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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãerven 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, Pavel Charousek, SVâ Îlutá ponorka, TSC Judo Turnov, Turnovské památky a cestovní ruch, Lenka Karásková. 

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

Vzpomínkový pietní akt se uskutečnil netradičně
již v pátek 5. května 2017. Při příležitosti výročí již
72. konce druhé světové války a konce fašismu
v Evropě se také krátce vzpomnělo na výročí praž-
ského povstání a jednoho z národních hrdinů, kte-

rému věnoval svůj proslov starosta města Tomáš
Hocke:

„Již tradičně na tomto místě vzpomínám na
konkrétního člověka, který je spojen s naším kra-
jem a zároveň může být pro nás všechny určitým

vzorem, životní inspirací. Již jsem zde hovořil
o Čestmíru Šikolovi, Aloisi Liškovi, při otevírání
zimního stadionu o Ludvíku Koškovi a minulý rok
to byl Otakar Jaroš. Dnes jsem si vybral rodáka
z nedaleké Malé Skály stíhače královského letec-
tva Ladislava Bobka. Již v době před II. světovou
válkou patřil díky svému talentu, houževnatosti,
píli, lásky k létání a také lásce k vlasti mezi gene-
raci pilotů, kteří zásadním způsobem přispěli
k výchově celé řady letců, kteří v době II. světové
války v řadách polského, francouzského a britské-
ho letectva bojovali za naši svobodu. Velitel perutě
mu připsal do zápisníku letů: Výjimečný noční stí-
hací pilot, který odvedl excelentní práci u squad-
rony. V roce 1991 byl na základě morální a politic-
ké rehabilitace povýšen do hodnosti plukovníka
letectva in memoriam. Plynně se domluvil polsky,
rusky, německy a anglicky. Měl ženu a dvě děti,
když odcházel tak dětem nebylo ani 8 let.“

Letošní květnové oslavy zaměřily svou pozor-
nost také na doprovodný program pro ty nejmen-
ší. Pro děti z mateřských a základních škol byla
připravena divadelní představení se speciálními
nafukovacími loutkami. Divadlo Rolnička z Li-
berce nachystalo pro děti tematicky upravené
Medvědí pohádky. Pro zvědavé děti i ostatní při-
hlížející byla během celého dopoledne vystavena
historická vojenská technika, u které stáli muži
v historických vojenských uniformách. Současná
vojenská složka byla zastoupena ukázkou výstroje
aktivních záloh Armády České republiky, kterou
nám přímo z cvičení dovezl jeden z vojáků. O ná-
rodních hrdinech z našeho okolí přítomné také in-
formovaly cedulky, které si společně s kreativní
dílničkou připravilo Centrum pro rodinu Náruč. 

V Turnovû probûhl vzpomínkov˘
akt ke konci 2. svûtové války 
Turnov si připomněl pietním aktem konec druhé světové války, který se konal tradičně u pomníku
padlých ve Skálově ulici. 
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Dopolední program postupně gradoval s hu-

debním vystoupením žáků Základní umělecké
školy Turnov s dechovými nástroji. Jejich předsta-
vení předznamenalo vyvrcholení letošních květ-
nových oslav, kterým byl vzpomínkový pietní akt.
Oslavy Dne vítězství zahájil zpěv české státní
hymny a pokračoval uctěním památky padlým po-
ložením věnce a květin. 

Pietního vzpomínkového setkání se účastnilo
mnoho obyvatel Turnova. Mezi hosty byli vedle

vedení města i zastupitelé města a statutární ná-
městkyně hejtmana Libereckého kraje Hana
Maierová. 

Pozvání přijal i ředitel Krajského vojenského
velitelství Liberec plukovník Miloslav Brázda.
Svou květinou uctila památku také paní
Svatošová, která se každoročně účastní pietních
aktů za Konfederaci politických vězňů v Turnově.
Pietní akt byl ukončen slavnostní vojenskou ve-
čerkou v podání Jiřího Richtera.

Parkování v Turnovû 
ãekají zmûny
Od 1. června 2017 začne v Turnově platit naří-
zení, které zavádí změny týkající se parkování
po celém městě. 

Zastupitelé města schválili obecné zúžení roz-
sahu doby, kdy platí zpoplatněné parkování na ce-
lém území města Turnova. Od června je vybírán
poplatek na parkovištích od pondělí do pátku
v rozmezí 7.00 až 16.00 hodin a v sobotu od 8.00
do 11.00 hodin. „Čas placeného stání je stanoven
na dobu s největším provozem ve městě tak, aby
veřejné prostory ve frekventovaných částech ne-
byly využívány pro dlouhodobé parkování.“ uvedl
starosta města Tomáš Hocke. 

Od června bude zařazeno parkoviště U raka do
systému zpoplatněného parkování s cenou do
1 hodiny státní za 5 Kč a cenou 20 Kč za celý den.
Stejný tarif byl také nově nastaven v ulici Nádraž-
ní a Studentské. Zpoplatnění Nádražní ulice je
v úseku od Kudrnáčových hodin po prodejnu po-
travin Mlýn včetně vjezdu k terminálu u budovy
Drahstavu. Zpoplatnění Nádražní ulice bude plat-
né od fyzického umístění platebních automatů
s usazením příslušných dopravních značek. 

Bezplatné parkování ve městě zůstává podél
nádražní budovy a u terminálu, stejně jako v pro-
storu centrálního parkoviště Na Lukách a před
Sportovním a rekreačním areálem v Maškově za-
hradě. 

Zásadní změnou je také zlevnění parkovací kar-
ty z původních 12 000 Kč za rok na roční částku
3 000 Kč. Kromě změny ceny došlo také u parko-
vací karty k rozšíření její platnosti na tři vozidla.

Čísla tří poznávacích značek budou uvedena na
parkovací kartě, kterou vydává odbor dopravy
Městského úřadu Turnov. Na kartu mají nárok ob-
čané s trvalým bydlištěm v Turnově, dále občané
vlastnící nemovitost v Turnově a také všechny
podnikající subjekty se sídlem či provozovnou
v Turnově. S výjimkou náměstí mohou majitelé
platné parkovací karty parkovat na všech place-
ných parkovištích v majetku města Turnova.
Parkovací karta však nezaručuje přednostní právo
na parkování. 

Město Turnov se také připravuje na možnost
placení parkování pomocí SMS zpráv. Tato forma
placení bude možná až po uzavření smlouvy s vy-
braným dodavatelem. Časová poloha této mož-
nosti bude zveřejněna s dostatečným předstihem. 

Pfiijímáme návrhy na 
udûlení vyznamenání 
za rok 2017
Vytvořil někdo ve vašem okolí významné umě-
lecké, vědecké či jiné dílo? Znáte nějakou aktiv-
ní osobu, která se zasloužila o rozvoj našeho
města? Do 30. června ji můžete navrhnout na
cenu obce, čestného občana nebo pro medaili
starosty. 

Na cenu obce a medaili starosty mohou návrhy
předkládat členové zastupitelstva města, předsta-
vitelé občanských sdružení, spolků, organizací
a dalších institucí prostřednictvím svých statutár-
ních zástupců, a to vždy s podrobným odůvodně-
ním. Návrhy na udělení čestného občanství před-
kládají pouze členové zastupitelstva města. 

Písemné návrhy na ocenění s odůvodněním přijí-
má Anna Šupíková, tisková mluvčí města, e-mail
a.supikova@mu.turnov.cz, hodnotí je pětičlenná
komise složená ze zastupitelů města a schvaluje je
zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání. Me-
daile starosty je přednesena radě města. 

Tradice udělování Ceny obce a čestného občanství
u příležitosti státního svátku 28. října trvá od roku
2002 a medaile starosty se uděluje od roku 2014.

• Cenu obce je možné udělit za významná umě-
lecká, vědecká a jiná díla mající zejména vztah
k obci, a také za významné občanské aktivity a či-
ny, které směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji
obce a zlepšují její každodenní život. Oceněný ob-
drží finanční dar ve výši 50 000 Kč. 

• Čestné občanství může být uděleno fyzickým
osobám, které se významnou měrou zasloužily ze-
jména o rozvoj města. 

• Medaile starosty se uděluje za přínosné aktivi-
ty v oblasti sociální, kulturní, zdravotní, podnika-
telské, za práci s mládeží, sportu či za mimořádný
projev lidskosti nebo hrdinský čin. Vyznamenaný
obdrží pamětní listinu, která je podepsána staros-
tou města a dále originální pamětní medaili.
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Mûstsk˘ svátek 
pfiipomnûl odchod 
sovûtsk˘ch vojsk
Město Turnov si třetím rokem připomíná histo-
rickou událost, která významně přispěla k od-
chodu sovětských vojsk a vojenské techniky
z Československa. 

Turnov bylo první město v zemi, odkud v roce 1990
odešla rudá armáda. Zastupitelé města proto od-
hlasovali 28. květen jako městský svátek, který by

měl tento významný den připomínat. Na městských
budovách a organizacích byly během turnovského
památného dne vyvěšeny vlajky města Turnova. 

Vyhlá‰ka na noãní 
klid v Turnovû
Zastupitelstvo města přidalo výjimky do obec-
ně závazné vyhlášky města o rušení nočního
klidu, jejíž platnost nabývá 20. května 2017.

Zákon stanoví noční klid jako pokojný stav, kdy
v přesně vymezené době od 22.00 do 6.00 hodin je
regulace přímo na úrovni zákona. Od roku 2016 je
jediným možným způsobem, jak zkrátit dobu noč-
ního klidu, obecně závazná vyhláška města, kde se
v textu přesně vyjmenují dny či období, které sta-
novenou dobu nočního klidu zkrátí.

Město Turnov sbíralo do konce března od oby-
vatel Turnova podněty na společenské akce, které
by svým pořádáním narušily dobu nočního klidu.
Na dubnovém zasedání zastupitelstva byla upra-

vena obecně závazná vyhláška, která ve svém textu
stanoví 19 výjimečných případů, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví
zákon. Přesné termíny včetně doby trvání akcí na-
leznete ve vyhlášce č. 3/2017, která je dostupná
v seznamu platných vyhlášek a nařízení města
Turnova nebo na úřední desce. 

Starosta zve obãany 
na dal‰í pravidelné 
setkání
Starosta města Tomáš Hocke zve občany Ko-
bylky, Dolánek a Bukoviny na diskusní setkání. 

Ve středu 7. června 2017 proběhne od 17.00 ho-
din v Domě přírody v Dolánkách u Turnova setkání
starosty s občany. Přijďte podiskutovat o téma-
tech, které vás v lokalitě trápí nejvíce a poslech-
nout si novinky nejen z radnice. Hlavními tématy
tohoto setkání bude cyklostezka Greenway Jizera,
požární nádrž na Kobylce a studie nivy Jizery. 

Letní část Sportovního a rekreačního areálu
v Maškově zahradě zahajuje 1. června 2017 dru-
hou sezónu, která nabídne širokou škálu volnoča-
sových aktivit. 

V letní části areálu Maškovy zahrady se nachází
koupaliště s bazénem a vodními atrakcemi. Kro-
mě koupaliště je areál vybaven beach volejbalo-
vým hřištěm a pétanque. Pro aktivní odpočinek
a sportovní vyžití je připraveno víceúčelové spor-
tovní hřiště s umělou trávou, které je možné si
pronajmou i samostatně. Cena jedné hodiny pro-
nájmu hřiště je ve výši 150 Kč. 

Vnitřní areál koupaliště je otevřen od čtvrtka
1. června vždy ve všední den od 14.00 do 19.00 ho-
din a o víkendech od 9.00 do 19.00 hodin. Od 19.
června již bude provozní doba upravena a vstup
bude možný i ve všední dny od 9.00 do 19.00 ho-
din. Hlavní sezóna letního areálu je naplánovaná

od 23. června do 3. září 2017. Otevřeno bude den-
ně od 9.00 do 19.00 hodin a budou také vyhrazené
hodiny pro ranní a večerní plavání, které se budou
konat každé úterý a sobotu. Ranní plavání bude
možné od 7.30 do 8.30 hodin a večerní koupání

bude připraveno od 20.15 do 22.30 hodin. Vstu-
penky na odpolední koupání bude možné zakou-
pit od 16.00 hodin. S koncem hlavní sezóny bude
opět upravena provozní doba. Od 4. září bude
vstup do areálu možný ve všední dny od 14.00 do
19.00 hodin a o víkendech bude provozní doba za-
chována od 9.00 do 19.00 hodin. Předpokládané
ukončení koupací sezóny je 17. září 2017, avšak
termín bude upřesněn dle počasí. 

Po prvním roce provozu bylo v areálu rozšířeno
zázemí občerstvení, které bylo v parných dnech
loňského léta nedostačující. S prvními úpravami
se myslelo také na návštěvníky bruslařské stezky,
kteří si budou moci zakoupit občerstvení v okénku
směřující ven z areálu. Podrobné informace o ce-
nách vstupného i možnosti zakoupení předplace-
né čipové karty na vstup naleznete na webových
stránkách Sportovního a rekreačního areálu
v Maškově zahradě. 

Koupali‰tû v Ma‰kovû zahradû zahájí sezónu
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Zdravé mûsto Turnov 
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváfiet mûsto jako kvalitní, zdravé, pfiíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.

V pátek 21. dubna proběhl sportovní den pro 4. třídy,
který se zaměřil na představení pohybu a různých
sportů pro trávení volného času dětí aktivním
a zdravým způsobem. 

Všechny čtvrté ročníky turnovských základní škol
včetně ZŠ Mašov a ZŠ Zborovské se přemístily
místo výuky v lavicích na sportovní stanoviště ve
Skálově ulici. Unikátní sportovní událost s ná-
zvem Pohyb nás baví pořádal odbor školství, kul-
tury a sportu Městského úřadu v Turnově za pod-
pory TJ Turnov, TSC Turnov, AC Syner Turnov, TJ
Sokol a Sportinline Pavla Hlubučka. Akce na pod-

poru aktivního životního stylu proběhl v tomto
formátu již druhým rokem.

Děti měly po celé dopoledne k dispozici několik
sportovních stanovišť, na kterých se v pravidel-
ných intervalech střídaly. V prostorách haly TJ
Turnov si žáci vyzkoušeli házenou, florbal a in-line
bruslení. V patře u sportbaru bylo na žíněnkách
připravené judo, které představili úspěšní repre-
zentanti Turnova a jejich trenéři. Další prostory
TJ Turnov byly využity k atletickým disciplínám,
kde si děti prověřily své schopnosti na překážkové
dráze nebo ve skoku dalekém. Sokolovna sloužila
pro gymnastiku a stolní tenis.

Sportovní den dûtem ukázal, Ïe pohyb je zábava

Putování po 
památkách 2017
Dne 11. 5. 2017 proběhla akce „Putování po pa-
mátkách“. Připravuje ji každoročně Městský úřad
Turnov – Odbor školství, kultury a sportu pro
žáky čtvrtých tříd turnovských základních škol.

Akce se koná dvakrát ročně – na jaře při příleži-
tosti Dne památek a na podzim k EHD – Dnům
evropského dědictví. Žáci se během putování se-
znamují formou prohlídky a výkladu s jednotlivý-
mi památkami (židovskou synagogou, turnovský-
mi kostely, Dlaskovým statkem v Dolánkách) i se
životem dravých ptáků (ukázka jejich létání se ko-
ná v Rývových sadech). 

Poté, co dostanou výklad na každém stanovišti,
vyplňují vědomostní kvíz. V závěru akce jsou
všechny odpovědi vyhodnocovány pracovníky od-
boru na posledním stanovišti – na Dlaskově stat-
ku. V rámci každé třídy je poté vyhodnoceno nej-
lepší družstvo, které za své znalosti obdrží ceny.
Pro všechny zúčastněné je pak připraven malý dá-
rek a všichni mají zajištěny i grilované buřty a pití.

Jako každým rokem se akce vydařila, počasí
všem zúčastněným přálo a žáci i jejich paní učitel-
ky odcházely spokojené. Alena Růžičková

MÛj projekt pro 
Turnov 2017 má 
svého vítûze
Obyvatelé města Turnova se mohli v letošním
roce poprvé zapojit do rozhodování o využití
části rozpočtu na realizaci konkrétního projek-
tu a veřejným hlasováním zvolili svého favorita. 

Celý participativní proces byl vyhlášen na konci
roku 2016 a do března se přihlásilo pět projektů
pro vybudování či zvelebení veřejně přístupného
místa. Všechny přijaté projekty byly formálně
zkontrolovány a veřejně představeny. Po dobu mě-
síce dubna mohli obyvatelé hlasovat na webových
stránkách města Turnova pro projekt, který je nej-
více zaujal. 

Ukázkou, že o rozhodování o projektech byl
mezi obyvateli zájem, svědčí množství hlasujících.
O osudu projektů hlasovalo více jak 3 000 obyva-

tel. Všechny projekty mezi sebou bojovaly do po-
sledního dne ukončení hlasování. Vítězný projekt
obdržel 1 913 hlasů a díky nim bude realizována
úprava dětského hřiště v hodnotě 200 000 Kč.
Doplnění herních prvků na hřišti pro malé děti
v Dělnické ulici bude uskutečněno ještě do konce
tohoto roku. 

Kompletní v˘sledky hlasování
Projekt Poãet pfiijat˘ch Celkovû získané 

hlasÛ mnoÏství 
hlasÛ (%)

Turnov chce tfiídit tetrapak 152 5 %
Dûtské hfii‰tû v ulici Dûlnická 1 913 61 %
Venkovní hfii‰tû pro v‰echny generace 
v klidové zónû v Dolánkách u Turnova 615 20 %
Discgolfové hfii‰tû Dolánky u Turnova 298 10 %
Venkovní posilovna pro vefiejnost 
– workout na atletickém 
stadionu v Turnovû 147 5 %

Všem velice děkujeme za účast na rozhodování
a budeme se těšit na další skvělé nápady, kterými
společně pozvedneme naše okolí.
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Úspûch turnovsk˘ch 
judistek
Netradiční využití našel o víkendu 13.–14. květ-
na zimní stadion Ludvíka Koška. Odehrály se
zde totiž prestižní judistické závody – Mistrov-
ství republiky družstev. 

Téměř 30 družstev v kategoriích žen, doroste-
nek a starších žáků a žákyň poprvé prověřilo no-
vou možnost využití zimního stadionu. Organi-
zace i vzájemná spolupráce klapla na výbornou, za
což patří díky všem pořadatelům i zaměstnancům
areálu Maškových zahrad.

Turnovské dívky vybojovaly v konkurenci, která
je rok od roku vyšší, skvělé třetí místo a získaly tak
pro Turnov bronz hned ve dvou kategoriích – star-
ších žákyň a dorostenek.

Jan Zárybnický, TSC Judo Turnov

V matefisk˘ch ‰kolách
se podporuje 
zdravûj‰í stravování
Odbor školství, kultury a sportu Městského
úřadu Turnov upořádal již třetí ročník vzdělá-
vacího školení s názvem Skutečně zdravá škola. 

Ve středu 26. dubna 2017 se v prostorách školní
jídelny Waldorfské mateřské školy uskutečnil in-
formačně vzdělávací seminář o zdravém stravování
dětí. Pracovníci školních kuchyní z turnovských
mateřských škol se připojili k dalším kuchařkám
v Turnově, které pokračují ve snaze zlepšit kvalitu
stravování ve školním prostředí. Domácí a školní
prostředí se odráží na stravovacích návycích dětí
a jejich pozdější volbě vybrat si v životě zdravé
a kvalitní potraviny. Dlouhodobým cílem projektu

je tak zlepšit kvalitu stravování, a tím pozitivně
působit na zdraví dětí a celé společnosti. 

V letošním roce byl kladen důraz hlavně na po-
skytování chutných a zdravých jídel v mateřských
školách. Semináře se zúčastnily kuchařky z MŠ
Jana Palacha, MŠ Bezručova, MŠ Alešova a také
Waldorfské mateřské školy, kde se přímo vařilo.
Vzdělávací kurz probíhal formou praktických uká-
zek nových receptů s využitím ingrediencí, který-
mi jsou například cizrna, jáhly nebo červená řepa.
Všichni přítomní se během semináře zapojili do
příprav pokrmů, kterými byla cizrna na paprice,
cizrnová pomazánka, jáhlové knedlíky plněné
Tempehem nebo salát z červené řepy. Nejen tyto
recepty na konci společně ochutnali a zhodnotili.

Zdravé mûsto Turnov

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Největší akce pro děti a mládež v regionu ukončí
dlouhé období, kdy městský park procházel pouze
drobnými úpravami. Během léta Město Turnov
plánuje velkou rekonstrukci prostoru s vybudová-
ním nového dětského hřiště. Přijďte se v sobotu
10. června odpoledne rozloučit se starým parkem
a jeho symbolem, betonovou průlezkou, kterou si
na rozloučenou netradičně vyzdobíme.

Dětský den organizuje již potřetí Středisko volné-
ho času Žlutá ponorka Turnov za účasti patnácti
místních spolků a organizací pracujících s mláde-
ží. Na různých stanovištích tak možná poznají dě-
ti své vedoucí, trenéry nebo učitele. Akci podporu-
je více než desítka firem nebo živnostníků, i proto
může být veškerý program zdarma. 

A co nás tedy v sobotu po 14té hodině v parku
čeká? Z pestrých názvů stanovišť vyberu napří-

klad sokolskou gymnastiku, judistický „Krpálkův“
koutek, farmářský či geologický koutek, skaut-
skou lukostřelbu nebo šerm s bezpečnými zbraně-
mi skupiny Corvus Mortem. Mohl bych jmenovat
dál, ale uvedu ještě příklady největších lákadel,
kterými tradičně bývají velké nafukovací atrakce
všeho druhu, jízda na šlapacích čtyřkolkách nebo

ukázky těžké techniky. Letos bude i farmářská mi-
ni zoo, promítání sférického kina a na závěr vše
vyvrcholí v závějích hasičské pěny, takže rodičům
doporučujeme vzít dětem náhradní suché oblečení.

Předem děkujeme sponzorům akce, bez jejichž
pomoci bychom nemohli uskutečnit takto pestrý
program s množstvím atrakcí. Navíc děti, které
obejdou alespoň polovinu připravených stanovišť,
obdrží dárečky. Záštitu nad turnovským dnem dě-
tí převzal člen Rady Libereckého kraje Mgr. Petr
Tulpa, kterému taktéž děkujeme za finanční podpo-
ru. Zároveň děkujeme i našemu zřizovateli Městu
Turnov, které se letos významně na akci podílí. 

Společně s vámi doufáme v příjemné letní počasí
a těšíme se na aktivně strávené odpoledne, které
začne již v 14.00 hodin. Další podrobnosti o akci
naleznete na webu www.zlutaponorka.turnov.cz

Tomáš Zakouřil, Žlutá ponorka Turnov

Dnem dûtí s Ponorkou se rozlouãíme s parkem 



Zmûny v registru 
vozidel od 1. ãervna
provedete na 
jakémkoliv úfiadû
Od 1. června 2017 vstoupí v účinnost novela zá-
kona o podmínkách provozu vozidel na pozem-
ních komunikacích, díky které budou moci ma-
jitelé a provozovatelé vozidel provádět úkony
v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s roz-
šířenou působností. Doposud bylo nutné chodit
na úřad v místě trvalého bydliště či sídla firmy. 

Mezi nejčastější úkony prováděné v registru
vozidel patří změna vlastníka nebo provozovatele
registrovaného vozidla, registrace nového či do-
vezeného vozidla, umístění vozidla do depozitu,
nahlášení zániku vozidla, ale například i žádost
o registrační značku na přání. Nově již nebude
nutné chodit kvůli těmto úkonům na úřad v místě
bydliště, ale bude možné je provést na jakémkoliv
úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu
na to, zda tam má žadatel místní příslušnost.

V případě umístění vozidla do depozitu je mož-
né toto vozidlo opět uvést do provozu pouze na
stejném úřadě, kde došlo k jeho vyřazení. Při
umístění vozidla do depozitu totiž řidič odevzdává
úřadu registrační značky, které zde zůstávají ulo-
žené do té doby, než majitel vozidlo opět uvede do

provozu. Stejná situace nastává i v případě podání
žádosti o značku na přání. Žádost lze podat na ja-
kémkoliv úřadě, samotné značky ale budou ná-
sledně připraveny k vyzvednutí na stejném místě.

Abyste se vyhnuli při návštěvě úřadu frontám,
doporučujeme využít, v případě, že daný úřad tuto
možnost nabízí, online objednání na přesný čas.
Mapu všech úřadů obcí s rozšířenou působností,
na které si můžete vyhledat pro vás nejvhodnější
místo k návštěvě, naleznete na webových strán-
kách Ministerstva dopravy České republiky. 

TZ Ministerstvo dopravy

Nejlep‰í sportovci 
za rok 2016 se se‰li 
na turnovské radnici
Ve čtvrtek 20. dubna 2017 proběhlo na turnov-
ské radnici ocenění nejlepších sportovců a me-
dailistů za rok 2016, kteří obdrželi od města pe-
něžitý dar. 

V úvodu přítomné přivítala místostarostka Jana
Svobodová, která vyzdvihla výkony sportovců
a představila jednotlivé úspěchy z mistrovství
Evropy i světa. Starosta města Tomáš Hocke ho-
vořil o sportovcích jako o vzoru pro děti, které jsou
svědky naplňování sportovních snů. Ve svém pro-
slovu starosta také popřál sportovcům, aby je

sport i nadále bavil a vydržel jim dobrý zdravotní
stav. Vedení města také těší, že sportovci hrdě no-
sí znak města na svých sportovních dresech, čímž
působí jako velvyslanci města v odvětví sportu.

Přítomen byl i předseda TJ Turnov Pavel Sva-
toš, který uzavřel krátkým proslovem neformální
diskusi i celé setkání. Jména všech oceněných
sportovců naleznete na webových stránkách měs-
ta Turnova. 
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ãtvrtek 29. ãervna 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

V sobotu 29. dubna 2017 proběhl již 14. ročník
akce Český ráj dětem, kterým se na Turnovsku za-
hajuje turistická sezóna. 

Akce se poprvé odehrávala přímo v Turnově. Start
i cíl pochodu byl ve Sportovně rekreačním areálu
Maškova zahrada. Z areálu vedla trasa přes želez-
niční most údolím Nudvojovic po cyklotrase do
Přepeř a Modřišic, kde se cesta před vesnicí stoči-
la po hrázi zpátky k Turnovu. Příjemnou cestu ve-
doucí údolím řeky Jizery plnou jarních květů
a rozkvetlých stromů absolvovali někteří účastníci
i na kolech a koloběžkách. Na trase bylo připrave-

no 30 všetečných otázek a zároveň se účastníci set-
kávali s postavami z českorajských pověstí. Na tra-
se čekal obr Dráb s Aničkou, Černý rytíř se Svata-
vou, Bílá paní z Kumburka, dvě hádavé šlechtičny

Baba a Panna z Trosek či postilion. U postaviček
plnily děti zajímavé úkoly. Měly poznat, jakou bar-
vu má rubínové sklo, říci, kdo hlídá studánku pod
zámkem Humprechtem. Čertům pomáhaly stavět
ze šišek jičínský Zebín, u vodníků chytit rybičku či
u skřítků Pelíška se Zvoníčkem poznávat rostlinky.

Poděkování patří všem více než 2 000 účastní-
kům akce, které neodradilo letošní počasí a akce
se zúčastnili. Poděkování patří všem spolupracov-
níkům a partnerům akce, bez nichž by pořádání
akce v tomto rozsahu nebylo možné. 

Celý článek a podrobné informace naleznete na
webových stránkách města Turnova.

âesk˘ ráj dûtem zahájil turistickou sezónu 2017


