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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – bfiezen 2017

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, Helena Va‰ková, Dan Razák, OSM, Karel ·írek, OÎP, Z· ÎiÏkova, SdruÏení âesk˘ ráj.

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

Nové dûtské hfii‰tû v parku 
u letního kina
Městský park díky své poloze ležící v centru histo-
rického města vybízí nejen místní obyvatele k rela-
xaci a setkávání obyvatel všech generací. Sou-
časný stav některých částí však neodpovídá potře-
bám návštěvníků a místo relaxace a zábavy se mí-
stu raději vyhnou. V letošním roce se však začne
s první etapou rekonstrukce celého parku, která
počítá s úpravou nevzhledného kousku parku se

starým pískovištěm a betonovými prolézacími
prvky. Místo toho vznikne nové hřiště pro děti od
6 let, které počítá s rozdělením plochy na různé
hrací sekce. Návrh hřiště vychází z aktuálních
trendů, který byl opakovaně projednáván. Hřiště
bude obsahovat lanové prvky, velkou houpačku
a také atraktivní zabudované trampolíny. První
stavební práce v parku se však zaměří také na pří-
stupové cesty k hřišti. Počítá se se zbudováním
zcela nové cesty, která povede od Husovy ulice. 

Přímo v parku se také konají tradiční městské
slavnosti, které během jednoho květnového víken-
du v roce 2016 navštívilo více jak 13 tisíc návštěv-
níků. Kromě hojně navštěvované slavnosti bude
v městském parku zvýšený pohyb obsluhy pro
stavbu v Muzeu Českého ráje. Zde by měla poma-
lu vznikat nová expozice horolezectví Českého rá-
je. Z toho důvodu se zastupitelstvo města spolu
s vedením města dohodlo, že stavební práce na
novém dětském hřišti začnou až po konání tradič-
ních Staročeských řemeslnických trhů. Plánovaný
termín dokončení hřiště je tak posunut z původně
avizované první poloviny roku na září 2017. 

Metelkovy sady
Projekt obnovy Metelkových sadů započal již v ro-
ce 2007, kdy město žádalo o grant vyhlášený Na-
dací Proměny. Od té doby bylo zpracováno něko-
lik variant projektů na úpravu Metelkových sadů.
Z původní studie také vychází průběžná obnova
zeleně, která v parku probíhá od roku 2010.
Nadějně vypadala studie v roce 2014, která rozdě-
lovala park do několika sekcí. Část obsahující dět-

Hfii‰tû v Turnovû opût oÏijí
Město Turnov se v tomto roce zaměří na zlepšení stavu s dětskými hřišti nejen na jednom místě. 
Kromě dlouhodobě představovaného plánu s novým hřištěm pro větší děti v parku u letního kina se také
nového hřiště dočkají děti v Turnově II a oživení zažije hřiště v Metelkových sadech. 
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ské hřiště bylo navrženo s rozdělením pro menší
i větší děti. Počítá se zde s obnovou stávajících
ploch, drobných stavebních zásahů a instalací no-
vých herních prvků a mobiliáře. Dětské hřiště by-
lo také konzultováno s učitelkami v mateřských
školách. V rámci aktualizace studie byly části ob-
novy Metelkových sadů podrobně a opětovně pro-
jednávány, hlavně komplikovaný vstupní prostor
parku. Po zapracování připomínek byl projekt
značně zjednodušen až do výsledného návrhu.
Z důvodu potřeby financí v jiných projektech se
nepodařilo zařadit obnovu Metelkových sadů do
investic v roce 2016. Náprava však přichází s ro-
kem 2017, kdy díky šetrnému hospodaření s fi-
nancemi v roce 2016 se podařilo vyčlenit další
prostředky ve výši 6 mil. korun na investiční pro-
jekt, kterým je právě obnova Metelkových sadů
a dětského hřiště. 

Hfii‰tû v Turnovû II. 
Od začátku roku 2017 se město Turnov snaží také
zaměřit svou pozornost na občanskou vybavenost
Turnova II. Názor na současný stav a případné
preference obyvatel Turnova II. zjišťuje také an-

ketní šetření dostupné na webových stránkách
města Turnova. Kromě ankety do Turnova II. při-
jel diskutovat s občany starosta města Tomáš
Hocke. Z demografického hlediska v této části
města žije zhruba 40 % obyvatel a na sídlišti
u nádraží je dosluhující dětské hřiště zvané Hrad.
Umístění hřiště se ukázalo jako nešťastné, proto-
že svou odlehlostí přitahuje i jiné než dětské ná-
vštěvníky. Z okolí pak dlouhodobě slýcháme stíž-
nosti na nevyhovující stav. V letošním roce byly
vyčleněny finanční prostředky ve výši 1 milionu
korun na nápravu této skutečnosti. Na základě
rozhodnutí zastupitelstva města bude stávající
dětské hřiště Hrad nahrazeno novým, které bude
přemístěno do veřejného prostoru v blízkosti zá-
kladní školy v Alešově ulici. Pro starší děti, dorost
i dospělé se dále v letošním roce plánuje větší
údržba pro obnovení škvárového atletického oválu.

Byly vyhlá‰eny dotace 
v sociální oblasti
Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí,
přijímá žádosti o finanční dotaci z Fondu na
podporu sociální oblasti města. 

První výzva k předkládání žádostí o finanční
prostředky je určena na podporu sociálních služeb
dle zákona č. 108/2006 Sb. Dotace je určena k fi-
nancování provozních nákladů souvisejících s po-
skytováním základních činností sociálních služeb
v souladu se zákony, Střednědobým plánem roz-
voje sociálních služeb Libereckého kraje, Komu-
nitním plánem sociálních služeb regionu Tur-
novsko pro rok 2017, Strategickým plánem města
Turnova a jsou zařazeny v Základní síti sociálních
služeb Libereckého kraje pro rok 2017. Celkový
objem finančních prostředků vyčleněných pro tu-
to výzvu je ve výši 1 000 000 Kč. 

Druhá výzva k předkládání žádostí o dotaci je
určena na podporu sociální oblasti. Prostředky
v předpokládaném objemu 500 000 Kč budou po-
skytnuty na aktivity pro tyto oblasti: 
• Rodiny s dětmi 
• Osoby se zdravotním postižením a senioři
• Protidrogová prevence
• Sociální a zdravotní preventivní programy 

Zájemci mohou své žádosti podávat v období
od 3. března 2017. Ukončené přijímání žádostí
je 17. března v 12.00 hodin. Bližší informace je
možné získat na internetových stránkách města
Turnova v sekci Dotace města – sociální oblast či
na Úřední desce města nebo přímo na odboru so-
ciálních věcí Městského úřadu Turnov. 

Odbor ‰kolství, kultury
a sportu pfiijímá
Ïádosti o dotace
Správcem programových dotací je odbor škol-
ství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov.
• Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež

a mimoškolních aktivit 
– žádosti se podávají od 3. 3. 2017–5. 4. 2017 

• Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov
– žádosti se podávají od 3. 3. 2017–5. 4. 2017

• Podpora obecně prospěšné činnosti
– žádosti se podávají od 3. 3. 2017–5. 4. 2017
Potřebné informace k dotačním programům jsou
zveřejněny na webové stránce města Turnov:
www.turnov.cz – sekce „Dotace města“ a dále na
úřední desce Města Turnov ve výzvách k předklá-
dání žádostí o dotaci.

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Marková (ve-
doucí odboru školství, kultury, sportu), m.marko-
va@mu.turnov.cz , tel. 481 366 757.

Libereck˘ kraj 
vyhla‰uje dotace na
obnovu a dokumentaci
památek
Krajský úřad Libereckého kraje vyhlašuje v ro-
ce 2017 dva dotační programy. 

První vyhlášená dotace se zaměřuje na záchra-
nu a obnovu památek v Libereckém kraji. Účelem
programu je zachování a obnova movitých a ne-
movitých kulturních památek. Restaurování kul-
turních památek nebo také jejich částí, které jsou
díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými
pracemi. 

Druhý dotační program se zaměřuje na prů-
zkum a dokumentaci nemovitých kulturních pa-
mátek na území Libereckého kraje. 

Žádosti o dotace jsou přijímána na Krajském
úřadě Libereckého kraje od 6. do 31. března 2017.
Pro bližší informace se můžete obracet na Ing.
Terezu Štochlovou, tel.: 485 226 594, e-mail: tere-
za.stochlova@kraj-lbc.cz. 
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Turnov pfiipravuje 
prodej stavebních 
pozemkÛ
Odbor správy majetku Městského úřadu Tur-
nov informuje o dalším prodeji stavebních po-
zemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko. 

V současné době je připraveno 9 pozemků
k prodeji pro zástavbu rodinnými domy. Nabízené
pozemky jsou v souladu s platným územním plá-
nem a jejich prodej bude realizován ve dvou eta-
pách. První etapa se uskuteční v dubnu 2017, kde
je nabízeno pět pozemků. Druhá fáze prodeje pro-
běhne v červnu roku 2017 a bude se jednat o zbý-
vající čtyři pozemky blíže k ulici Nad Farářstvím. 

Pozemky se budou prodávat formou výběrové-
ho řízení. Základní kupní cena pozemků je stano-

vena ve výši 1 350 Kč/m2 včetně DPH. Podrobné
informace naleznete na webových stránkách města
Turnova nebo přímo na Městském úřadě Turnov.
Kontaktní osobou je Bc. Olga Bažantová, tel.: 481
366 317, e-mail: o.bazantova@mu.turnov.cz.

Starosta se setká 
s obyvateli v centru
mûsta
Starosta města Tomáš Hocke zve občany na set-
kání v centru města. 

Setkání proběhne ve středu 15. března 2017 od
17.00 hodin ve svatební síni na turnovské radnici.
Hlavními tématy setkání bude revitalizace hřišť
v Turnově a úpravy v parcích. 

Starosta také představí projekt nového úřadu ve
Skálově ulici a nebude chybět ani zhodnocení ro-
ku 2016. 

Přijďte podiskutovat o problémech, které vás
v centrum města nejvíce trápí. Svým aktivním pří-
stupem můžete ovlivnit dění ve vašem okolí. 

Pátek 27. ledna 2017 patřil neodmyslitelně spole-
čenské události plné tance, hudby a zábavy. 

Jednalo se již o osmý ročník městského plesu.
K tanci i poslechu hrál jedinečný Orchestr La-
dislava Bareše z Liberce. K zahájení plesu také
patří předtančení, kterého se v letošním roce ujal
baletní soubor Základní umělecké školy v Tur-
nově. Tanečníky na parketě vystřídaly modelky,
které přítomným předvedly módní přehlídku s ko-
lekcí originálních šperků s českými granáty, které
zapůjčilo družstvo umělecké výroby Granát Tur-
nov. S jedenáctou hodinou bylo také připraveno
unikátní překvapení v podobě vystoupení vše-
stranného zpěváka Ondřeje Rumla, kterého si
mnozí pamatují také z talentové soutěže X-Faktor. 

Na osmém ročníku nechyběla ani tombola, kte-
rá je na městském plese unikátní. Každá zakoupe-
ná poukázka je výherní a navíc z této částky je
podpořena vybraná aktivita. V letošním roce byl
vybrán záměr podpořit aktivní život seniorů.
Dlouhodobým cílem je vybudovat relaxačně reha-
bilitační místa s možností aktivního pohybu nejen
pro seniory. Jedná se o speciálně upravené lavičky,
které udělají z venkovního posezení sportovní ak-

tivitu, která přispěje k zlepšení zdravotního stavu.
Venkovní fitness prvky samozřejmě může využít
kdokoli bez omezení včetně osob se zdravotním
postižením. Díky výtěžku z plesu se uskuteční prv-
ní nákup venkovních cvičebních prvků a jejich ná-
sledná instalace do blízkosti domova s pečovatel-
skou službou. 

O půlnoci bylo navíc připraveno slosování vstu-
penek, kde jedenáct šťastlivců získalo krásné hod-
notné ceny. Příkladem může být dárkový set šperků
s českými granáty, let horkovzdušným balonem,
poukaz na ubytování ve Wellness hotelu Babylon
v Liberci nebo běžecké lyže. 

Děkujeme všem sponzorům a partnerům akce
za věcné i finanční dary.

Sponzofii a partnefii akce: 
Granát Turnov d. u. v. / Werso s. r. o. / Krejãovsk˘ ateliér Styl Iva/
Baart s. r. o. / Centrum Babylon Liberec a. s. / Fotoateliér Jan Sta-
nûk a Stanûk sport, Turnov / Juta a. s. / BusLine a. s. / Crytur s. r. o.
/ Grupo Antolin Turnov s. r. o. / John Cormen s. r. o. / Kulturní centrum
Turnov s. r. o. / Mûstská knihovna Antonína Marka Turnov / Pivovar
Svijany a. s. / Triton Turnov s. r. o. / Tûlov˘chovná jednota Turnov /
Pivovar Rohozec a. s. / Turnovské památky a cestovní ruch / Barvy
Turnov s. r. o. / Nûmeãek Office s. r. o. / Muzeum âeského ráje v Tur-
novû / Partners Financial Services a. s. / Lékárna pod radnicí s. r. o.
/ Mûstská sportovní Turnov s. r. o. / Ontex s. r. o. / BodySport –
Tomá‰ Brych / DÛm pfiírody âeského ráje / Sportinline – Pavel Hlu-
buãek / Ivana Kelterborn – masáÏe, manikúra, pedikúra / Unipress
s. r. o. / Hostinec ÁbelÛv ml˘n / Jan Kakos – Marmelády a DÏemy
/ Klára Fi‰erová / Fabio produkt s. r. o. / Hana KníÏková Koucká –
kosmetick˘ salon / Midas Modes s. r. o. / S˘rov˘ krámek & vína /
Zlatnictví u MacounÛ / Rybáfisk˘ krámek U Mlsné ‰tiky / Truhláfiství
RAKY / Bylinky z Ráje – Lída Vondrová / Vesna a. s. / Zahradnictví
Hájek / Mo‰tovna LaÏany / Vzdûlávací centrum Turnov o. p. s. /
Kvûtiny T̆ na / Ing. Henry Kyncl – Komerãní slévárna ‰edé a tvárné
litiny a. s. / Mûstská teplárenská Turnov s. r. o. / SFS intec s. r. o.
/ ·roubárna Turnov a. s. / ZIKUDA – vodohospodáfiské stavby s. r. o.

Obãané roztanãili parket na mûstském plese
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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 vyhlásilo veřejnou fotografickou
soutěž, kterou byla zachycena jedinečná atmosfé-
ra zimního města. 

Soutěž byla otevřena pro všechny nadšené foto-
grafy od amatérů až po profesionály. Zájemci se
do soutěže hlásili zasláním svého snímku po dobu
čtyř týdnů. Do uzávěrky soutěže nám přišlo neuvě-
řitelných 54 snímků ve dvou kategoriích. Přes pů-
vodní očekávání se více zapojila dospělá kategorie,
ve které soutěžilo 43 autorů. Hned v pondělí 13. úno-
ra se sešla čtyřčlenná odborná porota složená
z turnovských fotografů, která hodnotila a nako-
nec vybrala vítěze soutěže. V obou kategoriích po-
rota vybrala tři vítězné fotografie a jeden snímek
zařadila na místo s čestným uznáním. 

V kategorii dětí a mládeže do 18 let porota vybí-
rala z 11 snímků a na místě s čestným uznáním se
umístil Matyáš Marek se fotografií Náměstí Čes-
kého ráje. Na třetím místě se umístila fotografie
č. 5 Michala Nesvadby s názvem Turnov za plo-
tem. Na druhém místě se umístil povedený sní-
mek č. 10 Veroniky Macháčkové. Vítězným sním-
kem se stala fotografie s číslem 4 Dana Razáka,
který jej nazval Panorama zimního Turnova. 

Dospělá kategorie byla hojně zastoupena a po-
rota tak musela postupovat ve více kolech, aby ob-

jevila jasného vítěze. Řada snímků odbornou po-
rotu však zaujala natolik, že je vybraly do finále
hodnocení. 

Z užšího výběru složeného zhruba z desítky fo-
tografií vzešli i vítězové této kategorie. Čestného
uznání se dočkal snímek s názvem Zima a hvězda
naděje od autora Jiřího Staňka, který fotografii
pořídil ve Vazoveckém údolí. Na třetí příčce se u-
místil snímek s číslem 20 od Martina Čapka s ná-
zvem Návrat z bobování u sportovní haly u nádra-
ží. Druhé místo obsadila Anna Chaloupecká s foto-
grafií s názvem Turnovská pohádka, kde ukázala
zimní Turnov se vzpomínkou na vánoční atmosfé-
ru. Absolutním vítězem kategorie se stala Helena

Vašková se soutěžním snímkem číslo 10, která vy-
fotila zasněžený pomník U Tří svatých na Vrch-
hůře. 

Kromě poroty mohla svého vítěze určit i veřej-
nost. Všechny soutěžní snímky byly zveřejněny na
Facebookovém profilu města Turnova, kde mohli
občané do konce února vybírat snímek, který je
nejvíce zaujme. Fotografie s nejvyšším počtem „To
se mi líbí“ získala Cenu sympatie veřejnosti.
Vítězové soutěže byli na začátku března pozváni
na turnovskou radnici, kde jim byly slavnostně
předány věcné dary. 

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným
soutěžícím děkujeme.

Fotografická soutûÏ Zimní Turnov má své vítûze

Vyhla‰ujeme v˘tvarnou
soutûÏ pro dûti z M·
Odbor životního prostředí Městského úřadu
Turnov vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti
z mateřských škol. 

Soutěž s názvem Les kolem nás je určena dětem
z místních i okolních mateřských škol. Výtvarná
díla je možné doručit do 30. června 2017 na poda-

telnu Městského úřadu Turnov, Antonína Dvoř-
áka 335, Turnov nebo na odbor životního prostře-
dí (kancelář č. 110). 

Výtvarné práce opatřete na zadní straně:
• názvem mateřské školy
• jménem a příjmením
• věkem autora

Do soutěže se přijímá minimálně 5 a maximál-
ně 15 nejlepších prací z jedné mateřské školy. Vý-

tvarné práce budou ohodnoceny odbornou komisí
a všechny vystaveny 30. září 2017 na hradu Vald-
štejn. Na Svatohubertské slavnosti bude moci
i veřejnost ohodnotit nejlepší výkresy. Zde budou
také výsledky soutěže vyhlášeny a nejlepší práce
budou odměněny. Výtvarná soutěž se koná v rám-
ci projektu Zdravého města Turnova a MA21.

Více informací vám poskytne Ing. Jan Čihák,
odbor životního prostředí, e-mail: j.cihak@mu.tur-
nov.cz, tel. 481 366 158, 739 531 921.
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Společně s prvním pořadem pro děti v lokalitě
Turnova II. přinášíme i krátké ohlédnutí za pa-
nem profesorem Jaromírem Horáčkem. 

Řadu legendárních Barevných střed, které patřily
k nejlepším kulturním pořadům v době hluboké
totality, jsem jako mladá nastupující pracovnice
turnovské knihovny a bývalá členka divadélka
Kompas tvořila společně s jejich zakladatelem
profesorem Jaromírem Horáčkem. Pan profesor
stál za vším kulturním děním, kterým žila tato část
města Turnova tzv. za druhým břehem Jizery. Tato
lokalita měla své specifikum, kulturní zázemí blíz-
ké lidem této části. Jaromír Horáček žil ve Spor-
tovní ulici a dokázal jako místní občan aktivně za-
pojit nejen lidi, kteří tam bydleli a přáli si dát něco
navíc, ale také přizvat ke spolupráci další organi-
zace a jednotlivce. Dokázal, že Turnov II. žil naplno
a kulturně. Na Barevné středy jezdila řada zajíma-
vých osobností a návštěvnost byla vždy úžasná.
Klubovna sportovní haly byla jednou měsíčně

plná do posledního místečka. Barevné středy mě-
ly své návštěvníky i po roce 1989. Ale pan profesor
zestárl a změnily se podmínky. Barevné středy se
pomalu začaly měnit i za účasti pana profesora
v pořady klubového charakteru a konaly se v kni-
hovně, v divadle „za oponou“, později jsme navá-
zali Večery Na Sboře. 

Dlouhodobě se mluví o občanské vybavenosti
v Turnově II., ale stále se nedařilo najít to nejlepší
a nejvhodnější řešení. V současné době probíhají
další diskuze, ankety a hledají se nové přístupy.
Chybí odpovídající zázemí, ale někde se začít mu-
sí. V nově upravené budově základní školy
v Alešově ulici je místo v prostorách knihovny pro
děti a družiny, kde po dvaceti pěti letech ožívá
Turnov II. kulturou. V pondělí 6. února praskaly
tyto prostory doslova ve švech. Přes osmdesát dě-
tí společně s rodiči se potěšilo pohádkou v podání
LS Čmukaři na pohádkovém podvečeru. Mamin-
ky si velmi pochvalovaly, že to mají kousek od své-
ho bydliště, ale přijeli i další účastníci až z Ohra-

zenic a Přepeř. S napětím jsem očekávala, jaký
bude zájem. Podle této zkušenosti se bude odvíjet
další nabídka.

Programy pro rodiny s dětmi budou střídat klu-
bová setkání pro dospělé. První cestopisně laděný
pořad Bali ostrov zážitků se konal v pondělí 27. úno-
ra. Pokud se tato kulturní setkávání budou líbit
a najdou své návštěvníky a příznivce, tak je to
vlastně první počin k občanské vybavenosti v této
části Turnova. Ta však spočívá hlavně v zájmu se
setkávat a prožívat pěkné chvíle společně. 

Eva Kordová

Zdravé mûsto Turnov

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Na turnovských základních školách prožívali prv-
ňáčci v měsíci lednu a únoru slavnostní chvíle
s knihou i živými pohádkovými postavami. 

V rámci projektu výchovy ke čtenářství Knížka
pro prvňáčka – Už jsem čtenář proběhlo pasování
dětí do řádu rytířů čtenářů. Tato akce se konala
v tomto školním roce již podeváté a to nejen pro
školy v Turnově, ale dle zájmu i pro základní školy
ze spádové oblasti Turnovska. Celkem bylo přijato
mezi rytíře takzvané malé rady řádu čtenářů 282
prvňáčků. Na pasování jsme navázali hodinami
výchovy ke čtenářství „Zpíváme si s knížkou“,
které ještě pokračují. Zájem ze spádové oblasti je
i v tomto roce větší než jsme předpokládali. 

V březnu uskutečníme další hodiny a dílny čte-
ní, které budou probíhat přímo v knihovně nebo
ve škole. Uvedeme společně s nakladatelstvím

Thovt a spisovatelem Markem Kerlesem knížku
Jak se O stalo králem a další akce. Zapojíme prv-
ňáčky také do projektu Rok spisovatelky Petry
Braunové u příležitosti jejích 50. narozenin. Do
konce školního roku nás čeká ještě spousta aktivit

a věříme, že pomohou naplnit cíle projektu:
Přivést děti od počátku školní docházky do knihov-
ny. Vytvořit u nich návyk na pravidelnou četbu,
rozšířit jejich dovednost v získávání informací.
Včasné zvládnutí čtení s porozuměním pomáhá
dětem dobře zvládat všechny vyučovací předměty
a vytváří základ pro pozdější úspěšné další stu-
dium. 

Tradiční ukončení projektu je Slavnost abecedy
a čtení, která se uskuteční 13. června 2017 od
10.00 hodin v městském divadle. Zde bude dětem
předána knížka pro prvňáčka od spisovatele
Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii.

Ráda bych poděkovala tradiční pasovací druži-
ně, králi a královně za velkou pomoc. Role krále se
vždy ujme Ing. Jan Zárybnický a role královny Ing.
Eliška Gruberová. 

Eva Kordová

PrvÀáãci byli pasováni na ãtenáfie

Pomalu oÏívá tradice setkávání v Turnovû II. 
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V pfiedjafií se budou
kácet v Turnovû dfieviny
Městský úřad Turnov, odbor životního prostře-
dí tímto informuje občany o kácení dřevin, kte-
ré proběhne na pozemcích ve vlastnictví města
Turnova v době vegetačního klidu. 

Doba vegetačního klidu je do 31. března 2017.
Kácet se budou dřeviny v těchto lokalitách:
• Mariánský hřbitov 
• ul. Přepeřská
• ul. Skálova
• park u letního kina
• sídliště u nádraží, ul. Studentská
• hřbitov Pelešany

Jedná se o dřeviny, na které bylo vydáno pravo-
mocné rozhodnutí dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně
přírody a krajiny. Důvodem ke kácení je zhoršený
zdravotní stav a vitalita stromů, nízká provozní
bezpečnost daná přítomností defektů větvení, in-
fikací kmene a větví, výskytem dutin, narušením
kořenového systému. U některých dřevin je dal-
ším z důvodů kolize se stavbami, příp. opravami
stávajících staveb.

Za pokácené dřeviny byla Městu Turnov ulože-
na náhradní výsadba.

Žádáme občany, aby v době prací dbali zvýšené
opatrnosti a pokynů realizačních firem a nevstu-
povali na dočasně uzavřená místa. 

Hana Malá, odbor životního prostředí

Zkontrolujte si platnost
fiidiãského prÛkazu
Odbor dopravy Městského úřadu Turnov žádá
obyvatele o kontrolu platnosti řidičských prů-
kazů. 

Dle informací Ministerstva dopravy vyprší letos
v České republice více než 800 tisíc řidičských
průkazů. V Turnově se má vyměnit přes dva tisíce
řidičských průkazů, kterým vyprší platnost letos,
a další, které jsou již prošlé. Někteří řidiči termín
ukončení platnosti průkazu nekontrolují, a tak
mnohdy jezdí s propadlým průkazem. Za takové
chování hrozí řidiči pokuta na místě do 2 tisíc ko-
run. 

Množství prošlých průkazů je důsledkem po-
vinné výměny růžových skládacích řidičáků, který
probíhal před 10 lety. Největší počet řidičských
průkazů vyprší během března, října a listopadu.
Řidiči by měli platnost svého řidičského oprávně-

ní pohlídat a dostatečně včas požádat o jeho vý-
měnu. 

O výměnu můžete požádat již tři měsíce před
skončením platnosti průkazu a je zcela bezplatná.
Vydání nového řidičského průkazu trvá tři týdny.
Lze požádat také o vydání ve zrychlené lhůtě do
deseti dnů, zde však řidiči zaplatí správní poplatek
ve výši 500 korun. 

Pro výměnu stačí přijít na odbor dopravy
Městského úřadu Turnov do Skálovy ulice čp. 72.
Výměna se probíhá v přízemí budovy každý pra-
covní den od 8.00 do 12.00 hodin. V úředních
dnech, pondělí a středa, navíc od 13.00 do 17.00
hodin. K vydání nového řidičského průkazu s se-
bou přineste také platný průkaz totožnosti, jednu
průkazovou fotografii a současný řidičský průkaz. 

ãtvrtek 30. bfiezna 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Po mnoha letech pobytů zvolila ZŠ Žižkova novou
formu lyžařského kurzu v podobě denních výjezdů.
Využili jsme toho, že do lyžařských areálů to má-
me, co by kamenem dohodil. 

Před kurzem se více než padesát sedmáků rozdělilo
na lyžaře a snowboardisty a na začátečníky a pokro-
čilé. Pro začátečníky jsme zvolili skiareál ve Stru-
hách. Nebyli zde ohrožováni jinými uživateli sjez-
dovky a nemuseli čekat fronty na vlek. Lyžaři
i snowboardisté v bezpečném prostředí získávali
první zkušenosti a nacházeli sebedůvěru. Výuka by-
la individualizována dle potřeb každého žáka. Ze
svých pokroků měli upřímnou radost a těšili se na
třetí den do Pasek nad Jizerou. Pokročilí se ve svých
dovednostech na lyžích a na snowboardu zdokona-

lovali na větších sjezdovkách. Žáci v několika kate-
goriích předvedli, že kurz pro ně byl velikým příno-
sem. Na konci týdne nám všem bylo jasné, že držet
se starých stereotypů je sice pohodlné, ale často ne-
prospívá věci. Kurz formou denních výjezdů dovo-
luje operativně posunovat termíny dle momentál-

ních sněhových a povětrnostních podmínek a vyjet
v nejvhodnější okamžik. Skýtá možnost vybrat si
skiareál s obtížností odpovídající aktuální zdatnosti
žáků. Mnohé rodiče určitě potěšila i cena letošního
kurzu. Díky tomu, že děti každý den přicházely z po-
hodlí domova odpočinuté a plné síly, nemuseli jsme
letos řešit obvyklé zdravotní problémy, děti byly na
svahu spokojenější, všechny se naučily lyžovat a za
celý týden jsme neměli jediný úraz.

Letošní rebelský kurz nám tedy dal jasnou odpo-
věď na otázku, zda se vracet ke kurzům dob minu-
lých, nebo přijmout nové, dynamické, pro děti
atraktivní a pro rodiče cenově příznivé řešení. 

Více informací o lyžařském kurzu naleznete na
webových stránkách města Turnova nebo ZŠ Tur-
nov. Učitelé tělesné výchovy ZŠ Turnov

ÎiÏkovka vyzkou‰ela nov˘ formát kurzu


