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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – fiíjen 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, Základní ‰kola Skálova, Klára Preislerová, archiv hradu Vald‰tejn. 

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

Od poloviny června tohoto roku probíhaly práce
na první etapě revitalizace parku u letního kina, ve
které došlo k vybudování sportovně volnočasové
plochy. V Turnově vyrostlo druhé největší „lano-
viště“ v České republice, které bylo doplněno prv-
kem s velkou skluzavkou. V další části hřiště jsou
pro aktivní pohyb připraveny vestavěné trampolí-
ny, které jsou obklopené speciálně tvarovaným te-
rénem s kopci a vlnami. Tyto 3D prvky jsou potaže-
ny měkčeným povrchem, který je považován za
nejbezpečnější dopadovou plochu okolo atraktiv-

ního herního vybavení. Na hřišti nechybí ani část
určená pro houpání, které nabízí hned dva různé
prvky. Dětské hřiště je doplněno také atrakcí, kte-
rá využívá vodního prvku. 

V první školní den byl připraven zábavný pro-
gram, kterému předcházelo slavnostní otevření
hřiště. Pro upoutání pozornosti v okolí hned
v úvodu zahrála brazilská bubenická skupina Tam
Tam Batucada, která pozitivně naladila příchozí.
Slavnostního otevření se ujal starosta města
Tomáš Hocke, který po přivítání a představení

všech aktérů pronesl krátkou řeč. Slavnostní pro-
jev doplnil také architekt tohoto hřiště a místosta-
rostka Jana Svobodová. Úvod oficiálního otevření
byl odlehčen dalším vystoupením brazilské bube-
nické show, která přilákala na turnovské hřiště
i sluneční paprsky. 

Další část programu se věnovala doprovodné-
mu programu. Středisko volného času Žlutá po-
norka zajistila skákací hrad, stolní lední hokej
a neuvěřitelné tvoření velkých bublin, které bavilo
malé děti stejně jako dospělé. Společnost Sundisk
zajistila stanoviště s půjčením koloběžek různých
velikostí, pro které byla vyhrazena spodní část
parku. Na celé ploše parku si mohli školáci vy-
zkoušet orientační běh, který jim připravil oddíl
orientačního běhu TJ Turnov. Své stanoviště měla
také turnovská mládež, která se schází a tvoří
Parlament mládeže města Turnova. Zde si ná-
vštěvníci mohli s jednotlivými členy promluvit
o jejich aktivitách nebo se projít po natažené
slackline. Jiné sportovní zastavení zajistila společ-
nost Sportinline, kde byla k vyzkoušení bezpečná
lukostřelba na terč. Dozor na akci byl zajištěn díky
stanovišti Českého červeného kříže a Městské
sportovní, která poskytla své plavčíky z koupaliště
v Maškově zahradě. Městská sportovní se dále po-
dílela technickou podporou společně s Technický-
mi službami Turnov a Kulturním centrem Turnov. 

V průběhu zábavného dopoledne se v parku po-
hyboval také turnovský maskot. Plyšový bílý lev
s dvěma ocasy nakonec nebyl na děti sám. Objevil
se totiž ještě jeden plyšový maskot červeného
mrože, který společně s místostarostkou Petrou
Houškovou rozdával dětem nejen radost, ale hlav-
ně sladkou pozornost v podobě Prima zmrzliny. 

První ‰kolní den se otevfielo
nové hfii‰tû v centrálním parku
V pondělí 4. září byl slavnostně zahájen provoz hřiště v parku u letního kina pro starší děti. 
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Oslavy 28. fiíjna 2017
Letošní oslavy 99. výročí vzniku samostatného
československého státu připadají na sobotu 28.
října 2017. V letošním roce si město opět připo-
mene tento významný den pietním aktem
a slavnostním večerem v divadle. 

I letos si tento významný den připomíná město
Turnov hodnoty vlastenectví a národní identity
prostřednictvím kampaně Vlajka pro Masaryka,

do které se mohou obyvatelé zapojit vyvěšením
státní vlajky na svůj dům. Tradičně bude na sekre-
tariátu Městského úřadu k vyzvednutí 50 kusů
vlajek od 1. října 2017. 

Ve Skálově ulici proběhne tradičně také pietní
akt, kde budou připomenuty oběti všech, kteří po-
ložili život za základy české státnosti. Vzpomín-
kové setkání se uskuteční od 17.00 hodin za účas-
ti představitelů města. Přijďte s květinou či bez ní
vzpomenout na události spojené se vznikem Čes-
koslovenska. 

Ve večerních hodinách bude následně probíhat
slavnostní událost v městském divadle, která je
spojena s udělováním ocenění města. Každoročně
jsou během státního svátku 28. října oceněni lidé
z Turnova i vzdálenějšího okolí, kteří vykonali pro
město nebo jeho obyvatele významné počiny.
Během slavnostního večera jsou udělovány Ceny
obce, které obdrží nominovaní za svůj profesní
přínos. Dále je předáváno čestné občanství města,
které se uděluje za celoživotní přínos, ale dává důraz
i na charakter oceněného. Od roku 2014 se také
v divadle udělují Medaile starosty, které obdrželo

již 28 osobnostní z Turnova. Kompletní seznam
oceněných naleznete na webových stránkách
města Turnova v sekci osobnosti a zajímavosti
Turnova. Podrobné informace o programu oslav
28. října a dostupnosti vstupenek na slavnostní
večer budou zveřejněny na www.turnov.cz. Sledo-
vat můžete také vývěsní plochy, na kterých se do-
zvíte podrobnosti o 28. říjnu 2017.

Pojìte diskutovat se
starostou do Nudvojovic
Starosta města Tomáš Hocke zve občany z Nud-
vojovic a okolí na další pravidelné diskusní set-
kání. 

Ve středu 4. října 2017 proběhne druhé setkání
starosty s občany Nudvojovic. Přijďte podiskuto-
vat o tématech, které vás v lokalitě trápí nejvíce
a poslechnout si novinky nejen z radnice.
Hlavními tématy tohoto setkání bude úpravna vo-
dy a projekt opravy Přepeřské a Nádražní ulice.
Setkání začne v 17.00 hodin v občerstvení fotbalo-
vého hřiště v Koškově ulici.

Prázdné školní třídy v průběhu letních prázdnin
jsou příhodné pro opravy a nutnou údržbu objektů
základních a mateřských škol. Letošní prázdniny
se usilovně pracovalo v několika školních zařízeních. 

Nejvýznamnější investiční akce probíhala na
Základní škole Skálova, kde v budově historické
budovy ve Skálově ulici došlo k rekonstrukci so-
ciálního zázemí a první etapě výměny oken.
Rekonstrukce toalet probíhala od prvního dne let-
ních prázdnin a trvala až do poloviny září.
Vzhledem k tomu, že toalety byly v levé části budo-
vy plně funkční, tak nebylo třeba odkládat nástup
dětí do školních lavic. Děti čekalo pouze drobné
provozní omezení, kdy v průběhu první poloviny
září se nemusely v prostorách školy přezouvat.
Celkové náklady na rekonstrukci toalet byly ve vý-
ši 4,3 mil. Kč. Další významnou stavební prací na
ZŠ Skálova je postupná výměna oken. První etapa

prací v sobě zahrnovala výměnu oken v prosto-
rách rekonstruovaného sociálního zázemí školy.
Zde byla okna vyměněna do poloviny srpna.
Zbývající srpnové dny byly věnované výměně
oken v části prvního nadzemního podlaží.
Vzhledem k tomu, že práce na výměně první etapy
nebyly dokončeny s posledním prázdninovým
dnem, tak se počítá s postupným pokračováním
prací v průběhu volných dnů a státních svátků až

do konce listopadu. První etapa výměny oken při-
jde město na zhruba 1,2 mil. korun. 

Kromě velké rekonstrukce základní školy probí-
haly letos další dílčí opravy ve školních zařízeních.
V Mateřské škole Zborovská, která je známá jako
Zelenka došlo k opravě hygienického zázemí pro
kuchařky. Práce vykonával Michal Baláž z Jablon-
ce nad Nisou a celkové náklady na opravu se vy-
šplhaly na necelých 360 tisíc korun. Základní ško-
la Turnov v Žižkově ulici se v prostorách prvního
stupně dočkala nové dlažby na chodbě. Práce pro-
váděla stavební společnost Instav stavební práce
a náklady činily 235 tisíc korun. Na ZŠ Žižkova ta-
ké od srpna probíhají práce na výměně sportov-
ních povrchů v obou tělocvičnách. Výměnu prová-
dí zhotovitel Trisport Havel a práce by měly být
ukončeny k poslednímu září tohoto roku. Smluvní
cena za výměnu povrchů se pohybuje ve výši 1 mi-
lionu korun. 

Letní opravy a budování ve ‰kolách
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Mûsto Turnov získalo
dotaci na zpracování
územní studie krajiny
V březnu 2017 podalo Město Turnov žádost
o dotaci na projekt „Územní studie krajiny
správního obvodu obce s rozšířenou působnos-
tí Turnov“ do 9. výzvy Integrovaného regionál-
ní operačního programu, specifický cíl 3.3
Podpora pořizování uplatňování dokumentů
územního rozvoje. Nyní město obdrželo roz-
hodnutí o poskytnutí dotace. 

Projekt územní studie řeší krajinu podrobně ve
všech souvislostech ve vazbě na zelenou infra-
strukturu, adaptační strategii EU, protipovodňo-
vou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině na
území správního obvodu obce s rozšířenou působ-
ností (ORP) Turnov. Zpracovatelem studie je Ing.
arch. Ladislav Komrska, projektové a inženýrské
práce s týmem složeným z odborníků na územní
systém ekologické stability, na stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství a pro kraji-
nářskou architekturu. Na projektu už postupně pro-
bíhají práce, nejprve zaměřené na získání dat z úze-
mí a analýzu mapových podkladů a následně proběh-
ne jejich zpracování a tvorba návrhů a doporučení
směřujících k zachování a částečné obnově původ-
ního krajinného rázu. Součástí projektu budou ve-
řejná projednání, nejprve k analytické části v 2. po-
lovině roku 2018 a k návrhové části kolem polovi-
ny roku 2019. Projekt končí na podzim 2019. 

Dotace z Evropské unie činí 85 %, 5 % přispěje
Česká republika ze Státního rozpočtu a o dalších
10 % město může požádat Ministerstvo životního
prostředí po ukončení projektu. Celkové náklady
na akci jsou 1 452 000 Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako garant
územního plánování a rozvoje a garant pro tuto
dotační výzvu si slibuje od těchto projektů podpo-
ru pro rozhodovací praxi v územním plánování
s cílem zajistit co nejšetrnější zásahy do krajinné-
ho rázu. V současné době probíhá často nekontro-
lovaný urbanismus a necitlivé zásahy do území
a tyto územní studie by měly podpořit rozhodová-
ní zejména na územích, kde neexistují územní
plány obcí. Na městě byl sestaven projektový tým

ze zástupců odboru rozvoje města, odboru život-
ního prostředí a odboru školství, kultury a sportu,
neboť projekt postihuje široké spektrum zájmu od
přírodních, historických a kulturních atraktivit po
zachování půdního fondu, zadržení vody v krajině,
ochranu před povodněmi či prostupnost krajinou.

Věříme, že projekt prospěje celému řešenému
území správního obvodu Turnova a bude dobrým
nástrojem k zachování krajiny nejen Českého ráje.

Ing. Eva Krsková, odbor rozvoje města

Parkování v Turnovû
je moÏné platit 
bezhotovostnû
Město Turnov informuje o nové možnosti platit
parkovné pomocí SMS zprávy nebo mobilní
aplikací. 

Od 1. října 2017 v Turnově přibude možnost
platit parkovné komfortním bezhotovostním způ-
sobem prostřednictvím mobilního telefonu. Cílem
nového způsobu platby parkovného je nabídnout
řidičům jednoduchý a rychlý způsob úhrady za
stání na území města Turnova. Současné parkova-
cí automaty vyhovují k zajištění základní platební
funkcionality, avšak nejsou mobilní a vyžadují fy-
zickou přítomnost řidiče k provedení platby. V pří-
padě, že řidič chce prodloužit hrazenou dobu par-
kovného, tak se musí dostavit zpět ke svému
vozidlu. Provozovatelem služby se stala společ-
nost Globdata, která spravuje stejnou službu pro
další města v Libereckém kraji i dále v České re-
publice. Přesné pokyny pro plátce parkovného
a další podrobné informace včetně kompletního
ceníku jsou od října dostupné na tabulích u každé-
ho platebního automatu ve města a také na webo-
vých stránkách města Turnova. 

V Turnově, obdobně jako v jiných okolních měs-
tech, je možné využít úhradu parkovného pomocí
SMS zprávy tzv. prémiovou SMS zprávou. Jedná
se o jednoduchý a účinný platební nástroj, který
funguje bez předchozí registrace a mohou ho vyu-
žít zákazníci všech mobilních operátorů v České
republice. Výhodou pro řidiče může je bezesporu
jednoduché prodloužení doby parkování bez kon-

taktu s parkovacím automatem a jednoduchá
úhrada parkovného v různých platebních tarifech.
Určitou nevýhodou se stává navýšení ceny za par-
kování, kdy k cenové hladině parkovného je přidán
poplatek, jenž navyšuje cenu parkovného v prů-
měru o 42,5 %. Služba umožňuje online vystavení
daňových dokladů, čímž se jedná také o určitou
ekologickou službu pro celou společnost. 

Úhradu parkovacích služeb lze provést také
prostřednictvím systému SEJF. Jedná se o mobilní
aplikaci, která využívá technologie chytrých tele-
fonů a přináší množství výhod pro rezidenty i ná-
vštěvník města. Nevýhodou této možnosti je po-
třeba instalovat mobilní aplikaci do svého telefonu
a zaregistrovat si účet. Tato aplikace však funguje
jako virtuální peněženka, kterou mohou uživatelé
využít právě i v dalších městech. Další výhodou
mobilní aplikace je menší navýšení ceny oproti
prémiové SMS zprávě. V průměru se jedná o na-
výšení o necelých 10 %, což činí navýšení o 1 až
maximálně 2 Kč k ceně parkovného. 

Svatohubertská 
slavnost na Vald‰tejnû
Město Turnov v sobotu 30. září 2017 pořádalo
již šestý ročník Svatohubertské slavnosti na
hradu Valdštejn. 

Svatohuberstská slavnost je tradiční akce urče-
ná pro nejširší mysliveckou a občanskou veřejnost
všech věkových kategorií. Smyslem této slavnosti
je osvěta a propagace myslivosti jako činnosti ve
vztahu k volně žijící zvěři, spolková občanská ak-
tivita udržující tradice a zvyky, které jsou součástí
českého národního dědictví. 
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Zdravé mûsto Turnov 
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváfiet mûsto jako kvalitní, zdravé, pfiíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.

Město Turnov rozšiřuje své portfolio sociálních sí-
tí o další komunikační kanál. Nově má oficiální
instagramový účet s názvem zdravemestoturnov. 

Instagram je jedna z nejmladších volně dostup-
ných sociálních sítí. Aplikace je určena primárně
pro mobilní telefony a tablety. Instagram oproti
jiným sociálním sítím není primárně určen pro
komunikaci, ale především pro sdílení zážitků
v podobě fotografií či videí, a v posledních letech
strmě stoupá jeho oblíbenost. Zdravé město
Turnov chce udržovat dostatečný přísun informací

všem obyvatelům města, a z toho důvodu se při-
stoupilo k rozšíření portfolia komunikačních
kanálů o další prostředek pro sdílení informací.
K existujícím možnostem informování o dění ve
městě v podobě osobních setkání se starostou, tiš-
těných periodik, webových stránek a Faceboo-
kového profilu se přidává aplikace Instagram.
Cílem nového komunikačního prostředí je infor-
movat jednoduchou cestou zejména mladší gene-
raci obyvatel Turnova, co se ve městě děje a oslovit
je s touhou zapojit se do aktivit ve svém okolí. 

Anna Šupíková, tisková mluvčí města

Zdravé mûsto Turnov je novû na Instagramu

Domov dÛchodcÛ
v Turnovû oslavil
patnáctiny
Už patnáct let slouží jako zázemí pro bezmála
76 seniorů z Turnovska Domov důchodců
Pohoda, který je součástí městské organizace
Zdravotně sociální služby Turnov. 

Na oslavě výročí v pátek 1. září popřáli domovu
důchodců všechno nejlepší zástupci zakladatelů
domova důchodců, místostarostky města Turnova
a také náměstek hejtmana Libereckého kraje pro
sociální oblast Pavel Svoboda. 

Ředitel Zdravotně sociálních služeb Turnov
Jaroslav Cimbál pojal patnáctiny domova ve vel-
kém stylu. Návštěvníkům připravil téměř celodenní
kulturní program, na němž zazpíval soubor senio-
rek Matylda a Tylda, a zahrála i Cimbálová kapela
Dušana Kotlára. Hned v úvodu ředitel vyzname-
nal čtyři nejdéle sloužící pečovatelky, které ve
Zdravotně sociálních službách Turnov pracují
přes 20 let. Jsou to Hana Příhonská, Irena Ko-
berová, Iva Václavíková a Vladimíra Chuchlíková. 

Ředitel také připomněl, jak dlouho město
Turnov čekalo na svůj domov důchodců. Tím, kte-
rý myšlenku před lety prosadil, a ještě sehnal na
stavbu domova dotaci ve výši téměř 90 milionů
korun, byl tehdejší místostarosta Vladimír Eckert.
Tomu také patřilo místo mezi čestnými hosty spo-
lečně Hanou Kocourovou, vedoucí odboru sociál-
ních věcí Městského úřadu Turnov. 

„Pro naše klienty připravujeme každý den něja-
ký program, kvízy na zlepšení paměti, soutěže,
přednášky, kroužky, ale také bohoslužby,“ zdůraz-
nil ředitel Jaroslav Cimbál. O tom, že jeden z nej-
mladších domovů pro seniory v Libereckém kraji

si vede dobře a o své klienty se stará vzorně, svěd-
čí ocenění Značka kvality v sociálních službách.
Tento certifikát, udělovaný Asociací poskytovate-
lů sociálních služeb ČR, získal DD Pohoda před
šesti lety. Nejen o získání, ale hlavně udržení kva-
lity hovořila místostarostka Petra Houšková. Ta
zároveň poděkovala všem zaměstnancům Zdra-
votně sociálních služeb Turnov za jejich nadstan-
dardní přístup, který vytváří hřejivou atmosféru. 

„Zájem seniorů převyšuje kapacitu domova.
Proto bychom rádi v budoucnu domov rozšířili
o další přístavbu, určenou pro klienty s Alzheime-
rovou chorobou. Plánujeme v ní 24 lůžek,“ uvedl
ředitel.

Ředitel ale neopomněl upozornit i na problémy,
s nimiž se domov potýká. Několika desítkám hos-
tů si posteskl, že vládou dané navýšení mezd musí
jeho zařízení zčásti hradit ze svého, což odčerpalo
z rozpočtu Zdravotně sociální služby Turnov pro
zbytek tohoto roku přes 2,3 miliony korun. Podle
vyjádření místostarostky Petry Houškové tyto finan-
ce město organizaci dorovná ze svého rozpočtu. 

Anna Šupíková s využitím TZ Marie Šimice, 
oddělení tiskové a vnějších vztahů Krajského úřadu LK 



Pojìme v Turnovû Ïít
zdravû 
Město Turnov pořádá druhý ročník Den zdraví,
který se letos zaměřuje na zdravé stravování. 

Den zdraví, který je zcela zdarma, se uskuteční
v úterý 10. října 2017 a představí, jak zdravě jíst
a pít. Celý program připravuje město Turnov
v rámci projektu Zdravého města Turnova a MA21
a zároveň je pod záštitou Libereckého kraje. 

Program je určen široké veřejnosti, avšak určité
aktivity jsou zaměřeny pro potřeby jednotlivých
cílových skupin. Pro děti a mládež je připravena
během úterního dopoledne v prostorách školní
kuchyňky na Základní škole Skálova ukázka výro-
by zdravých pokrmů a nápojů, která je spojená
i s ochutnávkami. V odpoledních hodinách je pro
děti, mládež a zájemce z řad veřejnosti připraven
praktický workshop o přípravě zdravých pokrmů.
Je pořádán Informačním centrem mládeže, který
jej nazvalo „Co si uvaříš, to si sníš“ a bude probí-
hat v cvičné kuchyni ZŠ Skálova. Rodiny s dětmi
ocení besedu pro zdravý start dne, ve kterém se

budou probírat snídaně a svačiny s nutriční speci-
alistkou Pavlou Kalousovou v Centru pro rodinu
Náruč. Pro seniory a veřejnost se uskuteční před-
náška s MUDr. Tomáškem v přízemí Obchodní
akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy
ve Zborovské ulici s názvem Zdravý životní styl. 

Po celý den se můžete zastavit také u partnerů
Dne zdraví, kteří si pro Vás připravili zajímavou
nabídku svých služeb. V centru města naleznete
obchod Ovoce a zelenina Hajn, která sídlí v Hlu-
boké ulici. Ta pro Vás připravila nabídku informa-
cí o skladování potravin, tipy na zdravé recepty
nebo využití bylinek pro zdraví jako například
proti podzimnímu nachlazení. Dále zde budete
moci ochutnat zdarma ovocné šťávy nebo se do-
zvědět něco o tzv. super-potravinách. K programu
Dne zdraví se připojila také Pekárna U Tvarůžků,
která svou ochutnávkou chutí a vůní zve na Den
s kváskovým chlebem. V Nádražní ulici je připra-
ven program Zdravé výživy Mája, který počítá
s představením širokého sortimentu včetně potra-
vin pro skupiny osob se specifickými potřebami,
kterými jsou například osoby s diabetes. V oblasti
Turnova II., ale i v blízkosti centra města se k tur-

novskému Dni zdraví připojily také lékárny.
V Lékárně Hluboká ulice a v Lékárně U Terminálu
je pro Vás připravena nabídka informací o preven-
ci zdraví nebo představení různých zdravotnic-
kých pomůcek. 

V průběhu celého dne také bude probíhat anket-
ní šetření, které si pro děti, mládež a širokou veřej-
nost připravili členové Parlamentu mládeže Města
Turnova. Na území města Turnova můžete tak být
osloveni pro potřeby výzkumu pro zjištění podpo-
ry zavedení pestřejšího jídelníčku ve školních zaří-
zeních. Podrobný harmonogram akce Pojďme žít
zdravě v městě Turnově naleznete na webových
stránkách města, na vývěsních místech a u jednot-
livých partnerů akce. Těšíme se na Vaši účast.
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V září se slavnostně otevřelo další dětské hřiště
v Turnově, které bylo realizováno společně s úpra-
vou části parku v Metelkových sadech. 

Projekt obnovy Metelkových sadů započal již v ro-
ce 2007 a od té doby bylo zpracováno několik vari-
ant studií a projektů na úpravu stávajících ploch
parku. Původní plány byly aktualizovány na zákla-
dě požadavků veřejnosti a učitelek z mateřských
škol, které se aktivně podílely na definování poža-
davků pro dětské hřiště. 

Od května tohoto roku začaly stavební úpravy,
které se zaměřily hlavně na přední část parku.
Byly kompletně rekultivované zelené plochy a dá-
le byl doplněn potřebný mobiliář. V rámci prací,
které proběhly v celkové výši zhruba 6 milionů ko-
run, bylo zbudováno nové dětské hřiště pro potře-
by malých i větších dětí. Dětské hřiště využilo te-

rénních nerovností pro skluzavku. V areálu nalez-
nete například pískoviště nebo různé dřevěné prv-
ky na houpání, točení i prolézání. Pro větší děti je
v neoplocené části hřiště dlouhá lanovka. 

Ve čtvrtek 7. září 201 proběhlo slavnostní otev-
ření Metelkových sadů, které se zaměřilo hlavně

na nejmenší obyvatele Turnova. Hned v úvodu do-
poledního programu přivítal přítomné starosta
města Tomáš Hocke, který představil všechny ak-
téry, kteří se podíleli na nové podobě parku.
Kromě zástupců vedení města byl přítomen jeden
z architektů ateliéru AND Ondřej Smolík, který
vyzdvihl práci starosty a dalších zapojených lidí,
kteří promýšleli každý detail parku pro maximální
funkčnost a pohodlí návštěvníků. Po krátkých
proslovech se přešlo k očekávanému přestřižení
pásky, kterého se chopily děti z mateřských škol.
Děti byly vybaveny vlastními nůžkami, takže slav-
nostního aktu stříhání se zúčastnilo zhruba padesát
předškoláků. Každé dítě si na památku odneslo
kousek pásky a hned poté se vrhlo vyzkoušet nové
herní prvky. Pro děti byl vedle hřiště připraven také
doprovodný program od Centra pro rodinu Náruč,
během kterého se zachraňovaly pohádky.

Dûti otevfiely park s hfii‰tûm v Metelkov˘ch sadech
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Starosta města Tomáš Hocke vyzývá obyvatele
k národní hrdosti a vlastenectví prostřednictvím
kampaně Vlajka pro Masaryka. 

Již pátým rokem je v Turnově vyhlášena kampaň
Vlajka pro Masaryka, která je spojená s blížící se
oslavou Dne vzniku československého státu.
Starosta města Tomáš Hocke chce prostřednic-
tvím této kampaně vyzvat obyvatele města Turno-
va, aby se nebáli cítit národní hrdost a vlastenec-
tví. Slova vlast či vlastenectví zní dnes poněkud
starobyle a mnozí v dnešním moderním a globál-
ním světě necítí potřebu hledání národní identity.
Vlastenectví však znamená několik veskrze přiro-
zených věcí, kterými jsou například otevřené při-
znání, že máme rádi místo, kde žijeme, nebo že
nám záleží na dobrém rozvoji tohoto místa. Je to
vyznání, že rozumíme zdejšímu osobitému du-
chovnímu klimatu i všemu, co sem tradičně patří.
Je to však i odporování špatného a naopak straně-
ní dobrému. Obecně lze říci, že je to cítění souvis-

lostí mezi tím, oč se snažíme, a tím, oč usilovali
naši předkové, jakož i tím, co odkážeme svým po-
tomkům. Chceme-li být dobře sami sebou, musí-
me mít určitý názor i na to, čím jsme byli. A co je
nejdůležitější - měli bychom rozumět těm nejlep-
ším hodnotám a ideálům, které v prostředí našeho
domova vznikly, vědomě na ně navazovat a rozví-
jet je způsobem odpovídajícím dnešnímu světu.
K vlastenectví patří i úcta k těm, kteří v minulosti
zápasili za svobodný a lepší život nás všech, a pat-
ří k němu posléze i vůle sami něco dělat ve pro-

spěch naší země, města a v případě nutnosti její-
mu prospěchu i něco obětovat, tak jak to dokázali
mnozí před námi. Z velkého daru, kterým je život
ve svobodné zemi a v zemi, která by měla být pro-
sperující, se nelze jen radovat, ale je třeba trvale
o něj pečovat a případně ho i bránit. Bez vůle k obra-
ně svého domova a hodnot, které ho tvoří, se stěží
můžeme natrvalo těšit ze své vlastní svobody. 

Právě státní svátek 28. října je okamžikem kdy
bychom takových myšlenek měli vzpomenout
a snad sdělit i našim dětem, proč by nám na do-
mech měla vlát státní vlajka. Pojďme prosím spo-
lečně ozdobit náš Turnov státními vlajkami a ales-
poň o krůček se přibližme historickým fotografiím
z první republiky.

V sekretariátu starosty bude od 1. října při-
praveno k vyzvednutí 50 kusů státních vlajek.
Chtěl bych poprosit zejména obyvatele centra
města, aby neváhali a vyvěsili vlajku. Ne protože
to chce starosta, ale protože to tak cítí sami.

Tomáš Hocke, starosta města

Mûsto Turnov vyhla‰uje kampaÀ Vlajka pro Masaryka

Slavnosti chleba 
a perníku v Jawofie
pfiekonaly dal‰í rekord
Každoročně se konají na konci srpna v polském
městě Jawor oslavy chleba a perníku, na kterých
byl překonán loňský rekord v délce perníku. 

Pravidelně se v polském městě slaví ojedinělý
svátek věnovaný tradičnímu pečivu, chlebu a per-

níku. Na jaworském náměstí se během víkendu
sešli obyvatelé města společně s hosty z celého
Polska, ale také z partnerských měst České repub-
liky, Ukrajiny a Německa. Kromě oficiální delega-
ce z Turnova zastoupeného místostarostkou měs-
ta Janou Svobodovou, tajemníkem úřadu Miro-
slavem Šmirausem, Renatou Jáglovou a tiskovou
mluvčí Annou Šupíkovou do města dorazili také
turnovští rodáci, umělci a zástupci českých perní-
kářských řemesel.

Páteční program patřil oficiálnímu zahájení, při
kterém se koná slavnostní průvod hostů a delegátů
okolo náměstí, po kterém následovaly slavnostní
proslovy s přáním dobrého průběhu oslav města
Jawora. Při této příležitosti předala místostarosta
Jana Svobodová dar v podobě českého pecnu
chleba s kmínem, připraveného speciálně pro
město Jawor. O víkendu se také v programu před-
stavili tanečníci z turnovské taneční a pohybové
školy ILMA s latinskoamerickými rytmy, kteří
rozpohybovali celé náměstí. Tradiční české perní-

kářské umění reprezentovaly řemeslnice paní
Růtová a paní Josifová, o jejichž výrobky byl velký
zájem. 

V průběhu sobotního odpoledne byl také překo-
nán loňský Guinessův rekord v délce upečeného
perníku. Přímo na náměstí byl perníkářskými
mistry připraven perník o délce 51,40 metrů. Vý-
sledný rekordní úspěch byl následně rozdán pří-
tomným návštěvníkům přímo z rukou starosty
Jawora Emiliana Beryho a dalších představitelů
města. Do rozdávání sladké dobroty se zapojili ta-
ké přítomní delegáti z partnerských měst. 

ãtvrtek 19. fiíjna 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz


