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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – bfiezen 2018

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 pfiedchozím 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, OÎP, Tomá‰ Hocke, Martina Marková.

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

Od loňského roku nabyla účinnosti novela záko-
na, která nařizuje dodržování nočního klidu.
Noční klid je určen jako pokojný stav v přesně vy-

mezenou dobu od 22. hodiny do 6. hodiny ranní.
Novela zákona ustanovuje obcím možnost zkrá-
cení doby nočního klidu prostřednictvím výjimky,

kterou obce stanoví přímo v textu obecně závazné
vyhlášky na zasedání zastupitelstva. 

Město Turnov chce podporovat kulturní a spo-
lečenské dění na svém území a bude i pro rok 2018
připravovat obecně závaznou vyhlášku, kde bu-
dou taxativně vyjmenované výjimečné případy,
které mohou zkrátit dobu nočního klidu. Z toho
důvodu žádá všechny obyvatele a pořadatele spo-
lečenských a dalších akcí, aby své termíny posílali
vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městské-
ho úřadu Turnov Mgr. Martině Markové. Zasílat
žádosti můžete v písemné podobě prostřednic-
tvím podatelny nebo elektronickou poštou na ad-
resu m.markova@mu.turnov.cz.

Dny, které naruší noční klid, je nutné vymezit
konkrétním datem (například 1. 1. 2017) nebo
datovatelným obdobím, kterým jsou například ve-
likonoční svátky či období od 5. 6. do 7. 6. 2018. Je
možné využít i formuláře žádosti o přidání výjim-
ky, který je dostupný ke stažení na webových
stránkách Turnova v sekci formuláře odboru škol-
ství, kultury a sportu. 

Příjem žádostí o přidání výjimky je do 20. břez-
na 2018, poté budou všechny žádosti předloženy na
dubnové jednání Zastupitelstva města Turnova. 

Všechny akce, které nebudou uvedeny v obecně
závazné vyhlášce, musí být ukončeny nejpozději
do 22. hodiny a nesmí nijak narušovat dobu noč-
ního klidu vymezenou zákonem. V případě poru-
šení nočního klidu hrozí pořadatelům postih v po-
době pokuty u fyzických osob ve výši 10 000 Kč
a při recidivě až ve výši 15 000 Kč. U fyzických
osob podnikajících a právnických osob se jedná
o správní delikt, za který hrozí pokuta do výše
200 000 Kč.

Mûsto pfiijímá Ïádosti o v˘jimky pro
pofiádání akcí v dobû noãního klidu
Město Turnov vyzývá pořadatele společenských a kulturních akcí, které by mohly narušit
noční klid, aby zažádali zastupitelstvo o schválení výjimky obecně závaznou vyhláškou
umožňující zkrátit dobu nočního klidu na území obce. 
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Niva Jizery se stala předmětem zájmu letní školy
architektury Technické univerzity v Liberci, která
proběhla na konci září v Turnově. Podrobné před-
stavení výsledků studentských prací veřejnosti se
uskuteční při zahájení výstavy ve čtvrtek 8. března
2018. 

Vedení města dlouhodobě řešilo budoucí rozvoj
a využití nivy Jizery a po rozhodnutí zastupitelů
bylo téma poskytnuto ke zpracování studentům
architektury Technické univerzity v Liberci. Celá
spolupráce započala již v květnu 2017, kdy Město
Turnov uzavřelo smlouvu o spolupráci s Fakultou
umění a architektury ve věci zadání a zpracování
studentských prací na studii „Vize rozvoje prosto-
ru říčního koryta řeky Jizery a okolí v Turnově“. 

Na základě domluvy s profesorem Suchomelem
a pod vedením Ing. Arch. Radka Suchánka se
v Turnově na konci září 2017 uskutečnil letní
workshop architektury, kterého se zúčastnili stu-
denti z různých zemí. Studentské práce byly vy-
tvořeny v průběhu letní školy architektury a jejich
konečné výsledy byly představeny při ukončení
workshopu v prostorách Technické univerzity
v Liberci a také v Turnově v rámci mezinárodního
Dne architektury. 

Pro turnovskou veřejnost se připravuje výstava
studentských prací v prostorách radnice pro lepší
seznámení s jednotlivými návrhy. Zahájení výsta-
vy se uskuteční ve čtvrtek 8. března 2018 od 16.00
hodin za přítomnosti Ing. Arch. Radka Suchánka
z FUA TUL.

V˘sledky studentsk˘ch prací nivy Jizery
pfiedstaví na radnici v˘stava

Mûsto Turnov 
vyhla‰uje konkurzy
na fieditele 
‰kolsk˘ch zafiízení

Město Turnov v souladu s § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a v souladu s § 3 vyhlášky
MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kurzního řízení a konkurzních komisích, vy-
hlašuje konkurz na obsazení vedoucí pracovní
funkce ředitele/ky:

• Základní školy Turnov, 28. října 18, příspěvko-
vá organizace

• Základní školy Turnov – Mašov, příspěvková
organizace

• Základní školy Turnov, Zborovská 519, přís-
pěvková organizace

• Mateřské školy Turnov, 28. října 757, příspěv-
ková organizace

• Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, příspěv-
ková organizace

• Mateřské školy Turnov, Bezručova 590, přís-
pěvková organizace

• Mateřské školy Turnov – Mašov, příspěvková
organizace

• Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, přís-
pěvková organizace

• Waldorfské mateřské školy Turnov, příspěv-
ková organizace

• Základní umělecké školy Turnov, příspěvková
organizace

• Střediska volného času Žlutá ponorka
Turnov, příspěvková organizace

Předpokládaný nástup do funkce ke dni 1. srpna
2018 na dobu určitou šesti let.

Požadavky: Vzdělání a praxe podle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, znalost školských
předpisů, morální bezúhonnost.

K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání
• potvrzení o průběhu zaměstnání uchazeče po-

tvrzené posledním zaměstnavatelem
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vý-

konu funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce)
• strukturovaný životopis
• koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany for-

mátu A4)
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než

3 měsíce)
Adresa a způsob podání přihlášky: Poštou zaslat

nebo osobně doručit na podatelnu Městského úřadu
Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov.

Případné dotazy – kontaktní osoba: Mgr. M.
Marková, Městský úřad Turnov, odbor školství,
kultury a sportu, tel.: 481 366 757

Na obálku uvést: „NEOTVÍRAT – KONKURZ
ŘEDITELE + název příslušné školy, školského
zařízení, na kterou se uchazeč hlásí“

Příjem přihlášek osobně doručit nebo poštou
zaslat na výše uvedenou adresu – nejpozději do
20. 3. 2018 do 12.00 hodin.
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V úterý 6. února 2018 proběhlo na turnovské rad-
nici ocenění nejlepších sportovců a medailistů za
rok 2017, kteří vybojovali medaile z mistrovství
světa či Evropy. 

V úvodu přítomné přivítala místostarostka Jana
Svobodová, která vyzdvihla výkony sportovců
a představila jednotlivé úspěchy z mistrovství
Evropy i světa. Starosta města Tomáš Hocke pře-
dal úspěšným sportovcům od města peněžitý dar,
po kterém následovalo příjemné neformální poví-
dání o sportu. Nad drobným občerstvením se
sportovci pochlubili, na jaké blížící se sportovní
události se připravují. Přítomní si však také vymě-
ňovali zajímavé informace o jednotlivých disciplí-
nách nebo o podmínkách, ve kterých sportovní
úspěchy vznikají.

Přehled všech oceněných sportovců za rok 2017
naleznete na webových stránkách města Turnova. 

Nejlep‰í sportovci roku 2017 byli ocenûni na radnici

Turnov se umístil 
na ãtvrtém místû 
ve v˘zkumu 
Mûsto pro byznys
v Libereckém kraji
Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí
letos již podesáté podnikatelský potenciál měst
a obcí v České republice. 

Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna
města a obce s rozšířenou působností v České
republice. Analytici agentury Datank, která za
výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodno-
cení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské
prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhod-
nocuje za jednotlivé kraje a také za celou republi-
ku. 

Vítězný Jablonec nad Nisou má v kraji druhý
nejvyšší podíl právnických osob a druhý nejvyšší
podíl malých a středních firem a nejvyšší přírůstek
obyvatel. Město boduje svými webovými strán-

kami, které byly z hlediska přívětivosti a obsahu
pro podnikatele hodnoceny jako vůbec nejlepší
v kraji. Druhý Železný Brod má v kraji nejnižší
podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Třetí Liberec
vyniká v meziročním růstu ekonomických sub-
jektů a v počtu studentů a učňů v odborném vzdě-
lávání. 

Těsně pod pomyslným stupněm vítězů se umís-
tilo Město Turnov. Turnov se však skvěle umístil
na celkově druhé místo v oblasti podpory podni-
katelského prostředí dle 14 zkoumaných kritérií.
Výtečně se umístil v aktuálním vývoji počtu eko-
nomických subjektů, kdy nejlepších výsledků
v kraji dostahuje v podílu malých a středních fi-
rem. 

Dále shodné umístění na prvním až třetím mís-
tě zaujímáme ve vývoji počtu ekonomických sub-
jektů a má třetí nejvyšší podíl právnických osob.
Turnov má v kraji také třetí nejnižší podíl dlouho-
době nezaměstnaných osob. Shodně na třetím
místě jsme se umístili v počtu studentů v odbor-
ném vzdělávání. Například z oblasti přístupu ve-
řejné správy Turnov vykazuje nejlepších výsledků

v hospodaření radnice, má nejvyšší podíl kapitálo-
vých výdajů. 

CzechInvest znovu vybírá 
investiãnû nejatraktivnûj‰í 
regiony
Samostatnou soutěžní kategorií, kterou vyhlašuje
Agentura pro podporu podnikání a investic
CzechInvest, je Investičně atraktivní region. Tato
kategorie hodnotí přístup místních samospráv
vůči podnikům a připravenost podnikatelského
prostředí dané lokality pro nové soukromé inves-
tice. Jejím cílem je prezentovat úspěšné příklady
obcí v České republice, které efektivně spolupra-
cují s podnikatelskou sférou na hospodářském
a investičním rozvoji regionu. Přihlášky je možné
zasílat na adresu mestoprobyznys@czechin-
vest.org od 1. února do 31. března 2018. Prvních
šest nominovaných bude představeno na vyhláše-
ní celostátních výsledků výzkumu Město pro byz-
nys v dubnu 2018.

Anna Šupíková s využitím TZ Města pro byznys 
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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.

Starosta se setká 
s obyvateli na V˘‰ince
Starosta města Tomáš Hocke zve občany další
pravidelné setkání v lokalitě sídliště Výšinka. 
Setkání proběhne ve středu 7. března 2018 od
17.00 hodin v prostorách společenské místnosti
DPS Výšinka v Granátové ulici. Nebojte se přijít
pohovořit o věcech, které Vás v lokalitě nejvíce trápí.

Mûstské dotaãní 
programy otevfieny
Město Turnov přijímá žádosti do dotačních
programů v oblasti obecně prospěšné činnosti
a zahraniční spolupráce.

Žádosti o dotace na obecně prospěšnou činnost
lze podávat do 31. 3. 2018.

Žádosti o dotace na podporu zahraniční spo-
lupráce lze podávat do 31. 3. 2018

Bližší informace a formuláře jsou na webových
stránkách města v sekci Dotace města a na
Odboru školství, kultury a sportu (Lenka Karás-
ková, DiS. – 481 366 756). 

Ve středu 7. února 2018 zavítalo patnáct občanů
do obřadní síně turnovské radnice, aby podiskuto-
vali se starostou města. 

Na úvod setkání starosta přivítal přítomné obyva-
tele a zrevidoval požadavky z minulých setkání.
První setkání s obyvateli v roce 2018 se zaměřilo
na blížící se úpravy v Palackého ulici. Starosta
města Tomáš Hocke informoval obyvatele o před-
pokládaném harmonogramu stavebních prací.
Stavbu zahájí již v březnu Vodohospodářské sdru-
žení Turnov, které v prostoru mezi mosty bude po-
kládat vodovod a kanalizaci. Na práce VHS by
měly následně navazovat práce na vozovce doda-
vatele vlastníka komunikace, Libereckého kraje.
Stavební práce by měly postupovat od mostu
u Juty až k prostoru odbočky k městskému divad-
lu. Palackého ulice bude zcela neprůjezdná, avšak
po celou dobu prací by měl být zachován přístup
obyvatelům k obchodům a domům. Celá akce by
měla trvat zhruba do června 2018. Starosta dále
uvedl, že zastávka U Masny by měla částečně na-
hradit autobusové nádraží pro autobusovou linky. 

V diskusi k Palackého ulici zazněly také dotazy
na výsadbu zeleně nebo umístění laviček. Pros-
tředí Palackého ulice by se po úpravách komuni-
kace nemělo lišit od současného stavu. Z toho je
patrné, že se nepočítá s umisťováním laviček.

Ohledně zeleně starosta prozradil, že se chystá re-
vitalizace parčíku u odbočky na autobusové nád-
raží, ale s jinou výsadbou zeleně se v prostoru uli-
ce prozatím neplánuje. 

Starosta dále informoval přítomné obyvatele
o rekonstrukci Přemyslovy ulice nebo o průběhu
práce na novém úřadu, který probíhají ve Skálově
ulici. Kromě aktivit města připomněl starosta také
pokračující stavbu Libereckého kraje na expozici
horolezeckého muzea, a s tím spojený pohyb těž-
ké techniky v centru města především pak v cent-
rálním parku.

V debatní části setkání zazněly podněty k řešení
dopravních situací například v pěší zóně v Krají-
řově ulici nebo na komunikaci V Uličkách. Ne-
ukáznění řidiči parkující svá vozidla trápí také
obyvatele okolo Mariánského náměstí. Obyvatelé
se starostou prodiskutovali aktuální stav týkající

se zápachu u Juty. Díky uskutečněným opatřením
se zápach snížil, avšak stále v menší míře přetrvá-
vá. Dle dlouhodobého pozorování místních oby-
vatel se zdá situace nejhorší okolo poledne. 

Nejpalčivější problém v centru města vzniká
v důsledku protikuřáckého zákona. Z důvodu vy-
místění kuřáků z podniků na ulice nastává pro-
blém s nepořádkem od nedopalků a opakující se
rušení nočního klidu. Obyvatelé při setkání žádali
restriktivní opatření ze strany Města vůči provo-
zovatelům těchto podniků. „Pokud bychom při-
stoupili k obecně závazné vyhlášce omezující pro-
vozní dobu, tak bychom se dotkli všech zařízení
a nikoli jen určitých provozoven. Takovéto řešení
by také znamenalo konec kulturního a jiného vyžití
ve večerních hodinách v Turnově.“ vysvětlil sta-
rosta města a přiznal, že celá problematika proti-
kuřáckého zákona byla ze strany Poslanecké sně-
movny a našich zákonodárců nedomyšlená do
praktických důsledků. 

Závěr diskuse patřil vyhrazeným hodinám pro
veřejné bruslení na Zimním stadionu Ludvíka
Koška v Maškově zahradě. Již na základě loň-
ských podnětů byly navráceny hodiny veřejného
bruslení i do harmonogramu v průběhu pracovní-
ho týdne. Z řad veřejnosti však přišel podnět na
přidání dalšího veřejného bruslení v ranních hodi-
nách nebo v období od 12 do 14 hodin.

Starosta zahájil setkávání s obãany v centru mûsta



Byla vyhlá‰ena v˘tvarná
soutûÏ pro dûti z M·
Odbor životního prostředí Městského úřadu
Turnov vyhlašuje výtvarnou soutěž s tematikou
lesa a všeho, co je v lese k vidění, pro děti z ma-
teřských škol na Turnovsku.

Soutěž s názvem „Co vidíme v lese“ je určena dě-
tem z místních i okolních mateřských škol. Vý-
tvarná díla je možné doručit do 30. června 2018
na podatelnu Městského úřadu Turnov, Antonína
Dvořáka 335, Turnov nebo na odbor životního
prostředí (kancelář č. 110). 

Výtvarné práce opatřete na zadní straně:
• názvem mateřské školy
• jménem a příjmením
• věkem autora

Do soutěže se přijímá minimálně 5 a maximálně
15 nejlepších prací z jedné mateřské školy.
Maximální formát výtvarného díla zařazeného do
soutěže je A3. Výtvarné práce budou ohodnoceny
odbornou komisí a všechny vystaveny 29. září

2018 na hradu Valdštejn. Na Svatohubertské slav-
nosti bude moci i veřejnost ohodnotit nejlepší vý-
kresy. Zde budou také výsledky soutěže vyhlášeny
a nejlepší práce budou odměněny. Výtvarná sou-
těž se koná v rámci projektu Zdravého města
Turnova a MA21.

Budeme rádi, pokud se do soutěže zapojíte. 
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ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Město Turnov vyhlásilo na konci roku 2017 anketu,
ověřující zájem obyvatel zapojovat se do dění ve městě. 

Město Turnov se snaží být kvalitním, zdravým a udr-
žitelným místem pro život. Toho se dá dosáhnout
dlouhodobou a vytrvalou spoluprací s veřejností,
která se aktivním způsobem zapojuje do rozhodo-
vacích procesů města a podporuje zdravý život-
ních styl svých obyvatel. 

Pro ověření zájmu veřejnosti bylo připraveno
anketní šetření. Na několik krátkých otázek moh-
li obyvatelé Turnova odpovědět v elektronické po-
době na webových stránkách města nebo pro-
střednictvím papírových anketních lístků, které
byly k dostání v některých kulturních, sociálních
a zdravotnických zařízeních. V elektronické podo-
bě se zapojilo celkem 73 obyvatel. Překvapivě vět-
ší podíl přijatých odpovědí dorazilo v papírové po-
době, bylo přijato 78 papírových anketních lístků.
Celkem se tak do anketního šetření zapojilo 151
obyvatel Turnova, ze kterých se 89 % chce zapojo-
vat do dění ve města. 

Ačkoli se téměř devadesát procent obyvatel
vyjádřilo k zapojování kladně, tak pouze 66 %
obyvatel již této možnosti v minulosti využilo.
Překvapivým zjištěním také byla odpověď na otáz-

ku, zda si obyvatelé myslí, že mají možnost ovliv-
nit dění ve městě. Znepokojivé je, že 28 % si ne-
myslí, že by jejich zapojování mělo na chod města
vliv. 

Jedna z otázek zkoumala, jaké stávající formy
zapojování obyvatelé Turnova preferují. V této
otázce mohli obyvatelé vybrat i více forem zapojo-
vání, které jim připadají nejlepší. Nejčastější od-
povědí se stalo právě ověřování aktuálních témat
anketním či dotazníkovým šetřením. K této mož-
nosti se přiklonilo 80 respondentů. Pouze o jedno-
ho respondenta méně získala možnost veřejného
projednávání aktuálního tématu v místě problé-
mu, kterým bylo v loňském roce například setkání
s obyvateli na téma úprav Nádražní ulice, betono-
vého bazénku v Turnově II. nebo úprav divadla.
V letošním roce se podařilo uskutečnit první
z těchto setkání na téma Palackého ulice. Na po-
myslném třetím místě výběru obyvatel s 51 % hla-
sů se stalo hlášení závad prostřednictvím aplikace
Závady nad mapou. Aplikace na hlášení závad je
od června 2016 dostupná na webových stránkách
Města Turnova nebo nově od listopadu loňského
roku prostřednictvím aplikace Turnov v mobilu.
44 % obyvatel dává přednost pravidelnému setká-
vání se starostou v jednotlivých lokalitách města.

53 obyvatel, což činilo 35 % respondentů, preferu-
je veřejné fórum jako správnou volbu zapojování
se do dění města. S malým zájmem se setkalo za-
pojení veřejnosti prostřednictvím svého příspěv-
ku na veřejném zasedání zastupitelstva. Tuto
možnost zvolilo pouze 10 respondentů, což činí
7 %. Poslední možnost, tedy jiné formy zapojová-
ní, získala pouze 8 hlasů, tedy méně než 5 %. 

Poslední otázkou v šetření bylo, zda by si obyva-
telé Turnova přáli rozšířit existující možnosti
a přidat tak nové formy zapojování do dění ve
městě. Výsledek ukázal, že veřejnost je rozdělena
přesně půl na půl. Dva obyvatelé také využili v pa-
pírovém lístku možnosti vepsání další formy za-
pojování, kterou by si v Turnově přáli. Jednou od-
povědí se stala online aplikace, avšak bez dalšího
popisu funkce této aplikace. Druhým příspěvkem
se stala možnost zveřejnění názoru poslaného sta-
rostovi v místních novinách. Tato možnost však
existuje, protože místní tištěná periodika jsou
soukromá a nikoli městská. Každý, kdo chce, mů-
že využít otištění otevřeného dopisu starostovi
města, musí se však domluvit s vydavatelem těch-
to periodik. 

Děkujeme všem aktivním obyvatelům za jejich
názor. 

Vefiejnost vyjádfiila svou chuÈ zapojovat se
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Turnovské základní školy i prostory dětského od-
dělení Městské knihovny Antonína Marka Turnov
před pololetním vysvědčením ožily oblíbenou akcí
pro nejmenší školáky. 

Slavnost je součástí projektu Knížka pro prvňáčka
– Už jsem čtenář, který vstupuje rokem 2018 již
do 10. ročníku. Prvňáčci jsou pasování do řádu ry-
tířů čtenářů za přítomnosti krále Jana a královny
Elišky z říše knih. 

Pasování nejmenších školáků na čtenáře probí-
há postupně kromě turnovských škol také na zá-
kladních školách v Přepeřích, Žďáře nebo na Malé

Skále, kam královská družina dorazí hned po po-
loletních prázdninách. 

Každý pasovaný prvňáček Turnova a dalších zá-
kladních škol spádové oblasti, získá na závěr škol-
ního roku vlastní knížku, která je vydána výhrad-
ně pro začínající čtenáře. Po pasování následují
další akce, hodiny výchovy ke čtenářství, výtvarná
soutěž, besedy se spisovateli a další. Všechny tyto
akce jsou součástí výchovy ke čtenářské gramot-
nosti po celé druhé pololetí školního roku. Celý
projekt končí společnou Slavností abecedy a čtení,
která se koná tradičně v městském divadle v červ-
novém termínu před letními prázdninami. 

Na Turnovsku byli prvÀáãci pasováni na ãtenáfie

Na radnici probíhá v˘stava
fotografií „Tady jsem doma“
Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o. ve
spolupráci s partnery (Statutární město Libe-
rec, Krajský úřad Libereckého kraje a Krajská
vědecká knihovna v Liberci) připravilo projekt
s názvem „Tady jsem doma“, který představuje
fotografie s osobnostmi komunit žijících v Li-
bereckém kraji. 

Tady jsem doma je putovní výstava, která byla
poprvé veřejnosti představena v listopadu 2016
na slavnostní vernisáži v budově Nového magist-
rátu v Liberci. Výstava na celkem patnácti pane-
lech zachycuje tváře a životní příběhy výrazných
osobností z řad cizinců a národnostních menšin
žijících na území Liberce nebo Libereckého kraje,

kteří prošli, či stále procházejí, úspěšnou integra-
cí do české společnosti. Výstava je unikátní v tom,
že chce veřejnost upozornit na to, že i takoví lidé
mezi námi žijí, i když o nich mnohdy ani nevíme
a mohou být společnosti prospěšní. 

Cílem projektu je bořit předsudky, stereotypy
a odstraňovat potenciální sociální stigmata spjatá
s rasovou diskriminací, která ve společnosti
vzrůstá. Součástí každého portrétu osobnosti je
krátký popisek životního příběhu osoby, na kte-
rém je zřejmé jeho úsilí žít svůj život plnohodnot-
ně a smysluplně navzdory mnohdy až nepřátel-
skému přístupu společnosti. Jeden z výstavních
panelů je věnován samotnému autorovi většiny
fotografií této výstavy – v Liberci velmi známému
syrskému fotografovi Ibrahimovi al Sulaimanovi. 

Výstava bude v prostorách Městského úřadu
Turnov umístěna do března tohoto roku. 

Anna Šupíková, tisková mluvčí města
a Veronika Dufková, Komunitní středisko

Kontakt Liberec, p. o.

Na radnici probûhlo 
setkání s církvemi
V pondělí 15. ledna 2018 se vedení města setkalo
na radnici se zástupci církví k přátelské diskusi. 

Tradiční novoroční setkání s představiteli tur-
novských církví se uskutečnilo v příjemné atmo-

sféře, kde v diskusi dominovalo téma dobrovol-
nictví. Všichni přítomní přednesli své uskutečně-
né dobrovolnické projekty a podělili se také o své
osobní zkušenosti. Debatovalo se, kde všude je
potřebná pomoc a kde se pomoci dostává. Za-
zněla také pozvánka na slavnostní otevření nové-
ho charitativního obchůdku ADRA, který bude
otevřen v Nádražní ulici 1130. Otevření se usku-
teční v pátek 6. dubna v 12.00 hodin a více infor-
mací se dozvíte na www.adraturnov.cz nebo pří-
mo u Sboru Církve adventistů sedmého dne. 

ãtvrtek 22. bfiezna 2018
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz


