádali se situací se ctí. Početná skupina se musela
sice při některých zastávkách z důvodu bezpeč-
nosti a také omezeného prostoru rozdělit, ale
všichni se na architektonická místa dostali.

Z náměstí Českého ráje, kde měl úvodní slovo
architekt Václav Hájek se skupina přesunula pod
zem. Ve sklepeních pod barokní částí muzea
účastníci vyslechli komentář Davida Marka. Další

zastávka vynesla všechny do oblak, kde si na věži
základní školy ve Skálově ulici poslechli architekt-
ku Lenku Švábkovou. Trasa vycházky vedla dále
Skálovou ulicí až k Husovu sboru, kam se v do-
provodu kastelána pana Bezděčíka účastníci s ra-
dostí vydali. Další kroky vedly skupinu ke smuteč-
ní síni, kde pár slov pronesl starosta Tomáš Hocke
a provozovatel pohřební služby pan Křelina.
Cílem celé procházky se stalo kulturní centrum
Střelnice, kde kromě komentáře pana starosty
a jednatele KCT pana Peška, na návštěvníky čekalo
i promítání krátkého dokumentu o intervencích

ve veřejném prostoru. Den architektury otevře
i v příštím roce některé z veřejně uzavřených budov.
Program dalšího ročníku si organizátoři již nyní
zhruba plánují, takže i příští rok se na co máte těšit. 

BlíÏí se první 
adventní nedûle 
Poslední listopadový víkend je i první adventní
nedělí, kdy se tradičně na náměstí Českého ráje
poprvé rozsvítí vánoční strom. 

K samotnému okamžiku rozsvícení stromku
patří také tradiční doprovodný program. I letos
27. listopadu 2016 se můžete těšit od 16.30 hodin
na vystoupení dramatického kroužku ZŠ Žižkova.
Žáci se představí coby adventní postavy a budou
dětem rozdávat sladkou nadílku. Odpolednem
Vás provede Eva Kordová, ale těšit se můžete i na
vystoupení dechového souboru Základní umělec-
ké školy Turnov a pěvecký soubor Carmina. 

Rozsvícení stromu předchází Den pro dětskou
knihu v Městské knihovně Antonína Marka v Turno-
vě od 9.00 do 14.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni. 

Den architektury pfiedvedl
Turnov z rÛzn˘ch perspektiv
V sobotu 1. října 2016 proběhla v Turnově historicky první oslava dne architektury, o kterou byl překvapivý zájem. 
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Sportovní a rekreační areál v Maškově zahradě
získal zvláštní ocenění v rámci soutěže Stavba ro-
ku 2016. 

Soutěž Stavba roku je vyhlašována již od roku
1992, od kdy se postupně vyvíjela do nynější
podoby. V současnosti se kromě stabilní soutěže
vyhlašují další zvláštní ceny jednotlivých vypiso-
vatelů a partnerů, které akcentují na některou
z vlastností posuzovaných návrhů. Příkladem mů-
že být Cena předsedy Senátu Parlamentu České
republiky, která je udělovaná od patnáctého roční-
ku soutěže, a kterou získal Sportovní a rekreační
areál v Maškově zahradě. 

Cenu předsedy Senátu Parlamentu České repub-
liky převzal starosta města Tomáš Hocke z rukou

ředitele sekretariátu předsedy Senátu Jaroslava
Müllnera ve čtvrtek 13. října 2016 v Betlémské
kapli v Praze. Cenu společně se starostou města
převzali také zástupci společnosti Syner, a. s.
a BFB – studio, s. r. o. Předseda Senátu Milan
Štěch zdůvodnil předání ceny následovně: „Spor-
tovní a rekreační areál v Maškově zahradě je vý-
znamným příspěvkem k posílení sektoru služeb
v regionu a je také ideálním prostředím pro tráve-
ní volného času všech generací. To vše je architek-
tonicky a stavebně pojednáno atraktivně, úderně
a také vkusně.“ 

V září tohoto roku získal sportovně rekreační
areál také titul absolutního vítěze v soutěži Stavba
roku Libereckého kraje 2016, kterou zaštiťuje
hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Areál v Ma‰kovû zahradû získal dal‰í ocenûní

V pátek 7. října 2016 se hřiště ve Studentské ulici
dočkalo slavnostního otevření po rekonstrukci. 

Oprava hřiště vzešla z řad obyvatel sídliště, kdy
projevili svou iniciativu a vybrali mezi sebou část
peněz. Společně s dalšími sponzory se obyvate-
lům podařilo vybrat částku kolem čtyřiceti tisíc
korun. Zadavatelem zakázky bylo město Turnov,
které oslovilo firmu Flora servis, s. r. o. z Brna.
Celková cena rekonstrukce se vyšplhala na zhruba
310 tisíc korun.

Stavební úpravy probíhaly od pondělí 26. září 2016
do prvního říjnového týdne. První dny rekon-
strukce se zaměřily na výměnu dětských prvků.
Druhou fázi úprav zajišťovaly Technické služby
Turnov, které opravily plůtek s vrátky a zajistily
spravení stávajících gumových dlaždic hřiště.
V rámci veřejně prospěšných prací se zapojili i ucha-
zeči o zaměstnání z Úřadu práce, kteří prováděli
dosypání spár mezi starými gumovými dlaždicemi
a celkově upravili zeleň okolo dětského hřiště. 

Samotné otevření hřiště bylo v komorní atmo-
sféře, kde se sešli místní obyvatelé, zástupci spon-
zorů, zastupitelů a vedení města. Starosta města
Tomáš Hocke na úvod přítomné přivítal a poděko-
val sponzorům. „Velice si vážíme, když se do ob-
novy okolí vloží místní obyvatelé. Ačkoli částka
vybraná mezi obyvateli nebyla nijak vysoká, tak si
město a zastupitelé cení jakékoli iniciativy, která

vede ke zlepšení lokalit Turnova a života obyvatel
v nich.“ zhodnotil starosta. Nechybělo ani přestři-
žení pásky, které si pro změnu mohli vyzkoušet ti
nejmenší účastníci otevření. Pro děti byly dále při-
praveny soutěže, které připravili místní rodiče
a přátelé hřiště pod vedením paní Horodyské. Na
památku opravy hřiště namalovaly děti obrázky,
které věnovaly zástupcům sponzorů. 

Děkujeme sponzorům a všem, kteří se na opra-
vě hřiště podíleli. 

Na hfii‰tû pfiispûli: 
Město Turnov, Crytur, s. r. o., Ontex CZ, s. r. o.,
Barvy Turnov, Jizerské pekárny, p. Horodyská, p.
Laučmanová, p. Hořínková, p. Bínová, p. Ne-
mattalla, manžel Vraňanovi, kolektiv TOPTEC
(Melich, Kovačičinová, Václavík, Šulc, Beneš, Po-
lák, Bartoníček, Vojtíšek, Veselý, Budasz, Pleštil,
Hlubuček, Marková, Lédl, Vít, Psota, Pintr, Ma-
toušek), kolektiv rodičů a přátel hřiště (Emmer-
lingová, Kizivátová, Vítková, Kučerovi.

Hfii‰tû na sídli‰ti u nádraÏí se doãkalo 
slavnostnû rodinného otevfiení
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Díky saskému partnerovi se podařilo i letos získat
malou částku z Česko-německého fondu budouc-
nosti na setkávání turnovských a ottendorfských
dětí. Turnovu byl přislíben příspěvek na dopravu
ve výši 400 EUR, ačkoli bude konečná částka zřej-
má při vyúčtování. 

Ve dnech 22. a 23. září se zúčastnily děti ze ZŠ Žiž-
kova dvoudenní akce zaměřené na poznávání pří-
rodních a historických atraktivit Ottendorfu-
Okrilly a okolí. Ve smíšených týmech s pomocí
GPS si děti vyzkoušely v terénu geocaching-tour
Ottenndorfem-Okrillou.

Odměnou jim bylo večerní grilování vyhláše-
ných německých klobás, kterého se účastnil i sám
starosta města Michael Langwald. Druhý den mě-
li možnost si účastníci zahrát tzv. fotbalový golf
v Socceparku. Jde o sport, který si teprve hledá své
zájemce. Místo golfové hole se používá vlastní no-
ha. Rozhodně u tohoto typu golfu zažijete více le-
grace. Příznivé počasí a perfektně připravený pro-
gram přímo saskými dětmi napomohly po všech
stránkách vydařenému pobytu a setkání dětí. Jak
uvedla paní učitelka Kutková doprovázející čes-
kou skupinu spolu s paní učitelkou Falkenber-
govou: „Všichni jsme si to pěkně užili.“ 

Letošní akce byla pokračováním setkávání dětí
našich partnerských měst. Loni na podzim jsme
hostili saskou skupinu ve Žluté ponorce a děti
pracovaly v malých dílničkách. Každoroční setká-
ní českých a saských dětí naplňuje nejen podmín-

ku udržitelnosti projektu Společná cesta k přírod-
ním vědám z roku 2014, ale zároveň plní i posel-
ství sbližovat lidi prostřednictvím poznání histo-
rie a kultury jejich kraje. 

Ing. Eva Krsková, Město Turnov

Spolupráce se Saskem pokraãuje setkáváním dûtí

Z· ÎiÏkova zve na dny 
otevfien˘ch dvefií

Základní škola Turnov, 
Žižkova 518, 511 01 Turnov, 
www.zsturnov.cz,
Tel.: 481 325 610, 
e-mail: skola@zsturnov.cz

• PRO BUDOUCÍ ŠESŤÁKY:
Den otevřených dveří
úterý 1. listopadu 2016 od 15 hodin
– komentovaná prohlídka školy
– setkání s budoucími třídními učiteli
– ukázka učebnic

• PRO VEŘEJNOST:
Den otevřených dveří
úterý 1. listopadu 2016 od 10 do 17 hodin

• BUDOUCÍ PRVŇÁČCI:
Po stopách skřítka Školníčka
úterý 1. listopadu 2016 od 15 do 16.30 hodin 

Kompostárna bude 
otevfiena do konce 
listopadu

Občané mohou kompostárnu na Malém Ro-
hozci využít naposledy v listopadu. 

Ve dnech pondělí, středa a pátek od 13.00 do
16.00 a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. V novém
roce bude opět otevřena dubna. 
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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.

Město Turnov v rámci Zdravého města a MA21
připravilo pro širokou veřejnost konferenci a pro-
gram na Den zdraví, který se uskutečnil v úterý
11. října 2016. 

Den zdraví se v Turnově odehrál historicky poprvé
na aktuální téma stárnutí evropské populace.
První část dne probíhala formou konference, na
které se představili odborníci z řad lékařů, odbor-
níků i zástupci organizací z praxe. Konferenci za-
hájila svou přednáškou MUDr. Božena Juraš-
ková, která svou energickou řečí vtáhla do tématu
nejen přítomné seniory, ale také mladé osazen-
stvo. Svou prezentaci nazvala „Stáří není hroz-
ba“. Během své řeči představila asi 70 účastní-
kům, že každý lidský věk má svá specifika a že
často záleží na individuálním přístupu každého je-
dince. „Stáří je výsadou života a člověk si musí
zvolit, jakým způsobem jej chce prožívat. Vždy
máme možnost volby a jen na nás je, zda budeme
aktivně stárnout nebo zda se necháme stářím pře-
válcovat.“ uvedla Jurašková. Toto vyjádření se zdá
jednoduché, ale vždy je třeba pracovat na adapta-
ci na seniorský věk. Jedná se nejen o jinou zdra-
votnickou péči, ale také o přijetí své společenské
role jako seniora. 

Svou poutavou a poučnou řečí paní doktorka
zasáhla nejen nejstarší účastnici, které bylo neu-
věřitelných 90 let, ale také nejmladší účastníky,
kteří ještě nenabyli plnoletosti. Zajímavý příspě-
vek uvedl také primář následné péče turnovské
nemocnice, který hovořil o péči poskytované
seniorům ve zdravotnických zařízení. Zaměřil se
prvopočátky následné péče v Turnově a představil
postupné změny, které se zde udály. Kromě ne-
mocničních prostor mluvil i o aktivizačním a tera-

peutických cvičeních, které se do Turnova postup-
ně zavádějí. Svým vystoupením také pozval pří-
tomné na den otevřených dveří, který se konal
v odpoledních hodinách na oddělení následné pé-
če v nemocnici s gerontoterapeutkou Ivanou
Vacardovou. Ta společně s dobrovolníky z řad ro-
dinných příslušníků a sestřiček připravili pohoš-
tění pro veřejnosti i pacienty. Zde byla také nej-
starší účastnice ve věku 97 let, které se velice líbi-
la živá hudba i taneční kroky dalších pacientů. 

Po krátkém osvěžení a občerstvení účastníků
konference se pokračovalo s přednáškou lektorky
a metodika kvality v sociálních službách Mgr.
Marcelou Hauke. Poselstvím přednášky s názvem
„Do života mi vstoupila demence“ by mohlo být,
že pozitivní přístup může překonat i ty nejtěžší
překážky. Pro úspěšné stárnutí je mnohdy práce či
přijetí svého místa v životě. Bohužel mnohdy se
stává nemoc neviditelnou, a právě o Alzheimerově
nemoci a demenci byla také přednáška. Se stářím
mohou být spojené postupné ztrácení schopností
logicky uvažovat, zorientovat se či změny v chová-
ní. Kromě způsobů podpory byly během přednáš-
ky vyřčeny otázky, kam sahá svoboda nemocného

člověka a zároveň jak velké je přitom právo na
důstojnost. Konec konference se pak zaměřil na
příklady z praxe, kde se postupně představily or-
ganizace, které se o seniory starají a poskytují jim
skutečně komplexní péči. Představil se Domov
důchodců Pohoda, který měli všichni možnosti si
odpoledne projít při dni otevřených dveří. Dále se
prezentovala organizace Spokojený domov, která
uvedla výčet služeb a aktivit poskytovaných svým
klientům. Příklad dobré praxe uvedl i Anděl stráž-
ný, který působí pod záštitou Českého červeného
kříže a poskytuje 24 hodinovou pohotovostní
službu pro klienty včetně moderních monitorova-
cích zařízení pro tísňovou péčí. 

Pozitivně zapůsobilo i dobrovolnické centrum
Dobromysl, které ukázalo, že dobrovolnictví není jen
výsadou mladých studentů. Příkladem za všechno
je seniorka, která doprovází pacienty do nemocni-
ce na nepříjemné vyšetření kolonoskopie. 

Do konference se zapojila i Střední zdravotnic-
ká škola v Turnově, která představila svou činnost.
Dvě studentky třetího ročníku ukázaly, jak se ne-
jen teoreticky připravují na své poslání starat se
o potřebné seniory. Již nyní se v rámci praxí zapo-
jují do aktivit organizací v Turnově.

Závěr konference patřil poslednímu příspěvku,
kterého se ujala místostarostka Petra Houšková.
Představila akademii umění a kultury v rámci
vzdělávání třetího věku, které již funguje v Zá-
kladní umělecké škole v Turnově. 

Druhá část Dne zdraví se odehrávala na několika
místech zároveň. Kromě již zmiňovaných dnů otev-
řených dveří byl připraven i kulturní program v Klu-
bu aktivních seniorů, kde se předvedly děti ze ZUŠ
Turnov, a recitací se představili nejmenší čtenáři
z Městské knihovny Antonína Marka v Turnově.

Jak zdravû Ïít a stárnout pfiedstavil Den
zdraví v Turnovû



Ve středu 12. října 2016 zavítal starosta za obyva-
teli na Výšinku, kde v rámci Zdravého města
a MA21 diskutoval o zdejších problémech. 

Na říjnové setkání se vydal starosta Tomáš Hocke
na Výšinku, kde v prostorách DPS v Granátové
ulici diskutoval s obyvateli. Hned v úvodu setkání
připravili místní občané starostovi velkolepé při-
vítání v podobě květiny a krásného dortu ve tvaru
podkovy pro štěstí. Starosta vše s díky přijal
a představil účastníkům novinky nejen z Výšinky,
ale z celého Turnova. 

Zhruba tři desítky občanů naslouchalo novin-
kám, které se za poslední rok udály v jejich lokali-
tě. Příkladným plněním požadavků se stalo napří-
klad vodorovné značení křižovatky u Gymnázia
Turnov nebo označení chodníku pro pěší před
d. u. v. Granát. Z větších investic do domova s pe-
čovatelskou službou musíme také zmínit výměnu
výtahů, která se uskutečnila v dubnu tohoto roku
a stála neuvěřitelných 2,71 mil. korun. Bohužel se
za poslední rok nepovedly splnit všechny poža-
davky místních obyvatel, a tak prozatím musí dále
čekat na autobusovou zastávku. Starosta však
s nadějí řekl, že se již zpracovává studie. 

Diskuse byla zahájena k podzimu se hodícímu
ekologickému tématu, výsadby a kácení stromů.

Mezi jedním z požadavků bylo pokácení a výměna
lámajících se akátů. Jiným byť také ekologickým
tématem jsou místa a nádoby na tříděný a směsný
odpad. Z řad obyvatel Výšinky vzešly náměty na
změnu míst některých popelnic. Tímto jednodu-
chým a levným způsobem se zajistí větší počet
parkovacích míst i bezpečnější přístup k nádobám
na odpad. Díky interakci dalších obyvatel se také
přišlo na chybějící kontejner na papír v jiné části
sídliště. 

Sídliště na Výšince se také potýká, jako jiné lo-
kality, s problémem parkování a špatným stavem

komunikací a chodníků pro pěší. Starosta přiznal,
že stav komunikací je někdy nepříliš vhodný, ale
vše záleží na množstvích financí, které jsou na to
možné použít. „V letošním roce jsme se na opravy
chodníků trochu zaměřili. I když bych chtěl více,
tak musíme spravedlivě opravovat všechny lokali-
ty města. Tady se nám podařilo opravit hlavní
chodník vedoucí pod samoobsluhou a další kus
vedoucí od obchodu dolů.“ uvedl starosta. K chod-
níkům patří i místa odpočinku, které by hlavně se-
nioři velice ocenili. Z tohoto důvodu vznesli poža-
davek na umístění pár laviček po sídlišti, které by
mohly sloužit k oddechu při zdravotních procház-
kách. K závěru se starosta vydal s obyvateli do te-
rénu, kde mu účastníci přesně ukázali místa pro
zlepšení. 

Starosta občany pozval také na plánované akce,
které se uskuteční ke konci října. V den státního
svátku 28. října proběhnou v Turnově oslavy stát-
nosti spojené se dnem otevřených dveří Tech-
nických služeb Turnov, které letos slaví 20 let od
svého vzniku. Kromě společenských aktivit města
a dalších organizací jsou všichni nejen z Výšinky
zváni na veřejnou diskusi, kde se bude utvářet tzv.
desatero problémů města Turnova. „Nebojte se
projevit svůj názor a přijďte utvářet naše město.“
vyzval občany starosta.

Starosta rozmlouval s obãany na V˘‰ince

Oba prameny jsou pitné
Odbor životního prostředí informuje o posledním
rozboru vody, který byl proveden 10. října 2016.

Poslední měření ukázalo, že oba prameny vody
vyhovují všem hygienickým limitům. Pramen
Boží voda i pramen pod Valdštejnem jsou nyní
oba pitné.

Starosta se setká 
s obyvateli v Pele‰anech

Starosta města Tomáš Hocke zve na další pravi-
delné setkání s občany, které se uskuteční

v Pelešanech. Setkání proběhne ve středu 2. lis-
topadu 2016 od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici
Sboru dobrovolných hasičů Pelešany. 

Přijďte podiskutovat o problémech, které Vás
trápí a dozvědět se novinky nejen z radnice. 

Do Turnova pfiijede 
svat˘ Martin

Základní škola Skálova naplánovala na středu
11. listopadu 2016 vítání sv. Martina, který
možná přijede na bílém koni. Od ZŠ v Alešově
ulici půjde lampionový průvod. 

Těšit se můžete na program s vystoupením
Flétniček a samotný příjezd sv. Martina. Akce se
uskuteční od 17.00 hodin na školní zahradě
v rámci Zdravého města a MA21. 
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Odbor školství, kultury a sportu zorganizoval pro
žáky turnovských škol besedu o vzniku Česko-
slovenska v rámci oslav dne 28. října 2016.

Jedním z nejdůležitějších dní v dějinách naší země
je nepochybně 28. říjen 1918. Vznik Českosloven-
ské republiky byl také ústředním tématem besedy
pro žáky pátých ročníků turnovských škol. Ve
čtvrtek 20. října se v prostorách nově otevřeného
volnočasového klubu ZŠ Skálova uskutečnila prv-
ní z přednášek Mgr. Lenky Křížové. Další beseda
se konala v prostorách základní školy Žižkova.
Přednášky pokračovaly v pátek 21. října v prosto-
rách školy 28. října a základní školy Mašov. 

Novodobé dějiny českého národa byly žákům
představeny poutavou a zábavnou formou. Děti

byly vtaženy do diskuse a svými otázkami dokáza-
ly zájem o dějepis. Historie se na školách učí,
avšak v dospělosti se na minulé události často za-

pomíná. Den státního svátku 28. října není jen
dnem volna, ale v Turnově se jedná o plnohodnot-
nou oslavu vlastenectví a vzpomínek na minulé u-
dálosti. 

Starosta města Tomáš Hocke již čtyři roky vy-
hlašuje v rámci Zdravého města a MA21 kampaň,
kterou chce vyvolat pocit vlastenectví u obyvatel
Turnova. „Obecně lze o vlastenectví říci, že je to
cítění souvislostí mezi tím, oč se snažíme, a tím,
oč usilovali naši předkové, jakož i tím, co odkáže-
me svým potomkům. Proto bych si přál, aby
Turnov navázal na ideály z dob první republiky.
Prostřednictvím státních vlajek na turnovských
domech můžeme vzpomenout na minulost a pře-
dat našim dětem hodnoty a domov, ve kterém se
můžeme těšit z vlastní svobody.“ uvedl starosta. 

O vzniku âeskoslovenska nejen pro dûti

V Náruãi získáte více
informací o pûstounské
péãi
Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 10.00 do 12.00
hodin pořádá Centrum pro rodinu Náruč nezá-
vazné informační setkání na téma pěstounské
péče. 

V prostorách organizace ve Skálově ulici, č. p.
540, Turnov se mohou zájemci dozvědět komplex-
ní informace nejen o pěstounské péči, ale také
o celém systému náhradní rodinné péče. Jedná se
o akce pořádané v rámci celokrajské kampaně na
podporu náhradního rodičovství s názvem MÍT
DOMOV A RODINU „SAMOZŘEJMOST NE-
BO VZÁCNOST?“. 

„Do kampaně na podporu náhradního rodičov-
ství jsou zapojeny organizace z celého Libe-
reckého kraje. Díky jejich aktivnímu přístupu se
zájemci o dlouhodobou pěstounskou péči mohou
během celého roku účastnit informačních akcí na
různých místech Libereckého kraje.“ uvedla
Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana pověře-
na řízením resortu sociálních věcí.

Opravy komunikací
v plném proudu
Odbor správy majetku Městského úřadu Turnov
informuje o opravách komunikací. 

Většina městských částí Turnova se potýká se růz-
ným stavem komunikací. Aby se zamezilo nebez-
pečným a kolizním situacím před zimními měsíci,
tak se ještě na podzim tohoto roku připravilo ně-
kolik oprav silnic. Všechny opravy by měly být ho-
tovy do půlky listopadu. 

Dotčené lokality: 
– Komunikace vedoucí obydlenou částí Kade-

řavce v úseku mezi čp. 20 a 30
– Komunikace na Bukovině v úseku od čp. 45 až

k čp. 50
– Ulice Zdeňka Nejedlého mezi ulicemi Jeroný-

mova a Koněvova
– Na Daliměřicích ulice U Lip mezi čp. 185 a 375
– Zpevněná ploch v ulici Zahradní u obchodu

Coop

Kromě zmíněných oprav se v prvním listopado-
vém týdnu začne s budováním veřejného osvětlení

od zámku Hrubý Rohozec směrem na kruhový ob-
jezd a Malý Rohozec. Na komunikaci bude navíc
zpevněna krajnice. Práce zde budou probíhat celý
listopad a předpokládané ukončení činnosti je
plánováno na polovinu prosince. 

Děkujeme za pochopení.

ãtvrtek 24. listopadu 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz


