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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – kvûten 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, Pavel Charousek, KÚLK, OSM, OÎP, Adra Turnov, NSZM.

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

Město Turnov vyhlašuje veřejnou fotografickou
soutěž k zachycení sváteční atmosféry u příleži-
tosti 100 let výročí republiky. Soutěž je otevřená

pro každého příležitostného fotografa, fotoama-
téra i profesionála, a to ve dvou věkových katego-
riích. Svým pojetím připravte fotografii, která

představí osmičkový rok, oslaví svobodu a patrio-
tismus. Fotografovat můžete například inspirativní
osobnosti, místa v Turnově v proměnách, oslavy
100. výročí, oslavy republiky, svobody a vlastenec-
tví. Je možné použít různé techniky včetně koláže
dobových obrázků. Soutěžící se také může zamě-
řit na symboly svobody a vlastenectví. Cílem sou-
těže je probudit v sobě turnovského patriota a vy-
fotit snímek ke 100 letům republiky. Kreativitě ani
neotřelým nápadům se meze nekladou. 

Kategorie 
• Děti a mládež do 18 let
• Dospělí 

Pravidla soutûÏe 
• Každý fotograf může zaslat jeden snímek do

soutěže.
• Fotografie je možné přihlásit do soutěže pouze

v elektronické formě ve formátu jpg.
• Přihlášený soutěžní snímek musí být výhradně

autorský a bude označen názvem.
• V případě použití dobových materiálů je nutné

uvést zdroj včetně souhlasu s použitím.
• Snímek musí být pořízen na území města Turnova.
• Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které ne-

souvisí se zadaným tématem, nebudou u nich
uvedeny požadované údaje nebo fotografie s ne-
etickým obsahem a opatřené vulgárním nebo ji-
nak pohoršujícím popiskem.

• Každý soutěžící musí uvést své jméno, příjmení,
věk (rok narození) a adresu.

• Termín uzavření soutěže je 31. října 2018.
• Zasláním fotografií do soutěže poskytuje soutě-

žící organizátorovi licenci k užití fotografií za
účelem propagace Města Turnova, a to ke všem

Turnov vyhla‰uje fotografickou
soutûÏ k 100. v˘roãí republiky
Turnov se v letošním roce ocitl ve víru oslav u příležitosti 100 let založení československého státu.
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známý způsobům užití. Licence k užití fotografie
je poskytnuta bez časového, množstevního a te-
ritoriálního omezení. Licence se poskytuje bezú-
platně. Organizátor není povinen licenci využít.

• Snímky budou zaslány elektronickou poštou
s uvedením v předmětu zprávy FOTOSOUTĚŽ
– ROK 2018.

• Odesláním soutěžní fotografie vyjadřuje účast-
ník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů se zpracováním osob-
ních údajů jím uvedeným v e-mailu za účelem
zveřejnění jeho jména ve sdělovacích prostřed-
cích a na internetových stránkách. 

Své snímky zasílejte nejpozději do 1. listopadu 2018

na e-mailovou adresu a.supikova@mu.turnov.cz. 
Po ukončení soutěže vybere porota složená ze
zástupců Města Turnova a pozvaných odborníků
vítězné snímky, které budou odměněny věcnými
dary. Fotografie budou také zveřejněny na webo-
vých a Facebookových stránkách města a dalších
médiích. 

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na oslavy Dne
vítězství, které se letos uskuteční již v pátek 4. květ-
na 2018.

Den oslav vítězství si letos připomene 73. výročí
Pražského povstání a osvobození Československa
a vítězství nad fašismem. Program bude probíhat
na několika místech ve městě. V průběhu dne bude
na náměstí Českého ráje k vidění historická vojen-
ská technika. V 10.00, 11.00 a 14.00 se také uskuteč-
ní rekonstrukce „boje o Spořitelnu“. Ukázku histo-
rické události představí spolek SPVH Sever 2013. 

Přesně v poledne proběhne ve Skálově ulici tra-
diční pietní vzpomínka s kladením věnců a zapále-
ním svíček u pomníku padlých. 

Letošní ročník oslav vítězství je rozšířen o pro-
gram hasičské slavnosti svatého Floriana, která

bude probíhat po celý den na centrálním parkoviš-
ti Na Lukách. Pro děti z mateřských a základních
škol bude připraven v dopoledních hodinách. Po
celý den budou k vidění ukázky historické i mo-
derní hasičské techniky. Slavnostní zahájení ha-

sičské slavnosti proběhne ve 13.00 hodin. V odpo-
ledních hodinách budou k vidění ukázky práce ha-
sičů, mezi kterými bude například likvidace požá-
ru, zásah u dopravní nehody nebo ukázka dětské-
ho hasičského útoku. Na místě bude stánek pro
školy s preventivním programem „Soptík“.
Během oslav bude hrát živá hudba a chybět nebu-
de ani občerstvení, které bude opět v režii hasičů.
Upozorňujeme, že v průběhu dne nebude na cent-
rálním parkovišti možné zaparkovat. 

V rámci květnových oslav je vyhlášena kampaň
Vlajka pro republiku. Starosta města takto nabízí
obyvatelům zdarma české státní vlajky a vybízí je
k jejímu vyvěšení na budovách a domech ve měs-
tě. Vlajky jsou k dispozici na sekretariátu kancelá-
ře starosty města do pondělí 7. května 2018. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Den oslav vítûzství v Turnovû

V kvûtnu oslavíme
mûstsk˘ svátek
Město Turnov oslaví již čtvrtým rokem městský
svátek, kterým si připomíná odchod sovětských
vojsk. Turnov bylo první město v zemi, odkud
v roce 1990 odešla rudá armáda. 

Zastupitelé města proto odhlasovali 28. květen
jako městský svátek, který by měl připomínat tuto
historickou událost, která významně přispěla
k odchodu sovětských vojsk a vojenské techniky
z Československa. Na městských budovách a or-
ganizacích budou během turnovského památné-
ho dne vyvěšeny vlajky města Turnova. Turnovská
radnice se v průběhu celého týdne dále otevře pro
zájemce z řad turnovských škol. Kromě krátké ko-
mentované prohlídky radnice bude žákům a stu-

dentům představen městský svátek a významné
turnovské historické události. 

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 pozemků
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 města
Turnova nebo přímo na Městském úřadě Turnov.
Kontaktní osobou je Bc. Olga Bažantová, tel.: 481
366 317, e-mail: o.bazantova@mu.turnov.cz.
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Starostové ORP Turnov se setkali na společném
jednání o variantách řešení územního členění Tur-
novska. 

Ve středu 11. dubna 2018 se na turnovské radnici
konalo společné jednání starostů ORP Turnov
s vedením města Turnova. Jednání se účastnil také
hejtman Libereckého kraje Martin Půta a vedoucí
správního odboru krajského úřadu Jiří Němec.

Schůzka starostů měla za cíl vyjasnit postoje
jednotlivých obcí k možným variantám řešení
územního členění státu v našem regionu. Z důvo-
du dokončení reformy státní správy by mělo dojít
k narovnání anomálních situací, mezi které patří
také Turnovsko. 

Po změnách by měla každá obec s rozšířenou
působností být součástí pouze jednoho okresu.

ORP Turnov se v současné době nachází ve třech
okresech (Semily, Liberec a Jablonec nad Nisou).
Vedení města Turnova přítomné informovalo
o uskutečněných jednáních v průběhu března
s ministrem vnitra v demisi Lubomírem Metna-
rem při výjezdním zasedání Vlády České republi-
ky v Libereckém kraji a dále jednání s předsedou
Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Poslanecké sněmovny České republiky a zároveň
předsedou Pirátské strany Ivanem Bartošem. 

Starostové obcí se opět společně shodli na trvá-
ní zřízení okresu Turnov na území současného
ORP Turnova. 

V dalších variantních řešeních však nejsou sta-
rostové obcí jednotní a jasnější stanoviska budou
k dispozici po projednání otázky v zastupitel-
stvech obcí.

Na Turnovsku se dále jedná o okresu

Do‰lo ke zmûnû vyhlá‰ky
o regulaci hazardu 
ve mûstû
Zastupitelstvo města na svém jednání ze dne
22. března 2018 rozhodlo o přijetí obecně zá-
vazné vyhlášky na regulaci provozování ha-
zardních her na území města Turnova. 

Město Turnov přijalo novou obecně závaznou
vyhlášku, ve které je upravena regulace provozo-
vání hazardních her v hernách. Vyhláška je platná
od středy 18. dubna 2018. 

Provozování hazardu bude nově zakázané
v městské památkové zóně. Na ostatních částech
území města Turnova bude možnost provozování
jen při splnění podmínek samostatného schvalo-
vacího procesu. Povolené herny budou uvedeny
v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky. 

Další novinkou v obecně závazné vyhlášce je
omezení provozní doby. Otevírací doba bude mož-
ná pouze do půlnoci. 

Herny, které nesplní podmínky nové vyhlášky
a jejich provozovatelé si nezažádají o zařazení
do seznamu povolených adres, skončí po uply-

nutí platnosti jejich současného povolení. „Něk-
teré herny v Turnově mají platné povolení na
zhruba tři roky,“ doplnil starosta města Tomáš
Hocke. 

V Turnovû probûhla 
v˘mûna varovn˘ch sirén 

V souvislosti s technickým vývojem a množ-
stvím různorodých mimořádných událostí do-
šlo na území města Turnova k výměně starých
rotačních sirén. 

Rotační sirény byly postupně nahrazovány no-
vými elektronickými sirénami, které mimo jiné
mohou vydávat různé druhy akustických varov-
ných signálů. Mohou poskytnout mluvenou infor-
maci o druhu mimořádné události, které zajistí
včasnou a správnou reakci obyvatelstva na varov-
ný signál. 

V souvislosti s technickým vývojem bylo nutné
přijmout i legislativní změny v zákonech o požár-
ní ochraně a krizovém řízení. Vyhlašování vše-
obecné výstrahy, požárního poplachu atd. je sta-

noveno zákonem č. 239/2000 Sb. a vyhláškou
č. 380/2002 Sb. § 10. 

Včasné a správné varování obyvatelstva zajišťu-
je v České republice síť poplachových sirén (rotač-
ní a elektronické sirény a místní rozhlasy – VISO),
které jsou dálkově ovládány z tzv. vyrozumívacích
center, tj. převážně z operačních středisek hasič-
ských záchranných sborů krajů.

Na území České republiky se pro varování oby-
vatelstva při hrozící nebo nastalé mimořádné
události používá pouze jediný varovný signál
„Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován
kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund
(2 minuty 20 sekund) a může zaznít až 3× za
sebou v cca tříminutových intervalech. U elektro-
nických (tzv. „mluvících“) sirén je varovný tón
doplněn o hlasovou informaci, která upřesňuje
charakter ohrožení (nebezpečí zátopové vlny, che-
mická havárie, radiační havárie) a je doplněna
o výzvu ke sledování vysílání Českého rozhlasu
a České televize. 

Přehled zvukových signálů a další informace
naleznete na stránkách města Turnova v sekci
„Ochrana obyvatel“ nebo na webových stránkách
http://www.hzscr.cz/clanek/sireny.aspx.
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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 Turnově se stalo tradicí oceňovat pedagogické
pracovníky, kteří svým přístupem k žákům a způ-
sobem výuky vynikají mezi ostatními. Město si
takových učitelů a dalších pracovníků ve školství
velice váží, a proto pro ně připravilo ocenění na
turnovské radnici. 

Termín setkání s vynikajícími pedagogy je vybírán
dle výročí narození učitele národů Jana Amose
Komenského, který se stal Dnem učitelů. U této
příležitosti se setkali turnovští učitelé v pondělí
26. března s vedením města a vedoucí odboru
školství, kultury a sportu Městského úřadu Tur-
nov Martinou Markovou. Na setkání také nechy-
běli ředitelé jednotlivých škol, kteří hrdě doprová-
zeli své oceněné pedagogy. 

Úvodní slovo s představením jednotlivých uči-
telů pronesla Martina Marková, která omluvila
z důvodu nemoci místostarostku Petru Houš-
kovou. Místostarostka Jana Svobodová na setkání
hovořila o práci s dětmi, ale i s rodiči žáků, která je

mnohdy náročnější. Starosta města Tomáš Hocke
pohovořil o povolání učitele jako o poslání, za kte-
ré je třeba všem poděkovat. „Učitelé předávají dě-
tem nejen chuť do vzdělávání, ale hlavně po vědě-
ní. Proto bych Vám chtěl všem poděkovat za práci,
kterou odvádíte. Zároveň Vám ale chci popřát
hodně sil a energie, ale hlavně, aby Vás ta práce
i nadále bavila a naplňovala vás.“ 

Následovalo předání ocenění v podobě květiny,
pamětního listu a knižní publikace o významné
osobnosti T. G. Masaryka. Mezi letošní oceněné
patří: 

• Zdeňka Svobodová z MŠ 28. října
• Mgr. Irena Skalská ze ZŠ Skálova
• Mgr. Hana Bubáková ze ZŠ 28. října
• Mgr. Olga Tomsová ze ZŠ Žižkova
• Mgr. Helena Novotná ze ZŠ Zborovská
• Mgr. Lenka Součková ze ZUŠ Turnov

Po předání následovala neformální diskuse
o různých tématech. Z oblasti školství se probíra-
ly novinky, které jsou na jednotlivých školách.
K výuce neodmyslitelně patří také tělesná výchova,
která souvisí se stavem a dostupností sportovišť.
Hovořilo se ale například o dopravě, která je v součas-
né době z důvodu práce na silnici komplikovaná.

Ke Dni učitelů 2018 byli oceněni pedagogové
také z celého Libereckého kraje. V prostorách
multimediálního sálu Krajského úřadu Liberec-
kého kraje byla za dlouhodobou pedagogickou
činnost oceněna i ředitelka MŠ Mašov Mgr. Zdeň-
ka Čiháková a ředitelka MŠ Mírová pod Kozáko-
vem Mgr. Jana Dědečková. 

Všem oceněným velice gratulujeme.

Ke Dni uãitelÛ byli ocenûní v˘jimeãní pedagogové

Ukliìme âesko 2018
Město Turnov se v letošním roce již po třetí při-
pojilo k celorepublikové akci Ukliďme Česko 2018.
Úklidová akce proběhla v sobotu 7. dubna 2018
v Koškově ulici nedaleko areálu bývalé Preciosy. 

„Celkem na akci přišlo 11 dobrovolníků včetně
dětí. Úklid začal v 10 hodin, kdy jsme se přesunu-
li k železničnímu mostu a cestou jsme sbírali drob-
né odpady. Když jsme se dostali až téměř ke břehu
Jizery, zde byl nepořádek mnohem větší. Postupo-
vali jsme po cestě i podél břehu Jizery. Našli jsme
tu větší černou skládku, kde byl i stavební odpad –
izolační materiály, stará okna apod. Potom jsme
se vrátili ke garážím v Koškově ulici, kde byly
pneumatiky, drobný komunální odpad i nějaké

zbytky starého nábytku. Celkem jsme vysbírali
1 022 kg směsného odpadu a pneumatiky.“ uvedla
organizátorka akce Zuzana Sedláková. Ve stejný
den probíhal také úklid odpadu v prostoru Kotle-
rova nábřeží, kde uklízeli dobrovolníci z Církve
adventistů sedmého dne. Členové České pirátské
strany se zapojili do úklidu v prostoru podél Jizery. 

Tímto bychom rádi poděkovali všem účastní-
kům za jejich pomoc a ochotu věnovat svůj volný
čas úklidu přírody našeho města a okolí.

Starosta se setká 
s obyvateli na Malém
Rohozci
Starosta města Tomáš Hocke zve občany z Ma-
lého rohozce na diskusní setkání. 

Ve středu 16. května 2018 proběhne od 17.00
hodin v pobočce Městské knihovny Antonína
Marka na Malém Rohozci setkání starosty s obča-
ny. Přijďte podiskutovat o tématech, které vás v lo-
kalitě trápí nejvíce a poslechnout si novinky nejen
z radnice.
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Město Turnov získalo na celostátní konferenci
Národní sítě Zdravých měst ČR ocenění v podobě
razítka dobré praxe za kampaň Nebuď blbá. 

Kampaň vznikla na půdě Parlamentu mládeže
Města Turnova na základě špatné zkušenosti ze
školního prostředí. Cílem bylo veřejně a bez obalu
upozornit na existující hrozby internetu pro sou-
časnou mládež. To, že se podařilo šířit myšlenku
upozorňující děti a mládež na nástrahy virtuální
prostředí, dokazují stálé ohlasy zejména z řad
mládeže. Například na setkáních PMMT nebo
v Informačním centru pro mládež jsou témata me-
zi mladými stále probírána. Také zájem ze strany
institucí o „knowhow“ kampaně je jistým potvr-
zením závažnosti tématu. Osvětová kampaň do-

kázala přitáhnout zájem díky ojedinělému zpraco-
vání. Na místo tradičních přednášek ve škole bylo
připraveno divadelní představení, které lépe šířilo
osvětu mezi mládeží i veřejností. Myšlenky kam-
paně se podařilo dostat daleko za hranice města
i regionu. Z řad institucí se ukázala ochota spon-

zorsky podpořit smysluplný projekt a spolupráce
s dalšími subjekty se postupně nabalovala, takže
značně rozšířila původní plány kampaně. Podařilo
se také pomocí této kampaně oživit plány koncep-
ce kriminality v projektu primární prevence inter-
netové kriminality. 

Projekt byl oceněn jako ukázková aktivita z pra-
xe na jarní škole Zdravých měst ČR, která probě-
hla v Dačicích. „Máme zájem ještě více zviditelnit
to, co se kde děje dobrého, a především také ocenit
ty, kteří se svými prověřenými postupy pravidelně
seznamují své kolegy z dalších měst a obcí,“ při-
bližuje záměr certifikace dobrých příkladů Petr
Švec, ředitel NSZM. Razítko uděluje NSZM vždy
ke konkrétnímu ukázkovému příkladu, který je
zařazen v Databázi DobráPraxe. 

Turnov získal ocenûní dobré praxe ve Zdrav˘ch mûstech

Turnov‰tí úfiedníci pro‰li
vzdûláváním 
k udrÏitelnému rozvoji
Vybraní zástupci jednotlivých odborů Městské-
ho úřadu Turnov prošli školením na téma udr-
žitelný rozvoj. 

Turnov je od roku 2011 členem Národní sítě
zdravých měst České republiky a vyvíjí činnost
v projektu Zdravé město a místní Agenda 21.
V rámci tohoto projektu se Turnov programově
hlásí k principům udržitelného rozvoje. Kromě
zapojování veřejnosti je nutné také udržovat zá-
stupce veřejné správy informované o principech
a vývoji udržitelného rozvoje, abychom společně
lépe utvářeli město jako kvalitní, zdravé a příjemné
místo pro život nejen nás, ale také dalších generací. 

Školení vedla na turnovské radnici zkušená lek-
torka z Institutu komunitního rozvoje z Ostravy
Dana Diváková. Účastno bylo 23 úředníků z celého
Městského úřadu Turnov, tak aby k udržitelnému
rozvoji byly proškoleny všechny odbory. V připra-
vené prezentaci bylo účastníkům podrobně vy-
světlen pojem udržitelný rozvoj, jeho historie, zá-
kladní principy, ale i pojem místní Agenda 21.
Na základě praktických příkladů byly vysvětleny

jednotlivé cíle udržitelného rozvoje. Část školení
byla také věnována konkrétním potřebám jednot-
livých pracovníků. 

Turnov má první 
charitativní obchÛdek 
Nadace ADRA provozuje v České republice již
18 charitativních obchůdků. V Čechách byl první
obchůdek otevřen v Turnově na Nádražní ulici. 

Charitativní obchůdek ADRA v Turnově je pro-
dejna, kam mohou štědří dárci, každý všední den
od 9.00 do 16.00 hodin, přinášet věci ze svých
skříní, půd či garáží. V tentýž čas si zde zákazníci
mohou z tohoto rozmanitého zboží něco vybrat

a zakoupit. Humanitární organizace ADRA má na
Moravě už mnoho takových obchodů. 

Přestřižení pásky prvního charitativního ob-
chůdku ADRA v Čechách, který byl otevřen dne
6. dubna v Turnově, se ujal starosta města Tomáš
Hocke. Přítomen byl i ředitel humanitární organi-
zace ADRA Radomír Špinka. Slavnostního otev-
ření se zúčastnilo přes 80 hostů. Někteří z nich
budou spolupracovat na charitativním projektu,
který obchůdek ADRA bude financovat. Jedná se
o vznik a rozvoj Dobrovolnického centra, které se
bude ve své činnosti soustředit na dobrovolnické
programy pro turnovské seniory. 

Bližší informace o provozu charitativního ob-
chůdku nebo o možnosti zapojení dobrovolníků
se dozvíte od vedoucí projektu Mileny Čančíkové,
milena.cancikova@adra.cz, tel.: 737 441 159. 

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Fotbalový areál v Koškově ulici bude od konce
prázdnin rozšířen o nové fotbalové hřiště s umělou
trávou. 

V Koškově ulici dojde k vybudování fotbalového
hřiště s umělým trávníkem 3. generace kvality.
Tím dojde k rozvoji technických parametrů spor-
toviště tak, aby splňovalo požadavky předepsané
národními i mezinárodními sportovními federa-
cemi a bylo bezpečné pro sportovce a ostatní ve-
řejnost. Hrací plocha rekonstruovaného hřiště
s novým povrchem bude vybudována o rozměrech
100×62 m s celkovou plochou hřiště 108×68 m.
Ze dvou stran bude kolem hřiště vytvořen pruh
zpevněné plochy, sloužící jako prostor pro diváky
a také jako spojovací plocha mezi přilehlou zpev-
něnou příjezdovou plochou. V rámci projektu bu-
de rovněž vybudováno osvětlení hrací plochy
a sportoviště bude oploceno. Hřiště bude přístup-
né bezbariérově. Umělý trávník a osvětlení hřiště
umožní využívat tuto plochu celoročně, a to až do

pozdních večerních hodin. Celkové náklady na
hřiště jsou ve výši 16,3 milionu korun. Město
Turnov ze svého rozpočtu přispívá částkou 6,8 mi-
lionu a zbytek bude hrazen z dotace Ministerstva
školství, kultury a sportu.

Symbolickým poklepáním na základní kámen
a podpisem smlouvy mezi Fotbalovým klubem
Turnov a stavební firmou Swietelsky byla zaháje-
na stavba nového hřiště. Termín dokončení reali-

zace je 31. srpna 2018. Hlavním přínosem akce je
zkvalitnění sportovní přípravy zejména dětských
a mládežnických mužstev spolků FK Turnov a dal-
ších fotbalových oddílů z okolí. FK Turnov se vě-
nuje mládeži ve všech kategoriích od 5 let až po
dorost. 

„Významně se rozšíří tréninkové možnosti na-
šich týmů od žákovských kategorií po tým mužů.
A odpadnou nám cesty a pronájmy hřišť v okolí,
protože dosud jsme jinou možnost, jak trénovat
venku od podzimu do jara neměli,“ shrnul prezi-
dent FK Turnov Jaroslav Knížek. 

Město Turnov získá vybudováním tohoto fotba-
lového hřiště moderní sportoviště, které zvýší
atraktivitu sportování ve městě a okolí a přispěje
k nárůstu počtu sportujících obyvatel, jelikož hřiště
bude mít každý den určeny i hodiny pro veřejnost,
a to celkem 37 hodin týdně. 

Kromě veřejnosti a fotbalových oddílů budou
hřiště využívat i základní a střední školy pro těles-
nou výchovu, sportovní turnaje i soutěže. 

V Turnovû vzniká nové hfii‰tû s umûlou trávou

Koupali‰tû v Ma‰kovû
zahradû se chystá na
tfietí sezonu
V letní části areálu Maškovy zahrady se nachá-
zí koupaliště s bazénem a vodními atrakcemi.
Kromě koupaliště je areál vybaven beach volej-
balovým hřištěm, pétanque, víceúčelovým hřiš-
těm s umělou trávou nebo dětským hřištěm. 

Sezona koupaliště bude zahájena dle příznivos-
ti počasí v pátek 25. května 2018. V případě ne-
příznivého vývoje počasí bude vnitřní část areálu
s koupalištěm otevřena nejpozději v pátek 1. červ-
na 2018.

Provozní doba ve všední den je od 14.00 do
19.00 hodin a o víkendech od 9.00 do 19.00 ho-
din. V hlavní sezóně koupaliště bude provozní do-
ba upravena a vstup bude možný i ve všední dny
od 9.00 do 19.00 hodin. 

Podrobné informace o provozu včetně ceníku
naleznete na webových stránkách koupaliště.

Turnov oÏije atletickou
sportovní událostí 
V Turnově se odehraje již 19. ročník meziná-
rodního atletického mítinku na počest turnov-
ského světového rekordu v hodu diskem Lud-
víka Daňka. 

AC Turnov i v letošním roce pořádá pod záštitou
Libereckého kraje a Města Turnova Memoriál
Ludvíka Daňka. Mezinárodní mítink se uskuteční
v úterý 29. května 2018. Časový pořad zahájí
v 15.00 hodin disciplína vrh koulí politických
osobností. Slavností zahájení mítinku a připome-
nutí turnovského světového rekordu olympijské-
ho vítěze v hodu diskem Ludvíka Daňka proběhne
v 16.00 hodin. Hlavní memoriálová disciplína hod
diskem je na programu v 16.30 hodin, kde se
představí opět nejlepší světoví diskaři. Přijďte fan-
dit nejlepším diskobolům a dalším sportovcům.

ãtvrtek 31. kvûtna 2018
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz


