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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – duben 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, Klára Preislerová, AC Turnov, M. Halama, TST, OSM, OÎP, K. Doubravová, P. Charousek.

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

Na konci roku 2016 byl vyhlášen nový způsob za-
pojování veřejnosti do rozhodování o čerpání
zdrojů města prostřednictvím participativního
rozpočtu. Místostarostka Petra Houšková byla
kontaktní osobou, která konzultovala s iniciativ-
ními občany jejich projekty. Konzultováno bylo
celkově devět projektů, avšak některé nápady již

byly zařazeny mezi projekty města Turnova reali-
zované v letošním roce. 

Příkladem může být úprava Metelkových sadů
nebo bezbariérová plošina vedoucí vedle schodiš-
tě spojující sídliště U Nádraží s veřejnou plochu
v blízkosti základní školy v Alešově ulici. Sběr ná-
mětů od občanů města byl ukončen s prvním břez-

nem 2017. Z devíti konzultovaných motivů bylo
finálně přijato pět projektů pro vybudování či zve-
lebení veřejně přístupného místa pro obyvatele
Turnova. Všechny přijaté projekty byly formálně
zkontrolovány a drobné nedostatky byly předkla-
datelům vráceny na rychlé opravení. Náměty
prošly také veřejným představením na jednání ko-
mise Zdravého města a MA21, které se sešlo
v pondělí 3. dubna. 

Dovolíme si Vám zde v krátkosti představit pět
přijatých projektů pro Turnov 2017. Turnovská
mládež představila projekt na třídění obalů tetra-
pak, jejichž záměrem je upozornit na významný
nedostatek ve správě třídění odpadů v Turnově
a jeho okrajových částech. Cílem projektu Parla-
mentu mládeže města Turnova je vybudování do-
statečné sítě oranžových kontejnerů určených
k třídění kartonových obalů od nápojů. 

Další projekt představoval venkovní hřiště pro
všechny generace v klidové zóně v Dolánkách
u Turnova. Jednalo by se o umístění pěti posilova-
cích strojů a jedné modulární sestavy street work-
out na kondiční, protahovací a posilovací cvičení.
Cílem projektu je doplnit prostor v Dolánkách
u dětského hřiště i o prostor pro mládež, dospělé
i sportovce. 

I další projekt počítal s venkovní posilovnou pro
veřejnost, avšak s umístěním na atletickém stadionu
v Turnově. AC Turnov, které bylo předkladatelem
tohoto projektu, přistoupilo ke spolufinancování
cvičební sestavy pro bezplatné posilování u sta-
dionu. Prostřednictvím preferovaných prvků
(bradla, šikmá stolice, šikmá vzpěra, přímé ručko-
vadlo, hrazdy) by měla venkovní posilovna dopl-
nit stávající formy cvičení. 

Kter˘ z projektÛ navrÏen˘
obãany se letos uskuteãní? 
Město Turnov poprvé v rámci Zdravého města a MA21 připravilo participativní rozpočet na projekty 
od obyvatel města. Vyčleněná částka je ve výši 200 000 Kč. 
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Participativního rozpočtu také využil projekt na

doplnění herních prvků na dětském hřišti v ulici
Dělnická na Daliměřicích. Cílem projektu je zvýšit
kapacitu a využitelnost dětského hřiště, aby jej
mohla využívat i místní mateřská škola. K součas-
nému hřišti by dle projektu mělo být doplněno pět
herních prvků a jeden odpadkový koš. 

Poslední projekt představil discgolfové hřiště
v Dolánkách u Turnova. Cílem projektu je motiva-
ce široké veřejnosti k aktivnímu trávení volného
času v přírodě, čímž by se oživil prostor bývalého
koupaliště v Dolánkách. Dle předkladatele by se
discgolfovým hřištěm vytvořila nová sportovní

atraktivita cestovního ruchu, protože obliba této
aktivity každoročně stoupá. Tento projekt jako je-
diný nesplnil zadání vyčleněnou částkou, a tak byl
vrácen k přepracování do maximální předkládané
výše 200 000 Kč. V případě neopravení rozpočto-
vé částky bude vyloučen z hlasování veřejnosti. 

Projekt, který Vás nejvíce zaujme, můžete pod-
pořit prostřednictvím hlasování na webových
stránkách města Turnova. Zde jsou také uvedeny
všechny podrobnosti projektů včetně grafického
znázornění. 

Občané Turnova mohou hlasovat celý měsíc až
do 30. dubna 2017.

Turnov prodává 
stavební pozemky
v lokalitû 
Hru‰tice-Károvsko
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 pro-
deji pro zástavbu rodinnými domy. Nabízené pozem-
ky jsou v souladu s platným územním plánem a je-

jich prodej bude realizován ve dvou etapách. První
etapa prodeje se uskuteční 19. dubna 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 výběrového
řízení. Základní kupní cena pozemků je stanovena
ve výši 1 350 Kč/m2 včetně DPH. Podrobné infor-
mace 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.

V sobotu 8. dubna se na náměstí Českého Ráje do
Turnova vrací oblíbené farmářské trhy, které bu-
dou probíhat každou sobotu dopoledne. 

Stejně jako v minulých letech nabídnou pestrou
škálu produktů polabských a pojizerských farmá-
řů, výrobců a řemeslníků. Opět si budete moci
zpestřit svůj jídelníček o kvalitní české výpěstky
a výrobky. Mezi ně patří sezónní ovoce a zelenina
od různých druhů brambor, salátů, lilků, dýní po
český česnek, rajčata, papriky, okurky a další.
Každý týden Vám řezník přiveze výrobky z české-
ho masa, mléčná farma mléko a mléčné výrobky,
pekaři výborný kváskový chléb a další křupavé pe-
čivo a jako v minulých letech zde nakoupíte slad-

kovodní i mořské ryby. V dubnu bude na trhu vel-
ký výběr sadby a s nástupem teplejšího počasí

opět trhy rozkvetou barevnými tulipány, zavoní
narciskami a sortiment se během roku podle sezo-
ny bude postupně obměňovat. 

Na farmářských trzích můžete nejen dobře na-
koupit, ale i prodat. Přijďte nabídnout a prodat své
výrobky nebo přebytky ze zahrádek a okrasných
záhonů. Ať už jsou to sněženky, co Vám náhle přes
noc vykvetly, nebo třešně, které sami nedokážete
spotřebovat. Pokud máte zájem na trhu prodávat,
kontaktujte organizátory na telefonním čísle 602
100 470 nebo e-mailu trhyfarmarske@gmail.com.

Aktuální informace o trzích jsou na www.trhy-
farmarske.cz a pro informace o aktuálním sorti-
mentu trhu sledujte Facebook profil Pojizerské
Farmářské Trhy.

Sezona farmáfisk˘ch trhÛ v Turnovû je zpût
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Odbor životního prostředí Městského úřadu
Turnov informuje o svozu bioodpadu v roce 2017.

Svoz biopopelnic bude probíhat obdobně jako
v předchozích letech. V dubnu a listopadu probíhá

svoz jednou za 14 dní. V období od května až do
října jsou biopopelnice sváženy jednou týdně.
Svozovými dny jsou středa a čtvrtek. 

Stfiedeãní termíny

5. 4. 19. 4.
3. 5. 10. 5. 17. 5. 24. 5. 31. 5.
7. 6. 14. 6. 21. 6. 28. 6.
5. 7. 12. 7. 19. 7. 26. 7.
2. 8. 9. 8. 16. 8. 23. 8. 30. 8.
6. 9. 13. 9. 20. 9. 27. 9.

Středeční svoz v těchto částech města:
BUKOVINA, DOLÁNKY, KOBYLKA, MALÝ
ROHOZEC, DALIMĚŘICE, TURNOV II.,
MAŠOV, PELEŠANY, KADEŘAVEC

âtvrteãní termíny

6. 4. 20. 4.
4. 5. 11. 5. 18. 5. 25. 5.
1. 6. 8. 6. 15. 6. 22. 6. 29. 6.
6. 7. 13. 7. 20. 7. 27. 7.
3. 8. 10. 8. 17. 8. 24. 8. 31. 8.
7. 9. 14. 9. 21. 9. 28. 9.
5. 10. 12. 10. 19. 10. 26. 10.
2. 11. 16. 11.

Čtvrteční svoz v těchto částech města: 
CENTRUM MĚSTA, VÝŠINKA,
U KASÁREN, HRUŠTICE, KÁROVSKO, 
DURYCHOV, VRCHHŮRA, PŘEPEŘSKÁ,
NUDVOJOVICE

Svoz bioodpadu v Turnovû pro rok 2017

Odbor správy majetku Městského úřadu Turnov
informuje o probíhajících pracích na hradě
Valdštejn. 

Oblíbený výletní cíl obyvatel Turnova i turistický
cíl města je v současné době v obležení stavební
techniky. Od března zde začali práce na úpravě
části předhradí, kde byl dlouhodobě neutišený
stav. Úpravy zajišťuje jičínská společnost ESCO.
Uprostřed vznikne příjemný zelený ostrůvek s no-
vou cestou, která dá pevný řád povolenému par-
kování. Kromě terénních úprav budou v předhra-

dí umístěny lavice se stoly a stojan pro cyklisty.
Práce před Valdštejnem by měly být ukončeny do
konce dubna 2017.

Na hradě Valdštejn probíhá od roku 2016 opra-
va střechy na kapli svatého Jana Nepomuckého.
Po zazimování prací se úpravy opět rozeběhly
a dokončení střechy by mělo být do konce května
2017. Práce na hradní kapli však zcela neskončí,
protože v letošním roce bude probíhat také oprava
fasády, která by se měla uskutečnit na podzim le-
tošního roku. V té době se také plánují první opra-
vy přístupového mostu. 

Na hradû Vald‰tejn probíhají úpravy

Sídli‰tû U NádraÏí ãeká
dal‰í ãást regenerace
Město Turnov provádí postupně regeneraci pa-
nelového sídliště v lokalitě Turnov II. Sídliště
U Nádraží projde již pátou etapou prací. 

Práce na regeneraci sídliště U Nádraží probíha-
jí postupně od roku 2009. Sídliště již prošlo čtyřmi
etapami, které přinesly zlepšení vzhledu částí síd-
liště a zvýšení komfortu pro bydlení. Revitalizace

celého sídliště je rozvržena do celkově sedmi pláno-
vaných etap. Celkové investice vložené do dosa-
vadních čtyř etap činily již více jak 21 milionů korun. 

V prosinci 2016 podalo město Turnov žádost
o dotaci na financování páté stavební etapy
u Ministerstva pro místní rozvoj. Do uzávěrky po-
dání projektů se přihlásilo celkem 68 žadatelů
o dotace v celkové hodnotě 251 milionů korun.
Z dotací bude podpořeno 23 akcí v celkovém obje-
mu 88,1 milionů korun. Město Turnov je mezi

podpořenými žadateli a v tomto roce zrealizuje
pátou etapu regenerace panelového sídliště, která
bude probíhat v severozápadní části Studentské
ulice. V rámci prací se také upraví schodiště spo-
jující sídliště s prostorem u základní školy a budo-
vy TSC. Schody budou opraveny a doplněny
o podpůrná madla. Pro bezbariérový přístup pro
vozíčkáře a maminky s kočárky bude nově zbudo-
vána samostatná najížděcí rampa v přiměřeném
sklonu.
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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.

Duben je měsícem projektu environmentální ekolo-
gické výchovy Planeta Země – Příroda na Zemi. 

Tento projekt vstupuje rokem 2017 do 10. ročníku
svého trvání. Pořádá se v rámci aktivit projektu
Zdravého města a MA 21 ve spolupráci s Městem
Turnov, odborem životního prostředí Městského
úřadu Turnov a Městské knihovny Antonína Marka
Turnov. Je připraven bohatý doprovodný program
pro školy i širokou veřejnost. 

Turnov se již třetím rokem účastní celorepubliko-
vé akce Ukliďme Česko, která se koná již 8. dubna
2017. Každý se může také zapojit do úklidu společ-

ných prostor města, okolí svého domu, či bytu i na
mezinárodní Den Země, který každoročně připadá

na 22. dubna. Tento den se stal již v roce 1990 eko-
logicky motivovaným svátkem, který upozorňuje na
dopady ničení životního prostředí a rozvíjí diskusi
o možných cestách řešení. V týdnu od 17. do 23.
dubna 2017 se do úklidových akcí zapojí turnovské
základní i střední školy. 

Všichni, kterým není životní prostředí lhostejné,
jsou srdečně zváni na všechny akce. Společnými si-
lami se pokusíme přírodu našeho města i okolí vy-
čistit od nepořádku a odpadků a dále jej chránit.
Podrobné informace naleznete na webových strán-
kách města Turnova, knihovny a dalších spolupořa-
datelů.

Duben v Turnovû je mûsíc vûnovan˘ planetû Zemi

Starosta zve obãany
na setkání do Ma‰ova
Starosta města Tomáš Hocke zve obyvatele na
další pravidelné setkání do Mašova.

Ve středu 12. dubna 2017 proběhne od 17.00
v hasičské zbrojnici Mašov setkání starosty s ob-
čany. Po roce se starosta vrací do lokality Mašova,
aby s obyvateli podiskutoval o problémech, které
je nejvíce trápí. Hlavními tématy setkání budou
chodníky a připravovaný projekt přestavby Zá-
kladní školy Mašov. 

Den otevfien˘ch dvefií
v matefisk˘ch ‰kolách
Odbor školství, kultury a sportu srdečně zve na
dny otevřených dveří turnovských mateřských
škol, které proběhnou v dubnu letošního roku. 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro škol-
ní rok 2017/2018 proběhne ve dnech 2. května až
16. května a slavnostní zápis se uskuteční ve stře-
du 10. května od 10.00 do 16.00 hodin. 

Před termínem zápisu do mateřské školy pro-
běhnou dny otevřených dveří. „Rodiče mají mož-
nost si školu prohlédnout a zároveň si vyzvednout
přihlášku pro umístění dítěte.“ Sdělila vedoucí
odboru školství, kultury a sporu Martina Mar-
ková. 

V případě zájmu o konkrétní mateřskou školu
také vedoucí odboru doporučila, aby rodiče doru-
čili přihlášku o přijetí na danou školu osobně nebo
poštou, a to nejpozději do dne zápisu tedy do 16.
května 2017.

Den otevřených dveří bude probíhat v těchto
termínech:

pondûlí 10. dubna 
MŠ a ZŠ Sluníčko, 9.00–11.30, 14.00–16.00
úter˘ 11. dubna 
MŠ 28. října, 9.00–11.30, 15.00–17.00
MŠ Alešova, 10.00–11.00, 15.00–16.30
MŠ Bezručova, 9.00–11.30, 14.00–16.00
MŠ Mašov, 15.00–17.00
MŠ Zborovská, 9.30–11.30, 15.00–16.00
MŠ Jana Palacha, 9.30–11.00, 14.30–15.30
stfieda 19. dubna 
Waldorfská MŠ, 10.00–12.00, 14.30–16.00

Zápisy budoucích 
prvÀáãkÛ 
Zápisy dětí do základních škol jsme byli do loň-
ského roku zvyklí provádět v lednu až v únoru
kalendářního roku. 

S rokem 2017 přišla změna vyplývající z novely
školského zákona, kdy došlo k posunu zápisů
k povinné školní docházce. Zápisy tak budou pro-
bíhat od 1. do 30. dubna 2017. Slavnostní zápis je
připraven na 4. dubna 2017 na všech základních
školách v Turnově.
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V˘zva pro hasiãe 
na rok 2017

Město Turnov vyhlašuje pro rok 2017 výzvu na
poskytnutí příspěvku na podporu hasičů. 

Město Turnov poskytne příspěvek na podporu
činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
v oblasti požární ochrany a Sborů dobrovolných
hasičů v územní působnosti města Turnova. 

Žadatelem o podporu může být pouze právnic-
ká osoba, která je účetní jednotkou ve smyslu zá-
kona č. 563/1991 Sb. nebo její organizační složka
s právní subjektivitou. Písemná žádost o poskyt-
nutí finančních prostředků musí být doručena na
podatelnu Městského úřadu Turnov nejpozději do
30. dubna 2017. 

Úplné znění Pravidel pro poskytnutí příspěvku
včetně žádosti o poskytují finančních prostředků
na rok 2017, požadované přílohy a podmínky jsou
k dispozici na webových stránkách města Turnova
v sekci dotace města. 

Od dubna bude 
na radnici nov˘ 
mûstsk˘ architekt
Stavební úřad Městského úřadu Turnov infor-
muje občany ohledně možných termínech kon-
zultací s novým městským architektem. 

Od dubna 2017 bude pro obyvatele Turnova
k dispozici nový městský architekt, kterým se stal
turnovský rodák Ing. arch. Vladimír Kučera. Pan

Kučera má dlouholeté zkušenosti z projekční pra-
xe a působil také jako městský architekt města
Mladá Boleslav a Bělá pod Bezdězem. 

Konzultace s novým městským architektem bu-
dou pravidelně každé první a třetí pondělí v měsí-
ci vždy od 13.00 do 16.00 hodin v kanceláři 303
v budově turnovské radnice. První termín konzul-
tace je již v pondělí 3. dubna 2017.

Zdravé mûsto Turnov

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Město Turnov se v letošním roce více zaměřuje na
problematiku zvelebování městské části tzv. za ře-
kou – části Turnova II. 

V Turnově II. se nachází zhruba 40 % obyvatel
města, z toho důvodu se dlouhodobě uvažuje nad
zvýšením kvality života v této části. Na základě
dlouhodobých diskusí nad touto problematikou
a také vysoké prioritě zastupitelů města byl v led-
nu tohoto roku připraven koncepční materiál ma-
pující celou problematiku občanské vybavenosti
v Turnově II. 

Únorové a zároveň první setkání starosty To-
máše Hockeho v rámci Zdravého města Turnova
a MA21 proběhlo v jídelně základní školy v Ale-
šově ulici. Do nově zrekonstruovaných prostor
školy přišlo téměř padesát obyvatel, aby se při pří-
ležitosti kulatého stolu dozvěděli informace o plá-
novaném projektu rekonstrukce Nádražní ulice
a vylepšení stavu občanské vybavenosti v této čás-
ti města. Starosta s obyvateli diskutoval o postup-
ných krocích narovnávání stávající situace v ob-
lasti Turnova II. 

Názory na současný stav a případné preference
obyvatel byly zjišťovány pomocí anketních šetření

přímo při setkávání s obyvateli a také prostřednic-
tvím webových stránek. Jedno šetření se zaměřilo
na potřeby dětí a mládeže, kterou vypracovávalo
Středisko pro volný čas mládeže Žlutá Ponorka
a odbor školství, kultury a sportu Městského úřa-
du Turnov. Šetření se týkalo využití volného času
v organizovaných kroužcích. Z celkového počtu
942 dětí z turnovských základních škol, které se
vyjádřily, nenavštěvuje žádný kroužek zhruba jen
200 dětí. Dalším šetřením byla anketa, která uka-

zovala preference obyvatel Turnova II. Celkově se
anketního šetření zúčastnilo 135 obyvatel Turno-
va. Z toho 21,5 % osob se vyjádřilo, že je spokoje-
no se stávajícím stavem občanské vybavenosti.
Nejvíce lidí preferuje relaxační plochy s lavičkami
a dále plochy pro rodiny s dětmi. Další otázka dá-
le zjišťovala spokojenost s plochami pro sportovní
vyžití. Necelých 70 % respondentů uvedlo, že je se
stávajícím stavem sportovišť spokojeno. Poslední
část ankety se zaměřovala na konkrétní úpravy ve-
řejných ploch. 49 osob vyžaduje doplnění měst-
ského mobiliáře v podobě laviček, odpadkových
košů nebo sloupů veřejného osvětlení. Druhou
nejčastější odpovědí bylo, že obyvatele nejvíce trá-
pí chybějící parkovací plochy, které chce rozšířit
43 % obyvatel. 18 obyvatel není spokojeno
s množstvím sportovně-rekreačních ploch. 27 %
obyvatel si přeje rozšířit plochy s veřejnou zelení
a 11 % osob si myslí, že by bylo vhodné navýšit
plochy pro vyžití dětí. Pouze 6 osob by si přálo
umístit více uměleckých děl a na závěr nejvíce
osob by si přálo, aby byla vybudována multifunkč-
ní budova pro kulturní a společenské vyžití. Pro
tuto variantu se vyjádřilo 47 % respondentů.
Všem obyvatelům za jejich názor děkujeme.

V˘sledky vefiejného mínûní v Turnovû II.
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Kompostárna od dubna
opût pfiijímá bioodpad 
Odbor životního prostředí a Technické služby
Turnov informují, že kompostárna na Malém
Rohozci bude po zimním období opět otevřena. 

Kompostárna své dveře otevře poprvé v sobotu
1. dubna 2017. Přivážet sem můžete větve, trávu,
listí a další bioodpad, který na zahrádce nashro-
máždíte. 
Provozní doba kompostárny od dubna do října:
Pondělí 9.00–17.00
Středa 9.00–17.00
Pátek 9.00–17.00
Sobota 9.00–12.00

BlíÏí se âarodûjnice
Poslední dubnový večer bude opět na mnoha
místech probíhat „Pálení čarodějnic“. Je to vel-
mi starý a dodnes živý lidový svátek. 

V letošním roce se bude opět konat pálení čaro-
dějnic Na Lukách za autobusovým nádražím v Tu-
rově. Na tuto lokalitu mohou občané Turnova
přivážet pouze větve a čistou dřevní hmotu. Je za-
kázáno sem odkládat lakované dřevo, pařezy
a další jiné odpady. Přivážení materiálu bude pro-
bíhat od 1. 4. 2017 do 29. 4. 2017 do 16.00 hodin.

Materiál je možné přivézt pouze v sobotu od 9.00
do 18.00 a v neděli od 9.00 do 17.00. V tento čas
bude na místě vždy přítomen zástupce Sboru dob-
rovolných hasičů Turnov, který bude kontrolovat
jaký materiál a kam odkládáte. 

Mimo tento určený čas je zde zakázáno odkládat
jakýkoliv materiál. Pokud by sem někdo odložil ma-
teriál mimo stanovenou dobu, může být takové
jednání klasifikováno jako odkládání odpadů mimo
vyhrazená místa. Za toto porušení zákona o pře-
stupcích lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Prostor
bude trvale monitorován Městskou policií Turnov.

V případě potřeby se obracejte na pořadatele
akce – Sbor dobrovolných hasičů Turnov:

pan Richtr – 731 030 553 
pan Hejna – 604 176 925

MěÚ Turnov, 
odbor životního prostředí a SDH Turnov

Turnov zná vítûze
v anketû Nejlep‰í
sportovec za rok 2016
V úterý 28. února byla zakončena nelehká úlo-
ha odborné hodnotící komise a byly vyhlášeny
konečné výsledky 25. ročníku ankety Nejlepší
sportovec roku Města Turnova, tentokrát za ka-
lendářní rok 2016. 

Přes sto padesát hostů a příznivců turnovského
sportu tleskalo ve velkém sálu KC Střelnice vítě-
zům pěti kategorii: nejlepší sportovec, nejlepší ko-
lektiv dospělých, nejlepší trenér, nejlepší akce
a největší sportovní naděje do 18 let. 

Oceněni byli také nominovaní jednotlivci a ko-
lektivy v kategoriích mládeže a do Zlaté knihy
Turnovského sportu byla zanesena další dvě vý-
znamná jména: Ludvík Košek a Miroslav Reichl.
Korunu královny turnovského sportu převzala
z rukou starosty Turnova pana Ing. Tomáše
Hockeho Michaela Omová, která se v roce 2016
stala dvojnásobnou mistryní světa v radiovém ori-
entačním běhu. Turnovský sport po roce znovu
dokázal, že se má čím pochlubit a vítězové hlav-
ních kategorii jsou tím nejlepším vzorem pro rov-
něž oceněné, mladé nástupce. 

Výsledky ankety naleznete na webových strán-
kách města Turnova. 

ãtvrtek 27. dubna 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

V Turnově se objevili dva zájemci o umístění soukro-
mé základní školy. Celou záležitost projednala rada
města na svém jednání 8. března 2017.

Od začátku roku 2017 Město Turnov obdrželo dvě
žádosti od soukromých subjektů na provozování zá-
kladního vzdělávání. V Turnově se nabízí možnost
otevřít vzdělávání novým vzdělávacím směrům.
Obě žádosti prošly jednáním komise pro výchovu
a vzdělávání a jednáním na Radě města Turnova.
Žadatelé mají zájem otevřít školu od září 2018.
Jeden ze žadatelů má již v tuto chvíli zajištěnou bu-
dovu i personál. „Se zástupci jednotlivých iniciativ
probíhá od podání žádosti otevřená a vzájemná ko-

munikace. Jsou domluveny další konkrétní kroky
a časový harmonogram jednání. Jedním z kroků

jsou osobní návštěvy v již otevřených soukromých
školách na území České republiky, které proběhly
v březnu.“ uvedla Petra Houšková.

Rada města na svém posledním jednání prodis-
kutovala otázku dalších příležitostí ve vzdělávání
a souhlasí morálně s myšlenkou založení soukro-
mých základních škol na území města Turnova.
Rada města dále projevila zájem o široké spektrum
informací ke všem aktuálním záměrům, které se tý-
kají soukromého a alternativního vzdělávání, uvíta-
la dosavadní aktivitu místostarostky Petry Houš-
kové v komunikaci se zájemci a pověřila ji a odbor
školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov
dalším jednáním v této záležitosti. 

Mûsto Turnov jedná o soukromém vzdûlávání 


