
duben 2018 | | 21

Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – duben 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, Radek Dra‰nar, OSM.

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

Jednalo se již o devátý ročník městského plesu,
který se netradičně konal v atmosféře první repub-
liky. Příjemnou atmosféru navodil již v úvodu

plesu Ondřej Zlevor svým hudebním uměním na
akordeon. V předsálí kromě hudby čekalo také ve-
dení města v dobovém oblečení, které přicházející

hosty přivítalo podáním ruky. Večerem provedl
moderátor a hudebník Jindřich Bada, který již
v úvodu představil unikátní výzdobu plesu.
V hlavním sále byly na stranách vytvořeny velké
číslice 1918 a 2018 z neuvěřitelného množství
7 552 ruliček modrého papíru. Výzdoba k připo-
menutí 100 let výročí republiky v sále i nadále zů-
stane. Hned vedle podia byla umístěna velkofor-
mátová fotografie s pohledem na Hlubokou ulici
z roku 1922. Menší ukázky historické podoby Tur-
nova hosté nalezli na svých stolech, kde byla
umístěna koláž fotografií. 

K tanci i poslechu hrál jedinečný Orchestr
Ladislava Bareše z Liberce. K zahájení plesu také
patří předtančení, kterého se v letošním roce ujalo
taneční studio Swing Busters, které inspirovalo
návštěvníky tanečními styly po zbytek večera.
Prvorepublikovou atmosféru umocnilo družstvo
umělecké výroby Granát Turnov, které pro hosty
připravilo módní přehlídku doplněnou originální-
mi šperky s českými granáty. V průběhu večera se
hosté mohli zvěčnit v dobovém koutku v předsálí,
kde byly k dispozici služby profesionálního foto-
grafa. 

Na devátém ročníku městského plesu nechyběla
ani tombola. Zakoupením čestné poukázky získal
každý hodnotné ceny a přesně o půlnoci proběhlo
slosování o dvanáct unikátních cen věnovaných
sponzory. Výtěžek z letošního městského plesu ve
výši 64 000 korun bude použit na podporu setká-
vání dětí a seniorů, jejich společných aktivit na
oddělení následné péče turnovské nemocnice
a v Domově důchodců Pohoda. Tento projekt
zkvalitní život klientům a hospitalizovaným se-
niorům, čímž přispěje k jejich komplexní léčbě

Prvorepublikov˘ mûstsk˘ ples 
pfiinesl 64 tisíc pro dobrou vûc
Pátek 16. února 2018 patřil městskému plesu, který se konal v atmosféře 100. výročí republiky. 
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a umožní tak kontakt s každodenním životem mi-
mo oddělení. 

Děkujeme všem sponzorům a partnerům akce
za věcné i finanční dary.

Sponzofii a partnefii akce: 
• Baart s. r. o.
• BodySport – Tomáš Brych
• BusLine a. s.
• Bylinky z Ráje – Lída Vondrová
• Café-bar a občerstvení U Bati
• Centrum Babylon Liberec a. s. 
• Crytur s. r. o.
• Dias Turnov, s. r. o.
• Dioptra Turnov, s. r. o.
• Dům přírody Českého ráje
• Granát Turnov d. u. v.
• Grupo Antolin Turnov s. r. o.
• Hostinec Ábelův Mlýn
• HOUSE of WINE, s. r. o.
• ITBUSINESS, s. r. o.
• Ivana Kelterborn – masáže, manikúra, pedikúra
• Jindřich Svoboda - FORMPLAST

• John Cormen s. r. o.
• Juta a. s.
• Kamax, s. r. o. 
• Keramika Květiny Týna
• KONTAKT – Služby motoristům
• Krejčovský ateliér Styl Iva
• Kulturní centrum Turnov s. r. o.
• Lékárna v Hloubce
• Lucie Klusová

• Městská knihovna Antonína Marka Turnov
• Městská sportovní Turnov s. r. o.
• Městská teplárenská Turnov s. r. o.
• Midas Modes s. r. o.
• Muzeum Českého ráje v Turnově
• Němeček Office s. r. o.
• Ontex s. r. o.
• Partners Financial Services a. s.
• Pivovar Rohozec a. s.
• Pivovar Svijany a. s.
• Petra Kůtková – thajské masáže
• SFS Group CZ s. r. o.
• Sportinline – Pavel Hlubuček
• Staněk foto a Staněk sport Turnov
• ŠPERK PROCHÁZKA – Tomáš Procházka
• Šroubárna Turnov a. s.
• TABÁK SEJVAL s. r. o.
• Tělovýchovná jednota Turnov
• Truhlářství RAKY
• Turnovské památky a cestovní ruch
• Unipress s. r. o.
• Zahradnictví Hájek
• Zlatnictví Macounová

Základní ‰koly 
budou zapisovat 
nové Ïáky
Zápisy dětí k povinné školní docházce jsou od
loňského roku prováděny v dubnových termí-
nech. 

S novelou školního zákona z roku 2017 došlo k
posunu zápisů k povinné školní docházce. Zápisy
pro školní rok 2018/2019 budou probíhat od 1. do
30. dubna 2018. Slavnostní zápis je připraven na
čtvrtek 5. dubna 2018 na všech základních ško-
lách v Turnově od 10.00 do 17.00 hodin.

Na úfiadû si mÛÏete
rezervovat ãas
schÛzky
Pro klienty obecního živnostenského úřadu
a správního odboru Městského úřadu Turnov je
nově v provozu rezervační systém.

Městský úřad Turnov po úspěšném využívání re-
zervace pro registr vozidel rozšiřuje služby rezer-
vačního systému. Nově si mohou obyvatelé rezervo-
vat čas návštěvy na odboru správním, kde si vyřídí
občanský průkaz nebo cestovní doklad. Čas své
schůzky pro konzultaci či založení nové živnosti
můžete také na obecním živnostenském úřadě. 

Na webových stránkách města v sekci Městský
úřad je k dispozici odkaz na rezervaci termínů.
Zde si obyvatel může rezervovat čas své návštěvy,
čímž si zajistí přednostní vyřízení své záležitosti.
Na výběr jsou termíny vždy v pondělí odpoledne
a v pátek dopoledne. Termíny na obecním živno-
stenském úřadě jsou v hodinových intervalech
a na odboru správním si můžete čas rezervovat po
dvaceti minutách.
Postup rezervace: 
• Nejprve je třeba vybrat požadovanou službu (ob-

čanské průkazy a pasy/ obecní živnostenský úřa-
d/registr vozidel)

• po kliknutí na konkrétní den je třeba zvolit si čas
příchodu na úřad

• vyplnit své jméno, příjmení a e-mailovou adresu
• kliknout na tlačítko „Zaslat autorizační kód“,

který je zaslán v ověřovací zprávě
• potvrdit vyplněné údaje přijatým autorizačním

kódem
• závazně rezervovat termín potvrzovacím tlačít-

kem
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Odbor školství, kultury a sportu zve na dny otev-
řených dveří turnovských mateřských škol
a k následnému zápisu dětí k předškolnímu
vzdělávání. 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2018/2019 se uskuteční ve středu 9. května
2018 od 10.00 do 16.00 hodin v jednotlivých ma-
teřských školách. 

„Před tímto termínem zápisu umožní rodičům
turnovské mateřské školy prohlídku svých pro-
stor. V každé mateřské škole si také mohou rodiče
vyzvednout přihlášku pro umístění dítěte.“ uvedla
vedoucí odboru školství, kultury a sportu Martina
Marková. Přihláška o přijetí na danou mateřskou

školu může být doručena osobně nebo poštou, avšak
nejpozději do dne zápisu, tedy do 9. května 2018.

Dny otevřených dveří se konají v následujících
termínech:
• středa 14. března, MŠ 28. října,

15.00–17.00 hodin
• středa 28. března, MŠ a ZŠ Sluníčko,

15.00–17.00 hodin
• pondělí 9. dubna, Waldorfská MŠ,

15.00–17.00 hodin
• středa 11. dubna, MŠ Bezručova (Zámeček),

15.00–17.00 hodin
• středa 11. dubna, MŠ Mašov,

15.00–17.00 hodin

• čtvrtek 12. dubna, MŠ Alešova (Dřevěnka),
15.00–17.00 hodin

• úterý 17. dubna, MŠ Jana Palacha (Výšinka),
15.00–17.00 hodin

• úterý 17. dubna, MŠ Zborovská (Zelenka),
15.00–17.00 hodin 

Matefiské ‰koly otvírají své dvefie k prohlídce

Do Turnova se vrací
farmáfiské trhy

Od soboty 7. dubna 2018 se na náměstí Českého
ráje v Turnově vrátí pravidelné farmářské trhy.

Stejně jako v minulých letech budou probíhat
každou sobotu dopoledne a přinesou širokou nabíd-
ku kvalitních českých potravin, sklizených či vyro-
bených s láskou k dobrému jídlu a respektem k pří-
rodě. 

Produkty prodávané na turnovských trzích po-
chází převážně od pěstitelů a výrobců z okolí, takže
je můžete zakoupit naprosto čerstvé, bez ošetření
pro dlouhou cestu a uskladnění. 

Na jarních trzích bude samozřejmě i velké množ-
ství sadby, květin a velikonočních dekorací. 

Pokud chcete na trhu prodat své výrobky nebo vý-
pěstky, neváhejte kontaktovat organizátory trhu na
telefonním čísle 602 100 470 nebo e-mailu trhyfar-
marske@gmail.com

Aktuální informace o trzích jsou na www.trhyfar-
marske.cz a pro informace o aktuálním sortimentu
se můžete přidat do Facebookové do skupiny Poji-
zerské Farmářské Trhy. 

Na pálení âarodûjnic
mÛÏete Na Luka 
pfiiváÏet vûtve
Poslední dubnový večer bude opět na mnoha
místech probíhat „Pálení čarodějnic“. Je to vel-
mi starý a dodnes živý lidový svátek. 

V letošním roce se bude opět konat pálení čaro-
dějnic Na Lukách za autobusovým nádražím
v Turnově. Na tuto lokalitu mohou občané Tur-
nova přivážet pouze větve. Je zakázáno sem odklá-
dat lakované dřevo, pařezy a další jiné odpady.

Přivážení materiálu bude probíhat od 1. 4. 2018
do 29. 4. 2018 do 17.00 hodin. Materiál je možné
přivézt pouze v sobotu od 9.00 do 18.00 a v neděli

od 9.00 do 17.00. V tento čas bude na místě vždy
přítomen zástupce Sboru dobrovolných hasičů
Turnov, který bude kontrolovat jaký materiál
a kam odkládáte. 

Mimo tento určený čas je zde zakázáno odklá-
dat jakýkoliv materiál. Pokud by sem někdo odlo-
žil materiál mimo stanovenou dobu, může být ta-
kové jednání klasifikováno jako odkládání odpadů
mimo vyhrazená místa. Za toto porušení zákona
o přestupcích lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Pros-
tor bude trvale monitorován Městskou policií Turnov.

V případě potřeby se obracejte na pořadatele
akce – Sbor dobrovolných hasičů Turnov:

pan Richtr – 731 030 553 
pan Hejna – 604 176 925
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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.

Šestým rokem si mohou obyvatelé Turnova zdar-
ma dojít na radnici pro státní vlajku. 

Starosta města Tomáš Hocke vyhlašuje u příleži-
tosti letošního Dne vítězství kampaň Vlajka pro
republiku, kterou se snaží v místních obyvatelích
vzbudit pocit hrdosti a vlastenectví. 

„Je nutné si stále připomínat všechny, kteří ode-
šli bojovat za svobodu, kterou dnes máme.
Nesmíme zapomenout na osudy vojáků, sousedů
a rodin, které obětovali naší vlasti život nebo se
jim místo společenského uznání dostalo vězení či
jiné formy útlaku. Někteří přišli o život, jiní byly

doživotně perzekuováni a další museli zvolit exil.
Všem bojovníkům za svobodu se chceme symbo-
licky poklonit a uctít jejich činy vyvěšením státní
vlajky. Pokračování v myšlenkách vlastenectví
a národní hrdosti je o to silnější v letošním roce,
kdy si připomínáme 100 let od vzniku republiky.“
vysvětlil starosta. 

Státní vlajky jsou připraveny k vyzvednutí na
sekretariátu vedení města na turnovské radnici.
Zájemci si pro vlajku mohou přijít hned po
Velikonocích v úterý 3. dubna 2018. Vlajky budou
k dispozici do pondělí 7. května či do vyčerpání
padesáti kusů. 

Vyzvednûte si svou státní vlajku na radnici

Mûstsk˘ úfiad Turnov 
roz‰ifiuje u vybran˘ch 
odborÛ úfiední hodiny
Městský úřadu Turnov informuje obyvatele o roz-
šíření úředních hodin pro veřejnost na odboru
správním a obecním živnostenském úřadě. 

Od 1. března 2018 došlo k rozšíření úředních
hodin pro veřejnost o pátek od 8.00 do 12.00 ho-
din. Změna se týká odboru správního, kde si
občané vyřizují například doklady totožnosti
a cestovní doklady, dále se změna týká matriky
a evidence obyvatel. Dalším odborem Městského
úřadu, kde došlo k rozšíření úředních hodin, je
obecní živnostenský úřad. 

V platnosti však stále zůstává možnost domlu-
vit si schůzku mimo uvedené dny a hodiny telefo-
nicky. Kompletní přehled telefonních kontaktů
naleznete na webových stránkách města Turnova. 

U ostatních odborů platí úřední hodiny vždy
v pondělí a středu od 8.00 do 12.00 a po polední
přestávce od 13.00 do 17.00 hodin. Úřední hodiny
navíc jsou na odboru dopravním, odboru správ-

ním a obecním živnostenském úřadě v úterý, ve
čtvrtek a v pátek od 8.00 do 12.00 hodin. Poda-
telna funguje pro veřejnost každý den od 7.00 ho-
din ráno. V pondělí a ve středu můžete své záleži-
tosti řešit do 17.30 hodin, v ostatních případech je
podatelna otevřena do 15.30 hodin. 

Najdûte svého favorita
mezi projekty pro
Turnov 2018 
Město Turnov připravilo podruhé v rámci Zdra-
vého města a MA21 participativní rozpočet ve
výši 300 000 Kč na projekty od obyvatel města.

Na konci roku 2017 byl vyhlášen druhý ročník
zapojování veřejnosti do rozhodování o čerpání
zdrojů města prostřednictvím participativního
rozpočtu. Konzultována s místostarostkou Petrou
Houškovou byla celkem desítka projektů. Některé
nápady byly již zařazeny mezi plánované aktivity
v roce 2018, jako například oprava fasády budovy
turnovského gymnázia. Sběr námětů od občanů
byl ukončen s prvním březnem 2018, kdy na tur-

novskou radnici dorazilo osm projektů. Všechny
přijaté projety byly formálně zkontrolovány a pouze
čtyři projekty byly v souladu s pravidly participa-
tivního rozpočtu. Některé projekty, které neprošly
věcným hodnocením, nerespektovaly finanční
limit, jiný projekt nebyl v souladu s územním plá-
nem nebo nezískal dostatečný počet podporovate-
lů. I těmto předkladatelům však děkujeme a věří-
me, že na participativní projekt nezanevřou a do
dalšího ročníku se s náměty připojí dle stanove-
ných pravidel. 

Projekty, které prošly věcným hodnocením, bu-
dou veřejně představeny na netradiční tiskové
konferenci Města Turnova v úterý 3. dubna 2018
od 9.00 hodin. Projekty se týkají různých lokalit
města, například Nudvojovic, centra města nebo
oblasti Šetřilovska. Projekty budou detailně před-
staveny na webových stránkách města Turnova,
kde bude k dispozici také hlasování veřejnosti.
Občané Turnova mohou hlasovat celý duben až do
pondělí 30. dubna 2018, kdy bude v 17.00 hodin
hlasování ukončeno. Hlasovat může každý pouze
jednou a ověření proběhne pomocí e-mailové ad-
resy, která bude sloužit pouze pro účely hlasování.
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Ve středu 7. března 2018 zavítal starosta za oby-
vateli na Výšinku, kde diskutoval o zdejších prob-
lémech. 

Březnové setkání patřilo po roční odmlce obyvate-
lům lokality Výšinka, kteří se sešli v prostorách
společenské místnosti Domu s pečovatelskou
službou v Granátové ulici. Obyvatelé přivítali sta-
rostu Tomáše Hockeho velkolepě a předali mu
k svátku květinu a krásný dort. Starosta vše s díky
přijal a hned v úvodu účastníky seznámil s aktuál-
ním děním ve městě. 

Necelá třicítka občanů naslouchala bilanci pod-
nětů z minulých setkání. Za poslední dva roky
z Výšinky vzešlo 26 podnětů, z čehož bylo 14 zce-
la vyřešeno. K těmto dokončeným projektům mů-
žeme zařadit například zbudování kryté autobu-
sové zastávky v blízkosti DPS. Částečně se reali-
zovaly dva podněty a ve zpracování zůstávají další
3 podněty. Tři podněty nejsou možné vůbec reali-
zovat například z důvodu udržitelnosti projektu.
Konečně pět posledních podnětů bylo příliš obec-
ných a jsou třeba upřesnit pro zpracování. 

Diskuse byla zahájena přáními úprav sídliště
a jeho okolí. Starosta hovořil o využití zadlážděné-

ho prostoru před samoobsluhou. „Rád bych, aby
se tento prostor oživil a řešil se komplexně. Proto
bych potřeboval nějaký dobrý nápad,“ vybídl
místní obyvatele starosta. Kromě přání po men-
ších úpravách zde zazněla otázka na revitalizaci
sídliště. Protože revitalizace sídliště v Turnově II.
bude brzy ukončena, tak by se zdálo logické po-
kračovat v úpravách právě na Výšince. Starosta
místním obyvatelům se zklamáním v hlase vysvět-
lil, že bohužel na čerpání dotačních titulů pro revi-
talizaci je sídliště na Výšince příliš mladé, jelikož
bylo zkolaudované až po roce 1990. I přesto však

starosta dodal, že se na zdejší lokalitu nezapomí-
ná, akorát se budou práce provádět po menších
úsecích a z rozpočtu města. 

Věčným tématem je v prostoru sídliště parková-
ní, kterého není nikdy dostatečné množství.
„Parkování na sídlišti je velký problém, proto uví-
tám nápady na nové parkoviště nebo rozšíření
stávajících míst,“ vyzval obyvatele starosta. Na
setkání vzápětí jeden podnět zazněl. Efektivním
způsobem, jak přinést až desítku nových parkova-
cích míst, je nové vodorovného značení. 

Zásadním tématem je obslužnost obyvatel
a možnost využití nákupních možností pod
Výšinkou. Obyvatelé by si přáli zřídit či značně
opravit cestu pro pěší vedoucí k Lidlu. Starosta
však vysvětlil, že pozemky nad Lidlem nejsou
v majetku města, a proto všechny aktivity v této
oblasti musí být v souladu s přáním majitelů po-
zemků. Další možností, jak se k obchodu dostat je
využít autobusového spojení, které prozatím stále
chybí. Starosta oznámil záměr společnosti Lidl
provést v letošním roce generální rekonstrukci.
„Se zástupci společnosti jednáme a řešíme i auto-
busovou zastávku, na kterou máme v současnosti
připraven projekt,“ řekl Tomáš Hocke.

Starosta zavítal za obãany na V˘‰inku

Starosta zve obãany
na setkání do Pele‰an 
Starosta města Tomáš Hocke zve obyvatele na
další pravidelné setkání v Pelešanech.

Ve středu 4. dubna 2018 proběhne od 17.00
v hasičské zbrojnici SDH Pelešany setkání staros-
ty s občany. 

Přijďte podiskutovat o problémech, které Vás
trápí a dozvědět se novinky nejen z radnice.

Od dubna je v provozu
kompostárna
Odbor životního prostředí Městského úřadu
Turnov a Technické služby Turnov informují
občany o provozní době kompostárny na Ma-
lém Rohozci. 

Kompostárna bude otevřena od 1. dubna 2018.
Přivážet můžete větve, trávu, listí a další biood-
pad, který na zahrádce nashromáždíte.

Provozní doba kompostárny od dubna do října:
• pondělí, středa, pátek 9.00–17.00
• sobota 9.00–12.00

Kompostárna bude uzavřena v roce 2018 o stát-
ních svátcích a v dalších přímo následujících
dnech, jako sběrný dvůr: 2 .4, 1.5., 8.5., 5.7., 6.7.,
7.7., 28.9., 29.9., 17.11.

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Duben je měsícem projektu environmentální eko-
logické výchovy věnovaný primárně planetě Zemi.
Projekt vstupuje rokem 2018 do 11. ročníku a při-
náší bohatý program pro školy i širokou veřejnost. 

• KDE KONČÍ SVĚT – Celostátní projekt na téma
Já jsem tvůj člověk – Zvíře. Literární a výtvarná
soutěž a další aktivity na toto téma pro ZŠ, 2. 4. 2018
– zahájení výstavy výtvarných prací dětí z turnov-
ských MŠ a ZŠ v Městské knihovně Antonína Marka
• UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO – Celo-
republiková akce zaměřená na úklid černých skládek.
Čtvrtým rokem se připojíme i my v Turnově 7. 4. od
10.00 do 12.00 sběrem odpadků v Koškově ulici
• DÁŠEŇKA, PEJSEK A KOČIČKA – Dílny čte-
ní na téma knížek bratří Čapků v dětském odděle-
ní knihovny 9. a 12. 4. od 8.00 hodin. 
• PŘÍRODA ČESKÉHO RÁJE – Přednáška
RNDr. Zdeňka Mrkáčka o živé a neživé kráse pří-

rody našeho kraje pro ZŠ Skálova v Alešově ulici,
která proběhne 9. 4. od 14.00 hodin. 
• AUSTRÁLIE – VEČER NA SBOŘE – Cesto-
vatelská beseda s Jiřím Márou o cestě do této zají-
mavé země v úterý 10. 4. od 19.00 hodin. 
• AFRIKA – NEOBYČEJNÉ HODINY ZEMĚ-
PISU – Cestovatelské besedy s Jiřím Márou pro
žáky 6. a 7. ročníků ZŠ v koncertním sále ZUŠ
Turnov ve středu 11. 4. od 9.00 a 11.00 hodin. 
• ÚKLID MĚSTA A OKOLÍ V RÁMCI DNE
ZEMĚ pro základní a střední školy se uskuteční
od 16. 4. do 20. 4. 
• TVŮRČÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PROUTĚNÁ
A ČARODĚJNICKÁ pro rodiny s dětmi v dět-
ském oddělení knihovny 22. 4. od 10.00 hodin
• UNIKÁTNÍ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
V ČESKÉM RÁJI Přednášky o nejzajímavějších
archeologických nálezech pro obyvatele penzio-
nů, DD Pohoda a další zájemce z řad veřejnosti

PhDr. Jana Prostředníka, archeologa muzea Čes-
kého ráje v Turnově. Uskuteční se v DPS Výšinka
23. 4. od 14.00 hodin, v klubovně DD Pohoda 25.
4. od 14.00 hodin a v Klubu aktivní senior DPS
Žižkova 26. 4. od 14.00 hodin. 
• KDE KONČÍ SVĚT – JÁ JSEM TVŮJ ČLO-
VĚK – ZVÍŘE Regionální přehlídka nejlepších
výtvarných a literárních prací v Domě přírody
v Dolánkách u Turnova 24. 4. od 9.30 hodin. 
• PTÁCI ČESKÉHO RÁJE – Komponovaný pořad
a uvedení nové publikace RNDr. Zdeňka Mrkáčka
a Karla Broulíka 24. 4. od 19.00 hodin v domě Na
Sboře. Hudební doprovod Martin Hybler.
• DETAILY PŘÍRODY – Vycházky pro žáky zá-
kladních škol 25. 4. 2018 a 26. 4. 2018 se zaměře-
ním na běžné druhy zvířat a jejich význam.
• MAZLÍCI A HAVĚŤ – Ekologický výukový pro-
gram pro MŠ z Turnova 29. 3., 9. 4., 11. 4., 12. 4.
a 27. 4. 

Duben v Turnovû je mûsíc vûnovan˘ planetû Zemi

Turnov prodává 
stavební pozemky
v lokalitû 
Hru‰tice-Károvsko
Odbor správy majetku Městského úřadu Tur-
nov informuje o dalším prodeji stavebních po-
zemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko. 

V současné době jsou připraveny 4 pozemky
k prodeji pro zástavbu rodinnými domy v ulici
Lubomíra Jasínka. Nabízené pozemky jsou v sou-
ladu s platným územním plánem a jejich prodej
bude realizován v průběhu května 2018. 

Pozemky se budou prodávat formou výběrové-
ho řízení. Základní kupní cena pozemků je stano-
vena ve výši 1 350 Kč/m2 včetně DPH. Podrobné
informace naleznete na webových stránkách měs-
ta Turnova nebo přímo na Městském úřadě Tur-
nov. Kontaktní osobou je Bc. Olga Bažantová, tel.:
481 366 317, e-mail: o.bazantova@mu.turnov.cz.

Pfiíbûhy na‰ich 
sousedÛ v Turnovû 
Město Turnov se zapojilo do celorepublikového
projektu pro posílení paměti národa a zároveň
na zlepšení mezigeneračních vztahů mezi ško-
láky a pamětníky. 

Turnov je jedno z 55 měst České republiky, kde
projekt probíhal. Příběhy našich sousedů je vzdě-
lávací projekt neziskové organizace Post Bellum.
Projekt představuje současné mládeži dějiny
prostřednictvím skutečných příběhů pamětníků
z jejich okolí. Zcela tak mění pohled školáků na
dějepis i na staré lidi, které každý den potkávají
v ulicích města. 

Naopak seniorům projekt přináší pocit zájmu
o jejich život i vzpomínky. 

Od září 2017 žáci, osmých a devátých tříd tur-
novských základních škol a tercií a kvart víceleté-
ho gymnázia, komunikovali s pamětníky a zachy-
covali v dokumentárních reportážích jejich život.
Paleta příběhů obsáhne období od předválečných
vzpomínek přes válku, nelítostná 50. léta po hnu-
tí underground. 

Výsledky studentských prací budou představe-
ny veřejnosti a odborné porotě při slavnostní zá-
věrečné prezentaci, která se bude konat ve čtvrtek
12. dubna 2018 od 16 hodin v sále Střední umě-
leckoprůmyslové školy Turnov. 

Všichni jste srdečně zváni.

ãtvrtek 26. dubna 2018
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz


