
kvûten 2017 | | 21

Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – kvûten 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, OSM, ateliér AND, Pojizerské farmáfiské trhy. 

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

Turnov II. se sídlištěm U Nádraží tvoří význam-
nou část města Turnova. Dlouhodobě zde probí-
hají postupné kroky ke zlepšování zdejšího života.
Sídliště U Nádraží je však také známé svým beto-

novým bazénkem, který v této chvíli není využíván
ke svému původnímu účelu. V dobách, kdy byl be-
tonový bazének napuštěn, fungoval jako příjemný
rybníček plný ryb. Nicméně poslední dvě desítky

let je bazének bez svého využití a postupně chátrá.
O změně tohoto prostor se vedou debaty již dlou-
há léta a vzniklo i několik studií. 

První studie na úpravu bazénku vznikla zhruba
v roce 1997 od Sdružení architektů urbanistů Li-
berec, kteří bazének chtěli revitalizovat a vytvořit
další vodní prvek. Postupem doby přicházely další
varianty úprav. Jedna studie navrhovala v prosto-
ru sídliště vytvořit přírodní biotop, který zcela na-
hrazoval stávající betonový objekt. Dřívější měst-
ský architekt J. Patrný zde také navrhoval vytvořit
muzeum turnovských miniatur pod širým nebem.
Starosta města Tomáš Hocke dokonce již před
třemi lety, při stavbě waldorfské školy, navrhoval
bazének zavézt zeminou. „Tehdy zazněl názor, že
zavezení bazénku je málo a je třeba na stávající
místo vymyslet veřejný prostor, který oblast obo-
hatí,“ vzpomíná starosta. 

V současnosti byla vypracována studie od archi-
tektonického studia AND, kterou na veřejném
setkání v prostorách jídelny ZŠ Skálova v Alešově
ulici představili architekti Jaromír Kosnar a Ond-
řej Smolík. Studie ruší neutišený stav betonového
bazénku společně s mostkem, čímž se eliminuje
problém místních obyvatel s nevzhledným prosto-
rem, který využívá mládež jako provizorní skate-
park. 

Na místě bazénku nebo v jeho blízkosti počítá
studie s vytvořením nového veřejného prostoru se
zpevněnou plochou, do které by byly zabudovány
vodní trysky. Vodní prvek přináší příjemné oživení
prostoru s využitím osvěžení v letních měsících.
V zimním období však prostor zůstane dále využi-
telný jako zpevněná plocha pro hraní dětí nebo
místo setkávání se. 

Pomozte najít fie‰ení místo
betonového bazénku 
na sídli‰ti U NádraÏí 
Město Turnov se v letošním roce zaměřilo na pokračující práce v oblasti Turnova II. Kromě diskusí ohledně
občanské vybavenosti a regenerace sídliště se zde nachází i dlouhodobě neutišené zákoutí betonového bazénku. 
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Při zpracovávání studie vznikla také vize upra-

vit prostor před prodejnou Billa. Během provádě-
ní analýzy prostoru přišli architekti se zajímavým
konceptem zvětšení chodníkové části před prodej-
nou, čímž se vytvoří příjemný a vzdušný prostor
nejen pro setkávání, ale hlavně pro pohodlný po-
hyb obyvatel sídliště, školáků, sportovců a v nepo-
slední řadě také cestujících. „Nesmíme zapomí-
nat, že tento prostor by měl být také důstojným
místem nejen pro místní obyvatele, ale také pro
návštěvníky Turnova a čekající cestující na další
spoj, protože v blízkosti je důležitý dopravní uzel,“
vysvětlili architekti. Studie představuje místo
před Billou jako centrum sídliště a parku s mož-
ností odpočinku a současně jako hlavní spojnici
pro pěší. Nynější podoba studie počítá svým zása-

hem s otevřením, provzdušněním, prosvětlením
a hlavně zútulněním pro všechny návštěvníky. 

Prostor bazénku je již dlouho neutišeným mís-
tem, ale pro vedení města je důležitá reakce oby-
vatel a smysluplnost tohoto prostoru i s ohledem
na revitalizaci sídliště a probíhající diskusi k ob-
čanské vybavenosti. Z veřejného projednání vze-
šly otázky, které je třeba zodpovědět. Starosta
města Tomáš Hocke tímto vyzývá a prosí všechny,
kterým není tento prostor lhostejný, aby vyjádřili
svůj názor v anketním šetření, které má za cíl určit
přínos současné studie a směřování úprav tohoto
veřejného prostoru. Hlasování veřejnosti je mož-
né na webových stránkách města Turnova do
19. května 2017.

Děkujeme za Váš názor. 

Pozvánka na 
Den oslav vítûzství 
Dovolujeme si Vás pozvat na oslavy dne státní-
ho svátku, které se letos uskuteční netradičně
již v pátek 5. května 2017.

Den oslav vítězství proběhne tradičně ve
Skálově ulici od 9.00 hodin ráno. Po celé dopoled-
ne budou k vidění ukázky historické vojenské
techniky a prezentovat se budou i aktivní zálohy
Armády České republiky. Pro děti z mateřských
a základních škol jsou připravena divadelní před-
stavení s nafukovacími loutkami, které předvede
divadlo Rolnička z Liberce. 

V 11.30 hodin proběhne dechové vystoupení
žáků ze Základní umělecké školy Turnov pod vede-
ním Jiřího Richtera. V přesné poledne začne pietní
vzpomínka s kladením věnců u pomníku padlých. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Vyvûsme vlajku pro
republiku 
Starosta města Tomáš Hocke vyhlašuje u příle-
žitosti oslav Dne vítězství kampaň Vlajka pro
republiku. 

Již pátým rokem přichází starosta města s kam-
paní, kterou se snaží vzbudit v obyvatelích města
pocit hrdosti a vlastenectví. „Je třeba si připomí-
nat všechny, kteří odešli bojovat za svobodu, kte-
rou dnes máme. Nikdy nesmíme zapomínat na
osud vojáků, našich sousedů a rodin, kteří oběto-
vali naší vlasti život nebo že místo společenského
uznání skončili ve věznicích a pracovních tábo-
rech vedle válečných zločinců a konfidentů gestapa.
Někteří z nich byli popraveni, jiní byli doživotně
perzekuováni a další museli zvolit exil,“ vysvětluje
starosta Tomáš Hocke. 

Vlajku si zájemci mohou vyzvednout zdarma na
sekretariátu vedení města na turnovské radnici.
Zde je připraveno padesát státních vlajek pro ty,
kteří se chtějí připojit k oslavám státního svátku

vyvěšením symbolu naší země. Vyzvedávat vlajky
můžete od pondělí 24. dubna 2017. 

Starosta zve obãany
Dalimûfiic na 
pravidelné setkání
Starosta města Tomáš Hocke zve občany Dali-
měřic na další pravidelné setkání. 

Ve středu 10. května 2017 proběhne od 17.00
v hasičské zbrojnici Daliměřice setkání starosty
s občany. Přijďte podiskutovat o tématech, které
vás v lokalitě trápí nejvíce a poslechnout si novin-
ky nejen z radnice. 
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Slavnostní fanfáry Trubačů Českého ráje zahájily
17. ročník Noci s Andersenem u historicky prvního
stromu Pohádkovníku, který byl zasazen právě
před 12 lety u Městské knihovny Antonína Marka
v Turnově. 

Pohádkové postavy z knih po roce ožily díky dě-
tem, které se do nich převlékly. Byly to hlavně po-
stavičky z časopisu Čtyřlístek, který vychoval již
třetí generaci čtenářů. Fifinky, Myšpulíni, Bobíci
a Piňďové, všude jich bylo plno. Netrpělivě očeká-
valy příchod krále a královny z říše všech krásných
a hlavně pohádkových knížek. Tradičně přišly po-
zdravit tuto akci významné osobnosti města
a hosté. Nad letošní Nocí s Andersenem přijal zá-
štitu starosta města Turnova Tomáš Hocke, místo-
starostka Petra Houšková, senátor Jaromír Jermář,
spisovatelka Petra Braunová a ilustrátor a du-
chovní otec Čtyřlístku Jaroslav Němeček. Pozvání
přijal také trojnásobný mistr světa bike trialu
Martin Šimůnek, který se stal kmotrem celé akce. 

Pohádkový průvod se po úvodním a zábavném
zahájení vydal na svou tradiční pouť Skálovou ulicí.
Král a královna za doprovodu Rytířů turnovského
meče, mažoretek Perliček, Trubačů Českého ráje
a všech letošních spáčů. Nálada byla skvělá, pro-
tože počasí bylo přenádherné, téměř letní a slunce
zářící. Proto se k průvodu postupně přidávali další
a další účastníci. Velkou událostí letošního roční-
ku Noci s Andersenem bylo opět zasazení nového
stromu Pohádkovníku, kterým se stala Kdouloň

obecná. Strom byl vysazen na počest nejen 17. roč-
níku Noci s Andersenem, ale také k významným
výročím roku 2017. Kmotrem stromu se stal
Martin Šimůnek a přivítal jej do života s přáním,
ať se pod ním nejen daří pohádkám, ale hlavně do-
brým lidským vlastnostem, dětem a knížkám. Děti
demokraticky rozhodly, že tento v pořadí čtrnáctý
Pohádkovník bude zasvěcen Čtyřlístku. Čtveřice
postaviček tak ozdobí svou stálou přítomností
tento pohádkový strom. Na náměstí Českého ráje
u kašny předal starosta vládu nad městem všem
účastníkům Noci s Andersenem. Součástí pohádko-
vého programu bylo vystoupení nejmenších, ale
i velmi zkušených mažoretek Perliček, které každý
rok mají něco nového ve svém repertoáru. A pak
už nastoupil a hrátky s knihou i své jezdecké umě-
ní na kole předvedl nejen v roli Večerníčka, ale též
pod kouzelným kloboukem pana Andersena, Martin
Šimůnek. Bylo to úžasné a děti byly nadšené. Na
závěr Rytíři turnovského meče, tancem v dobových
rytířských šatech nadchli všechny přítomné a hlav-
ně děti. Roztančili celé náměstí Českého ráje. 

Našel se čas i na předání pamětních glejtů
všem, kteří s námi po řadu ročníků tvořili pro-
gram. Rozchod na spací místa, kterých bylo v le-
tošním roce rekordně celkem devět, provázela ce-
lostátní znělka Noci s Andersenem. Tuto znělku
složil turnovský hudební skladatel Martin Hybler
právě před deseti lety v roce 2007. Další program
pro nocující děti se odehrál v městském divadle.
Děti si užily pohádku v podání Divadla Čtyřlístek
Praha. Ovšem už tam se stala zvláštní věc, ztratila
se Fifinka. A tu musely děti najít až v dalším pro-
gramu. Na spacích místech v našem městě pokra-
čovaly další akce a to soutěže, stezky odvahy
a noční čtení pohádek.

A jaký byl závěr v knihovně? Poznávací stezka
na motivy časopisu Čtyřlístek, znalostní testy, tvo-
ření komiksů, doplňování „pohádkových doplňo-
vaček“ a hry na postřeh. Stále to ale nestačilo na
nalezení Fifinky, která zmizela i s pokladem.
Nakonec jsme zavolali tísňovou linku policie a za

pomoci psovoda se psem byla Fifinka nalezena.
Poklad byl tedy také zachráněn. Pak už jen pře-
vléknout se do pyžamek a připravit se na noční
čtení s pohádkovou babičkou, knihovnicí, policis-
tou a samotnými dětmi. 

Je třeba poděkovat všem našim spolupořadate-
lům, příznivcům a sponzorům. Děkujeme za fi-
nanční podporu. Jmenovitě Město Turnov, Odbor
životního prostředí, Dorty z ráje, Pekárna Mikula,
Nářadí Jiránek, Kulturní centrum, s. r. o. Turnov,
zahradnictví Hájek, Technické služby Turnov, Měst-
ská policie. Děkujeme dalším sponzorům, díky
kterým mohl být uskutečněn bohatý doprovodný
program. Grupo Antolin Turnov, s. r. o., ZIKUDA
– vodohospodářské stavby spol. s r. o., CRYTUR,
spol. s r. o., Partners Turnov, Tiskárna Apromotion,
Pivovar Rohozec, a. s., TREVOS, a. s.,Moštovny
Lažany, Sportinline, Ovoce & zelenina Hajn. Děku-
jeme celému týmu spolupracovníků a pomocníků
nejen z knihovny, ale také z řad maminek a dalších
dobrovolníků. Děkujeme všem základním školám,
jmenovitě ZŠ Žižkova, také těm nejmenším Centru
pro rodinu Náruč, MŠ Sluníčko Kosmonautů.

Nûco málo ze statistiky: 
V pohádkovém průvodu se účastnilo něco kolem
750 dětí, rodičů a ostatní veřejnosti. Celkem spalo
v Turnově 464 dětí a další pomocníci a pedagogic-
ký dozor v celkovém počtu 52. Celkem tedy 496
účastníků na spacích místech. Za celý tým Noci
s Andersenem 2017 Eva Kordová. 

Noc s Andersenem a pohádkou âtyfilístek
pfiilákala rekordní poãet dûtí
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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.

Odbor školství, kultury a sportu připravil u příle-
žitosti dne učitelů každoroční oceňování pedago-
gických pracovníků turnovských škol. 

V Turnově je dlouholetou tradicí oceňovat peda-
gogické pracovníky, kteří svým přístupem k žá-
kům a způsobem výuky vynikají. Předání ocenění
proběhlo na turnovské radnici v pondělí 27. břez-
na 2017 za účasti vedení města, vedoucí odboru
školství, kultury a sportu Martiny Markové a ředi-
telů a zástupců jednotlivých škol. Termín setkání
je vybírán dle výročí narození Jana Amose
Komenského, který se stal učitelem národů, a při-
padá na 28. březen.

V úvodu setkání přivítal starosta města Tomáš
Hocke oceněné pedagogy a pohovořil také jako
otec tří dětí o práci učitelů. „Nejvíce nás těší, když
naše děti chodí do školy s nadšením,“ uvedl sta-
rosta. Dále se slova chopila místostarostka Petra

Houšková, která vyzdvihla zvyšující se okruh výji-
mečných osobností z řad pedagogických pracov-
níků. „V letošním roce máme tu čest ocenit nejen
vynikající pedagogy, ale také vychovatelky ve škol-
ních družinách a asistentku pedagoga,“ řekla mís-
tostarostka. 

Dále následovalo samotné předání ocenění
v podobě upomínkového pamětního listu, knižní
publikace a květiny. Mezi letošní oceněné patří: 

• Věra Rojíková ze ZŠ Skálova
• Kateřina Málková ze ZŠ 28. října
• Mgr. Radmila Kokešová ze ZŠ Žižkova
• Miroslava Adamenko ze ZŠ Zborovská
• Jana Jirmanová a Jana Kobosilová z MŠ a ZŠ

Sluníčko
• Pavel Šilhán ze ZUŠ Turnov 

Po předání následovala neformální diskuse nejen
o školství. Místostarostka vyzdvihla nedávné ús-

pěchy z jednotlivých škol jak na úrovni místní, tak
celostátní. K úspěšným studentům a žákům ve vě-
domostních i jiných disciplínách se připojil i oce-
něný Pavel Šilhán. Za své padesátileté působení
v umělecké škole Turnov byl oceněn i Libereckým
krajem ve středu 29. března 2017. Sám Pavel Šil-
hán však nemluvil o sobě, ale právě o úspěších na-
daných a pilných žáků. 

„Za dobu mého působení se ještě nestalo, že by
dva naše orchestry postoupily do celostátního ko-
la. Úroveň nejen mladých hudebníků, ale i zázemí
umělecké školy je na velmi dobré úrovni i třeba
v porovnání s podmínkami v zahraničí,“ uvedl
Pavel Šilhán. 

Kromě zdarů v soutěžích se musíme zmínit
o spolupráci České filharmonie se studenty zá-
kladních uměleckých škol. Turnovští muzikanti
budou také součástí tohoto projektu a již 4. června
vystoupí v pražském Rudolfinu. 

Ke dni uãitelÛ byli ocenûni pedagogiãtí 
pracovníci
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Pfiijìte fiíci svÛj názor 
a formovat mûsto
V letošním roce se opět chystá veřejná diskuse,
která má za cíl najít desatero priorit obyvatel
Turnova. 

Pokud něco chcete změnit či naopak nechcete
měnit nic, tak přijďte 31. května 2017 od 16.00
hodin do prostor Obchodní akademie, Hotelové

školy a Střední odborné školy ve Zborovské ulici
a zapojte se do diskuse s ostatními obyvateli.
Přijďte se podělit o vaše názory, jak se Vám tu žije
a co dále ve městě rozvíjet a podporovat. Neboj-
te se říci, co Vám v Turnově vadí a pomozte to
změnit. 

Akce se koná zdarma a pro účastníky bude při-
praveno pohoštění. Nebude chybět ani krátký kul-
turní program a dozvíte se i zajímavé informace
o městě. Podrobné informace naleznete na webo-
vých stránkách města Turnova. 

Setkání seniorÛ 
na ÎiÏkovce zpestfiili 
Ïáci i ‰kolní bytosti
Na Základní škole Žižkova se ve čtvrtek 6. dub-
na konalo tradiční setkání seniorů. 

Pozdravit seniory je přišli skřítek Školníček, ví-
la Žlutěnka a žáci devátých tříd. Představili naši
knížku Mosty, můstky, voda, voděnka a poděko-

vali seniorům za vše, co pro budoucí generace vy-
konali. Pracovat s tématem mosty se totiž ukázalo
být velice inspirativním. Mnoho dětí si uvědomilo,
že vše, čeho se dotýkáme, co se učíme, běžně po-
užíváme, musel někdo před námi vymyslet, vytvo-
řit. Most mezi generacemi je to nejživější a nej-
vzácnější dědictví, které jsme do vínku dostali
a které jsme povinni dále opatrovat a zušlechťo-
vat.

Potom už školní jídelnou zazněly lidové i nové
písničky v podání Zpívánek pod vedením paní uči-
telky Zdeny Chmelíkové. Příjemným zážitkem by-
lo i vystoupení malého harmonikáře.

Zdravé mûsto Turnov

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Ve středu 12. dubna odpoledne se v Turnově II.
slavnostně otevřela nová dětská hřiště

Před velikonočními prázdninami se za účasti ne-
celé stovky dětí a dospělých otevřela dvě dětská
hřiště a jedno workoutové hřiště s cvičebními prv-
ky pro starší děti a dospělé. V prostoru zahrady ZŠ
Skálova v Alešově ulici bylo dokončeno dětské
hřiště pro účely školy. V přilehlém veřejném pro-
storu vyrostlo unikátní dětské hřiště v podobě tří-
hlavého draka. Drak nahrazuje dosluhující hřiště
hrad v prostoru na sídlišti, které přitahovalo ne-
zvané návštěvníky.

V úvodu otevření pronesl pár slov starosta měs-
ta Tomáš Hocke, který vyzdvihl umístění nového
hřiště, které je pod dohledem městského kamero-
vého systému. Ředitel školy ZŠ Skálova Michal
Loukota se připojil k řečníkům a poděkoval za obě
hřiště zhotoviteli Hřiště hrou, investorovi Městu

Turnovu a také sponzorům, kteří přispěli na umís-
tění herních prvků v zahradě školy. Další, kdo pro-
nesl krátký proslov, byl majitel společnosti Hřiště
hrou Tomáš Tomsa, který představil hřiště a cvi-

čební sestavu. „Přál bych si, aby se hřiště líbilo
hlavně těm nejdůležitějším klientům, kterými jsou
děti. Hřiště hrad bylo inspirované pohádkou a zde
jsme chtěli pokračovat a pro děti vytvořit nové
hřiště, které je přenese do pohádky,“ řekl Tomáš
Tomsa. 

Po proslovech následovalo krátké hudební vy-
stoupení dětí, které zahrály na flétny. Děti z druži-
ny si pod vedením vychovatelky Věry Rojíkové
připravili pro účastníky otevření krátké divadelní
představení, které představilo, jak se zde drak ob-
jevil. V závěru pohádky zaznělo od kouzelníků za-
klínadlo, které draka zaklelo do dřevěné podoby,
aby musel sloužit místním dětem. 

Slavnostního přestřižení pásky se zhostily děti
ze základní školy, které se však nejvíce těšily na
možnost draka i další hřiště vyzkoušet. Děti do-
staly sladkou pozornost a společně se svým dopro-
vodem prozkoumali všechny umístěné prvky.

V Turnovû II. pfiivítaly dûti nová hfii‰tû



Farmáfiské trhy 
pfiedstavují v˘robce 
a zemûdûlce
Každou sobotu od Velikonoc do října probíhají
na náměstí Českého Ráje v Turnově farmářské
trhy. Postupně Vám představíme jednotlivé vý-
robce a zemědělce, kteří každý týden do
Turnova přiváží své čerstvé produkty. 

Jednou ze stálic turnovských trhů je pěstitel ze-
leniny, pan Jaroslav Zalabák. Jeho rodina je již
čtvrtou generací hospodařící na pozemcích
v Nedomicích a Ovčárech. Vše zvládají s manžel-
kou, dvěma pomocníky a samozřejmě jim pomá-
hají i jejich, dnes již dospělé, děti. Zalabákovi jsou
jedna z mála rodin českých soukromých zeměděl-
ců, která má nástupce a mladá generace má zájem
v rodinné tradici pokračovat. 

Na svých polnostech produkují široký sorti-
ment zeleniny od košťálové, plodové, cibulové a listo-
vé zeleniny po bylinky nebo dokonce vodní melouny.
Jsou vyhlášenými pěstiteli květáku a salátů. V tom-
to roce se rozhodli postavit velký fóliovník, takže
budou moci sklízet například rajčata již od května. 

Rodina Zalabákových svým hospodářstvím
skutečně žije. Neváhejte se jich u stánku zeptat
k čemu využít kterou zeleninu nebo jak co upravit.
Vždy Vám rádi poradí a při popisu jejich receptů
máte chuť dát tu nádhernou čerstvou zeleninu do
košíku a spěchat domů, vyzkoušet ten úžasný
a jednoduchý recept sami. 

Aktuální informace o trzích naleznete na webu
www.trhyfarmarske.cz. Těšíme se na Vás každou
sobotu dopoledne. 

Akce Ukliìme âesko
se zamûfiila 
na oblast Vesecka
Město Turnov se v letošním roce opět připojilo
v sobotu 8. dubna 2017 k celorepublikové akci
Ukliďme Česko 2017. 

Úklidová akce začala v 10.00 hodin na okraji lesa
u silnice vedoucí od kompostárny k Ohrazenicím.
Sešlo se zde celkem 16 dobrovolníků včetně dětí.
Na okraji lesa bylo hodně odpadu, který se tu pova-
loval. Našli jsme pneumatiky, fólie, drobný komu-

nální odpad (textil, boty). Dál v lese jsme našli od-
pad, který zde ležel delší dobu – plastové lahve, mo-
litanové matrace, pračka, vybavení auta apod.
Nasbíraný větší odpad jsme nashromáždili na vidi-
telná místa k odvozu. Celkem se dobrovolníkům
povedlo vysbírat 1090 kg odpadu. Tímto bych chtě-
la všem účastníkům moc poděkovat za jejich po-
moc a ochotu věnovat svůj volný čas úklidu přírody
našeho města a okolí. Ing. Zuzana Sedláková, 

odbor životního prostředí MěÚ Turnov
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ãtvrtek 25. kvûtna 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

AC Turnov pořádá pod záštitou hejtmana Libe-
reckého kraje a Města Turnova 18. ročník meziná-
rodního atletického mítinku Memoriálu Ludvíka
Daňka v úterý 23. května 2017, tak přijďte fandit
nejlepším diskobolům. 

Časový pořad zahájí v 15.00 hodin disciplína vrh
koulí politických osobností. Slavností zahájení
mítinku a připomenutí turnovského světového re-
kordu olympijského vítěze v hodu diskem Ludvíka
Daňka proběhne v 16.00 hodin. Hlavní memoriá-
lová disciplína hod diskem je na programu v 16.30
hodin, kde se představí opět nejlepší světoví dis-

kaři Piotr Malachowski, jeden z bratrů Hartingů
a Robert Urbanek. V jednání jsou starty české at-

letické špičky: Pavla Masláka na 500 m, Zuzany
Hejnové, top oštěpařů ze skupiny Honzy Železné-
ho Vítězslava Veselého a Petra Frydrycha. Ve vrhu
koulí se utkají nejlepší čeští koulaři Tomáš Staněk
a Ladislav Prášil. Představit by se měli sprinteři
Kim Collins, Joe Morris, Artur Delaney (USA).
Program je naplánovaný do 19.15 hodin.

Pro diváky bude připravena velkoplošná obra-
zovka pro lepší přehled o dění na stadionu, tom-
bola a doprovodný program, kde by se mohli před-
stavit naši úspěšní biatlonisté. 

AC Turnov představí nového sportovního mas-
kota – Turnovského lva.

Atletická ‰piãka opût zavítá do Turnova


