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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãervenec–srpen 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, vizualizace Blok Architekti, Radek Dra‰nar, OSM Mûstského úfiadu Turnov, VHS Turnov. 

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

Jan Patočka byl jedním z nejvýznamnějších čes-
kých filozofů 20. století. Byl hlavním představite-
lem fenomenologie a zabýval se filozofií dějin a díly
J. A. Komenského, T. G. Masaryka a E. Husserla.
Kromě svých děl ovlivnil Jan Patočka také soudobé

české myšlení, zejména v kruzích nezávislé inteli-
gence. S postupem doby narůstala také Patočkova
občanská angažovanost v druhé polovině sedm-
desátých let, kdy se aktivně připojil k veřejnému
vystoupení na obhajobu mladých nekonformních

hudebníků. V následujícím roce vznikla Charta
77, jejími prvními mluvčími se stali Václav Havel,
prof. Jiří Hájka a prof. Jan Patočka. Na základě
příklonu k Chartě 77 a dialogu proti totalitárnímu
vládnoucímu režimu byl Patočka sledován a opa-
kovaně vyslýchán. Na následky nátlaku při jed-
nom z výslechů Patočka umírá. 

Na počest 110. výročí narození a zároveň 40.
výročí úmrtí Jana Patočky město Turnov připravilo
vzpomínkový večer k uctění jeho života, myšlenek
a odkazu dalším generacím v městském divadle.

Slavnostní večer zahájila světová premiéra hu-
dební skladby IN MEMORIAM Jan Patočka, op.
40, kterou složil další turnovský rodák a držitel
Ceny obce Města Turnova Martin Hybler. Skladbu
přednesl smyčcový orchestr Berg, který se věnuje
výhradně soudobé tvorbě. Jako sólistka na housle
a violu vystoupila slečna Jana Kubánková. Autor
ve svém díle zachytil neotřelým způsobem proces
obhajoby pravdy, který každý filozof podstupuje.
Hudební skladba byla unikátní i provedením, kdy
sólistka představovala samotného filozofa na
prázdném jevišti, a mezi návštěvníky večera byli
umístěni další hudebníci, kteří představovali jaký-
si dav či konvenci. 

V další části večera proběhla panelová diskuse
o osobnosti Jana Patočky za účasti filozofů a sig-
natářů Charty 77 Daniela Kroupy a Martina Pa-
louše. Účastnil se i historik Ústavu pro studium
totalitárních režimů Petr Blažek a celou diskuzi
vedl Ondřej Halama. Po přestávce zazněla symfo-
nie Péterise Vaskse Hlasy, kterou pod taktovkou
Petera Vrábela zahrál komorní orchestr Berg. 

Rozhovor o vzpomínkovém večeru s Ondřejem
Halamou naleznete na webu města Turnova.

Îivot a my‰lenky Jana Patoãky
oslavil vzpomínkov˘ veãer
Město Turnov připravilo vzpomínkový večer na slavného rodáka a čestného občana města Turnova Jana Patočku. 
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Budova b˘valého 
kina Bio ráj je znovu
na prodej
Na květnovém zasedání zastupitelé schválili
opětovný záměr prodeje objektu bývalého kina
v Žižkově ulici. 

Objekt se nachází na stavební parcele č. 855/2
a jeho zastavěná plocha je o výměře 1 242 m2. Pro
nabízené území je dle Územního plánu Turnov
stanoveno funkční využití „BS – bydlení smíše-
né“, což umožňuje využít objekt k bydlení i jiné
občanské vybavenosti ve městě. Součástí prodeje

jsou také přilehlé pozemky v celkové výměře
1 549 m2. Prodej se uskuteční za několika podmí-

nek, jejichž přesné znění naleznete ve vyhlášeném
záměru prodeje na webových stránkách města
Turnova nebo na vyžádání přímo v kanceláři č.
314 turnovské radnice. 

Kupní cena je ve výši 5 500 000 korun a konečný
termín podání nabídek na odkoupení je do 8. září
2017 do 12 00 hodin. 

Prohlídka objektu se v případě zájmu uskuteční
na požádání. Znalecký posudek objektu a přileh-
lých pozemků, Geometrický plán a další souvisejí-
cí dokumentace jsou k nahlédnutí na požádání na
odboru správy majetku Městského úřadu Turnov
u paní Olgy Bažantové, tel.: 481 366 317, e-mail:
o.bazantova@mu.turnov.cz.

Informační centrum je jednou z vizitek města a po-
máhá utvářet názor návštěvníků na celé město. 

Město Turnov je součástí jednoho z šestnácti ofi-
ciálně stanovených turistických regionů České
republiky, které byly vymezeny Českou centrálou
cestovního ruchu Czech Tourism. Turnovské Re-
gionální a turistické informační centrum je umís-
těno na strategicky velmi výhodném místě přímo
na náměstí Českého ráje ve středu města. 

Informační centrum poskytuje kromě služeb tu-
ristům i pestrou nabídku doplňkových služeb, je-
jichž množství se postupně rozrůstá. „Každým ro-
kem dochází k nárůstu počtu návštěvníků, který
se netýká pouze hlavní sezony. Návštěvnost v mi-
mosezoně byla v roce 2016 oproti roku 2010 více
než dvojnásobná.“ uvedla Eliška Gruberová, ředi-
telka Turnovských památek a cestovního ruchu.
Návštěvnost v roce 2016 přesáhla 50 tisíc návštěv-
níků za rok.

Od ledna do března mohou obyvatelé v infor-
mačním centru zaplatit poplatek za svoz komu-
nálního odpadu. Jedná se o vyhledávanou služby
obyvatel města Tunova z důvodu příznivé otevíra-
cí doby. Možnosti zaplacení poplatku v sobotních
provozních hodinách využívají také chataři a cha-
lupáři. Milovníci kulturních a jiných společen-
ských událostí v informačním centru pořídí vstu-

penky v předprodeji od čtyř provozovatelů před-
prodejních portálů. Poptáván je i přístup veřej-
nosti k připojení na internet, který je v současnos-
ti možný na dvou zařízeních. Regionální turistic-
ké a informační centrum Turnov provozuje také
galerii U Zlatého beránka. „Spolupracujeme se
Střední uměleckoprůmyslovou školou a dalšími
subjekty. Probíhají zde výstavy místních umělců
včetně vernisáží. O výstavní prostor je zájem a vý-
stavy jsou domlouvány na rok dopředu.“ uvedla
ředitelka Gruberová.

Prostory současného informačního centra byly
do nynější podoby upraveny mezi roky 2001
a 2002 a již jsou nedostatečné nejen svou kapaci-
tou, ale některé prvky neodpovídají ani technolo-

gickým a hygienickým požadavkům. Starosta
města Tomáš Hocke dodal, že zázemí informační-
ho centra pro destinaci Český ráj by mělo odpoví-
dat 21. století. 

Zastupitelé města na svém květnovém zasedání
odsouhlasili modernizace informačního centra,
která počítá s rozšířením o malé návštěvnické
centrum pro souhrnnou prezentaci turistických
cílů Turnovska a zároveň by prostor měl sloužit ja-
ko klidové místo pro návštěvníky města. „Nová
podoba informačního a návštěvnického centra by
měla obecně seznámit návštěvníka s celkovou na-
bídkou regionu a nasměrovat zájemce do dalších
institucí, které nabízejí podrobnější informace
z jednotlivých specifických oblastí Českého ráje,
mezi kterými můžeme jmenovat například pláno-
vanou expozici horolezectví či přírodní krásy re-
gionu prezentované v expozici v Dolánkách,“
představila Jana Svobodová. Termín modernizace
se odvíjí od přípravných prací, avšak plánované
zahájení prací je v roce 2019. 

Turistická nabídka by měla být nově také do-
stupná pro návštěvníky přijíždějící do Turnova
hromadnou dopravou. „Plánují se zavést základní
služby informačního centra pro návštěvníky
Turnova v rámci nově vznikající pobočky Městské
knihovny Antonína Marka u vlakového nádraží
v Turnově II.“ uvedl starosta Hocke.

Informaãní centrum v Turnovû a jeho modernizace
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Îáky ve ‰kolách 
vystfiídají pracovníci
stavebních firem
Odbor správy majetku Městského úřadu Tur-
nov představuje část prací, které se uskuteční
během letních měsíců. 

Prázdniny jsou příhodným časem, kdy se inves-
tuje do školských zařízení. Ani rok 2017 není vý-
jimkou, a proto se s prvním volným dnem začnou
práce na turnovských základních a mateřských
školách. V Základní škole Skálova projde moder-
nizací sociální zázemí, které bude činit náklady ve
výši 4,3 mil. korun. Zde budou vybudovány i dvě
toalety pro imobilní žáky. Kromě toho dojde k po-
stupné výměně oken. Z organizačních i finančních
důvodů bude výměna oken rozdělena do několika
etap. V letošním roce bude výměna zahájena
v místnostech se sociálním zázemím a větší část
přízemí. 

Základní škola Žižkova se připravuje na výmě-
nu sportovního povrchu v obou tělocvičnách.
Výměna bude uskutečněna v měsíci srpnu až září
a náklady se odhadují na cca 1 milion korun. Dále
se připravuje rekonstrukce podlahy na chodbě
u tzv. malé školičky. Dožité PVC bude nahrazeno
dlažbou. Poslední úpravy se plánují v Mateřské

škole Zborovská, kde dojde k rekonstrukci sociál-
ního zařízení pro kuchyni s nákladem cca 360 tisíc
korun. 

Bezplatná poradna
âeské obchodní 
inspekce pfies 
prázdniny
I v tomto roce zajišťuje Česká obchodní inspek-
ce činnost bezplatného informačně poraden-
ského centra na Městském úřadě v Turnově. 

Provoz bezplatné poradny v měsíci červenci je
z důvodu státních svátků uzavřen. Další měsíce
budou pokračovat standardně vždy první středu
v měsíci. V srpnu tak budete moci poradnu navští-
vit 2. 8. 2017 od 10.00 do 15.00 hodin na Obec-
ním živnostenském úřadě ve Skálově ulici čp. 72
v 1. patře. 

Letošní investiční plán Vodohospodářského sdru-
žení Turnov obsahuje tři účelově odlišné investice
na jednom území města. Nyní se zahajuje poslední
z nich, a proto se Károvsko stalo na pár měsíců
jedním velkým staveništěm. 

Největší akcí je dokončení areálu vodojemů.
V loňském roce jsme úspěšně provedli úplnou re-
konstrukci většího vodojemu o akumulaci 1 000 m3

za cca 5,7 mil. Kč. Letos máme přestavět menší
vodojem o akumulaci 650 m3. Navíc náš však čeká
náročná výměna cca 200 m trubního vedení v are-
álu, proměna venkovních ploch a zprovoznění
systému řízení. Stavbu provádí firma ŠEBESTA –
VHS, v. o. s. z Jablonce nad Nisou. Letošní roz-
sáhlejší etapa byla vysoutěžena za 9,2 mil. Kč. Na
stavbě již řešíme první velké komplikace, protože
stavební část objektu byla ve skutečnosti ještě
v horším stavu, než ukazovaly průzkumy. Věříme
však, že vysoké stavební tempo povede k dodržení
termínu dokončení celého areálu na konci října le-

tošního roku. Kompletní proměna areálu vodo-
jemů je investičně velmi náročná – 15 mil. Kč. Je
plně hrazena z vybraného vodného a stočného,
protože na ni nelze získat žádnou dotaci. A to ješ-
tě letos přestaneme provozně využívat třetí objekt
v areálu – historický věžový vodojem. Protože jde
o krásnou budovu historicky spjatou s Turnovem,
tak ji plánujeme v příštích letech proměnit ve vo-
dárensky vzdělávací a volnočasové centrum. 

Druhou investicí je oprava vodovodu pro zá-
stavbu obytných domů na Károvsku. Akce byla
připravena jako reakce na časté stížnosti obyvatel,
když nebyl dožilý potrubní systém schopen zabez-
pečit dostatečný tlak vody v objektech. Akce stojí
5 mil. Kč, na obnovu páteřní komunikace přidá
necelých 700 tis. Kč město Turnov. Dodavatelská
firma Stavoka Kosice, a. s. staví velmi kvalitně a má
časový náskok. Problémy se nevyskytují, a tak by-
chom měli během srpna 800 m vodovodu dokončit. 

Třetí investicí je příprava další etapy budoucí
nové bytové zóny. Naše etapa je jednoduchá – po-
stavit na zelené louce 100 m kanalizace, 200 met-
rů vodovodu a 17 přípojek pro pozemky, které
město prodalo v dražbě. Stavbu zahajuje firma
Janoušek IS, s. r. o., Liberec. Bude stát 2,1 mil. Kč,
z nichž 80 % uhradí podle pravidel financování
město Turnov. V září, po dokončení naší činnosti,
převezme staveniště město a s vybranou firmou
dokončí komunikace a další sítě v nich. 

Michaela Malá, VHS

Vodohospodáfiské investice na Károvsku
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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 měsících červenci a srpnu mohou rodiče s dětmi
a široká veřejnost navštěvovat několik hřišť, spor-
tovišť a školních hřišť. Přesná provozní doba je
napsána na provozním řádu každého hřiště a úpl-
ný seznam včetně dalších informací je uveden na we-
bu města – www.turnov.cz, sekce Sport a volný
čas/Provoz hřišť a sportovišť. 

Hfii‰tû pod Základní ‰kolou Skálova (Ale‰ova ul.),
Prouskova ul. 
volně přístupné hřiště 

OranÏové hfii‰tû u haly TSC Turnov, Ale‰ova ul. 
volně přístupné hřiště 

Atletick˘ stadion, Skálova ul. 
volně přístupné sportoviště 
Běžecký ovál a sektor má moderní a rychlý povrch
s názvem CONIPUR. Ke stadionu patří i vedle leží-
cí vrhačská louka neboli dopadiště kladiva. 

Hfii‰tû s umûlou trávou, Ma‰kova zahrada 
Pondělí až neděle 9.00–20.00 hodin 
V průběhu provozu koupaliště o prázdninách je
vstup pouze z areálu koupaliště. Bez rezervace je
pro návštěvníky koupaliště zdarma. V případě
rezervace za 150 Kč/hod. je hřiště přednostně po-
skytnuto nájemci. Na hřišti je možné zahrát: malou
kopanou, tenis, volejbal, nohejbal, streetball.
Informace o pronájmu na pokladně koupaliště.

Hfii‰tû za sokolovnou, Turnov – Ma‰ov 
Pondělí až neděle 9.00–21.00 hodin 
Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdarma.
Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpoplatněno
dle platného ceníku (bližší informace poskytne správ-
ce hřiště p. Tausig či Restaurace Sokolovna Mašov) 

Hfii‰tû TJ Turnov, Dalimûfiice – Bezruãova ul. 
červenec, srpen: pondělí až pátek 14.00–20.00
hodin, sobota, neděle 9.00–20.00 hodin
objednávky – tel. 739 589 524, Josef Adam 604
109 976; (dlouhodobé rezervace: 481 321 435),
mail: tjturnov@tjturnov.cz
Hřiště s mantinely a ochrannými sítěmi má rozmě-
ry hrací plochy 40x20m a kvalitní umělý povrch
Sportcourt s vyznačenými čarami na házenou, fut-
sal, florbal, tenis, in line hokej a odbíjenou. K vyba-
vení patří i branky na florbal, házenou a in line ho-
kej, dále pak sloupky a síť na volejbal a tenis. Děti
a mládež – volný vstup dle provozních informací na
hřišti. Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpo-
platněno dle platného ceníku. 

Základní ‰kola 28. fiíjna 18, Turnov 
červenec: pondělí až pátek 12.00–20.00 hodin
srpen: pondělí až sobota 9.00–18.00 hodin 
správce hřiště – tel. 731 712 068 (po–pá 8–12 ho-
din lze volat na tel. 481 311 640) 
Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdar-

ma. Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpo-
platněno dle platného ceníku (bližší informace pos-
kytne správce). Na základě telefonické dohody je
možno provozní dobu užívání hřiště prodloužit. 

Základní ‰kola ÎiÏkova 518, Turnov 
červenec: pondělí až sobota 9.00–17.00 hodin 
srpen: pondělí až pátek 12.00–20.00 hodin 
správce hřiště – tel. 739 988 748 
Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdarma.
Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpoplatněno
dle platného ceníku (bližší informace poskytne
správce). Na základě telefonické dohody je možno
provozní dobu užívání hřiště prodloužit.

Gymnázium Turnov, ul. Jana Palacha, Turnov 
přístup po předchozí telefonické dohodě, správce
hřiště – tel. 778 538 618. 

L. Karásková, OŠKS

Provoz hfii‰È a sportovi‰È o prázdninách 2017

Pfiestûhovali jsme 
pracovi‰tû Obãanské
poradny v Turnovû
Od 19. června 2017 poskytujeme službu Ob-
čanská poradna na novém místě. 

Z důvodu rekonstrukce objektu ve Skálově uli-
ci, ve kterém jsme dosud službu poskytovali, jsme
naši kancelář přestěhovali na adresu Žižkova

2031, do přízemí Penzionu pro seniory, vpravo,
hned za vchodovými dveřmi. Přístup je bezbarié-
rový. Provozní doba v liché pondělí od 10.30 do
14.30 hodin. Kontaktní číslo pro objednání 777
098 277, Ing. Lakomá.

I nadále budeme případným zájemcům o službu
poskytovat bezplatné odborné sociální poraden-
ství v občanskoprávních záležitostech, například
z oblasti rodiny a mezilidských vztahů, pracovní-

ho práva, ochrany spotřebitele, dluhového pora-
denství, tj. objasníme práva a povinnosti dlužníků
a věřitelů, poradíme s problematikou exekucí a in-
solvenčního práva – oddlužení atd. Služba je nejen
bezplatná, ale i anonymní, diskrétní a nezávislá. 

Jsme zde pro každého, kdo se z nějakého důvo-
du ocitne v obtížné životní situaci, kterou nedoká-
že řešit vlastními silami. 
Bc. Ludmila Guzýová, ved. Občanské poradny Liberec



Vítûzem soutûÏe 
ve sbûru papíru 
a baterií je Z· Ma‰ov
Ve školním roce 2016/2017 se do soutěže ve sběru
papíru a baterií zapojili žáci všech turnovských
základních škol. Během celého školního roku při-
nesli žáci celkem 74 533 kilogramů starého papí-
ru a 277 kilogramů použitých baterií. 

Nejlepšími sběrači papíru se znovu stali žáci
Základní školy Mašov, kterým se podařilo sebrat
164,5 kg papíru na jednoho žáka. Druhá byla
Základní škola Skálova, třetí skončila Základní
škola 28. října. Sběru baterií se letos zúčastnily
děti ze školy ze Skálovy ulice, z Mašova a ze Žiž-
kovy ulice.

Za odměnu získávají školy finanční prostředky,
za které mohou nakoupit věcné odměny pro nej-
lepší sběrače nebo zorganizovat výlet s ekologic-
kou tématikou. Soutěž „Naše odpadky nejsou pro
skládky“ organizuje každoročně odbor životního

prostředí s cílem motivovat děti k třídění odpadů. 
Vítězům gratulujeme a všem sběračům děkuje-

me, že třídí odpad.
Ing. Zuzana Sedláková, odbor životního pro-

středí MěÚ Turnov

S pastelkami 
po hradu Vald‰tejn
Hrad Valdštejn se stal součástí projektu „První
průvodce památkami pro děti“, jehož cílem je
přiblížit památkové objekty dětem. 

Projekt je formou, která je dětem blízká a pod-
něcuje jejich aktivitu. Srozumitelným způsobem
přiblíží dětem informace o minulých dobách. Jako
51. přírůstek přibyl v roce 2017 také průvodce
„S pastelkami po hradu Valdštejn“. I malí ná-
vštěvníci Valdštejna tedy nyní mají možnost projít
si hrad s knížkou, v níž si mohou nejen přečíst ně-
které zajímavé informace z historie hradu, pro-
hlédnout ilustrace a fotografie, ale také vyřešit ně-

kolik úkolů, vybarvit erby, zapsat si své vlastní zá-
žitky, a pokud mají po ruce „chytrý“ telefon, tak si
prostřednictvím internetu třeba i poslechnout pí-
seň složenou Václavem Holanem Rovenským,
který na hradě po nějaký čas žil jako poustevník. 
Publikaci je možno zakoupit přímo v pokladně
hradu Valdštejn za cenu 50 Kč. Součástí je i malé
balení pastelek, takže psací potřeby si děti brát
s sebou nemusejí.

Průvodce vydává vydavatelství Hranostaj od ro-
ku 2012 a v současné době je do projektu zapoje-
no 54 subjektů. Zapojit své děti můžete na hradě
Valdštejn od června do září po celý týden.
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Zdravé mûsto Turnov

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Ve středu 31. května 2017 se uskutečnilo hledání
Desatera priorit Zdravého města Turnova a MA21,
kde obyvatelé diskutovali a formovali podněty pro
další rozvoj města. 

Během odpoledne se sešlo více jak 50 obyvatel Tur-
nova v prostorách auly Obchodní akademie, Ho-
telové školy a Střední odborné školy Turnov ve
Zborovské ulici. V úvodu akce proběhlo barman-
ské vystoupení žáka druhého ročníku oboru hotel-
nictví a gastronomie, který namíchal čtyři koktejly.
Míchané nápoje byly předány veřejnosti k ochut-
nání. Setkání zahájila místostarostka Petra Houš-
ková, která společně se starostou města Tomášem
Hocke seznámila přítomné s řešením problémů,
které byly definovány na předchozím setkání v říj-
nu 2016. Všechny výstupy, včetně těch z let 2012
a 2014, byly na setkání vystaveny na nástěnkách
v sále a i nadále jsou dostupné na webových strán-
kách města. Během setkání se také prezentovaly

aktivity navštívené školy prostřednictvím krátké-
ho proslovu paní ředitelky Evy Antošové. K závě-
ru akce také představil svou kampaň Parlament
mládeže Města Turnova s názvem „Nebuď blbá“,
která se zaměřuje proti šíření dětské pornografie
nejen v prostředí internetu. V průběhu setkání by-
lo u šesti tematických stolů naformulováno na 40
tipů na zlepšení prostřední města a blízkého oko-
lí. U každého stolu se hlasováním určila dvě nej-

důležitější témata, o kterých můžete rozhodnout
v ověřovací anketě právě i vy. V letošním roce byla
elektronická anketa zabezpečena proti zneužití
mnohonásobného hlasování pomocí ověření plat-
nou e-mailovou adresou. Přijatý hlas bude započí-
tán pouze po potvrzení prostřednictvím přijatého
e-mailu. Obyvatelé Turnova mohou hlasovat pou-
ze jednou a každý další pokus nebude do výsledků
započítán. V hlasovacím formuláři můžete záro-
veň přiřadit svou prioritu více tématům. Hlaso-
vání je možné do 15. srpna 2017.

Výsledky celoměstské ankety budou následně
podkladem pro zpracování Plánu zdraví a kvality
života, který bude předložen radě a zastupitelstvu
Turnova. Náměty obyvatel jsou nosným podkla-
dem pro sestavování rozvojových dokumentů,
rozpočtu a prioritních investic města. 

Váš aktivní přístup pomůže formovat další růst
veřejného prostoru v našem městě. 

Děkujeme za Váš čas i názor.

Pomozte urãit priority mûsta Turnova
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Spolupráce s mateřskými školami, základními
školami, rodinami s dětmi a dalšími institucemi je
v činnosti turnovské knihovny již mnoho let klíčo-
vá, příjemná a věříme, že hlavně přínosná. 

I ve školním roce 2016/017 se podařilo uvést do
života řadu projektů celostátního charakteru
i místního významu, které se zaměřují na rozvoj
a posílení čtenářské gramotnosti. Hodiny výchovy
ke čtenářství nově formou čtenářských dílen, dru-
hého a dalšího čtení a řada dalších aktivit, které
doplňují dané školské vzdělávací programy. 

Prázdninové období je tady a těší se na ně malí
i velcí školáci, studenti, pedagogové a rodiče.
I když v knihovně budou probíhat další prázdni-
nové aktivity, přece jen jsou prázdniny také pro
nás obdobím klidnějším. Jsou ale také obdobím,
kdy se zamýšlíme co dál, plánujeme a samozřejmě
se ohlížíme zpět za proběhlým školním rokem,
abychom mohli dobře naplánovat následující ob-

dobí. Knihovna nežije tedy jen rokem kalendář-
ním, ale v této oblasti hlavně rokem školním.
Ráda bych poděkovala turnovským školám za
spolupráci a vím, že toto partnerství budované lé-
ta, je především ve prospěch žáků.

Po dlouholetém úsilí se podařilo zařadit výcho-
vu ke čtenářství a rozvoj čtenářských dovedností
žáků základních škol do vzdělávacích programů
škola. Ministerstvo školství tuto oblast vzdělávání
podporuje nejen samotným zařazením do vzdělá-
vacích programů škol, ale poskytuje i finanční
a metodickou pomoc hlavně školám. V projektu
Rozmanitost do škol je tak možné navázat na
dlouholetou dobrou spolupráci turnovské knihov-
ny se základními a mateřskými školami ve městě. 

Za projekty, které naše knihovna nabízí školám,
se skrývají hodiny příprav, práce a samotné reali-
zace. Nelze je někdy vyčíslit pouze statisticky, ale
stále je řeč čísel důležitá a tak ji uvádím i v tomto
ohlédnutí. V uplynulém školním roce se uskuteč-
nilo 182 vzdělávacích akcí s návštěvností 9 862
z řad dětí. 

Podrobné informace o projektech naleznete na
webových stránkách knihovny a města Turnova. 

Eva Kordová

Knihovna se ohlédla za uplynul˘m ‰kolním rokem

Do Turnova dorazí
v˘stava Má vlast
cestami promûn 
Národní putovní výstava „Má vlast cestami pro-
měn“ přináší svědectví o proměnách opomíje-
ných míst a objektů v našich sídlech a krajině. 

Liberecký kraj se stal hlavním partnerem pro
rok 2017. Letos se tak v rámci celoroční putovní
výstavy po České republice prezentuje také Česká
Lípa, Chrastava, Jablonec nad Nisou, Josefův Důl,
Klokočí, Mařenice a Mírová pod Kozákovem.
Všechny proměny mohou vidět také obyvatelé
Turnova celý srpen na venkovních panelech insta-
lovaných na veřejně přístupných místech. 

Národní putovní výstava „Má vlast cestami pro-
měn“ bude také k vidění až do září v podobě inter-
iérové kolekce přímo v objektu turnovské radnice.
Celá výstava mapuje šetrné zacházení s objekty
a veřejným prostorem v Hlavním městě Praze, dá-
le v Ústeckém a hlavně v Libereckém kraji. Pro

obyvatele Turnova je tato výstava připravená zcela
zdarma. Putovní výstavu „Má vlast cestami pro-
měn“ pořádá Asociace Entente Florale CZ –
Souznění spolu s národní kulturní památkou
Vyšehrad Praha, Spolkem pro obnovu venkova,
Národní sítí zdravých města, Národní sítí míst-
ních akčních skupin, Asociací regionálních zna-
ček, portálem Propamátky, Svazem knihovníků,
informačních a propagačních pracovníků, Spo-
lečností pro zahradní a krajinářskou tvorbu
a sdružením monumenta Viva a Omnium. 

Vyrazte za pohádkou
na hrad Vald‰tejn 
V interiérech hradu Valdštejna probíhá od
června do konce srpna jedinečná výstava kostý-
mů ze studia Barrandov z pohádek točených na
Valdštejně a okolí. 

V rámci prohlídky se setkáte s kostýmy z pohád-
ky Princ Bajaja, Kočičí princ, Princ a Večernice
a seriálu Arabela. K vidění jsou šaty i kouzelné

předměty. Výstava je doplněna informačními pa-
nely, interaktivními prvky a soutěží o rodinnou
vstupenku do expozice Barrandov. Z důvodu
zájmu návštěvníků připravujeme na prázdninové
měsíce také speciální prohlídky přímo za pohád-
kou, při kterých se návštěvníci vydají do místností
s kostýmy a vyslechnou si povídání o pohádkách.
Podrobné informace s aktuální časy prohlídek
jsou uvedeny na webových stránkách hradu. Na
tuto jedinečnou výstavu jste všichni srdečně zvá-
ni. Barrandov vystavuje v Českém ráji poprvé.

Eliška Gruberová, 
Turnovské památky a cestovní ruch

ãtvrtek 24. srpna 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz


