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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãerven 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, archiv MûÚ, archiv G. BeÀaãkové a J. Pustiny, Petr Holub.

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

Legiovlak, pojízdné muzeum na kolejích Česko-
slovenské obce legionářské, připomíná 100. výro-
čí boje československých legií za samostatný stát.

Souprava historických vagonů, která vznikla za
podpory Ministerstva obrany ČR a mnoha dalších
institucí, projede do roku 2020 celou Českou re-

publiku a Slovensko. V současnosti se Legiovlak
skládá ze 13 zrekonstruovaných vagonů, jakými
se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč
Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech
1918–1920. Připomíná, že vznik Československé
republiky stál na životech a odvaze legionářů, kte-
ří s myšlenkou samostatného státu Čechů a Slo-
váku bojovali prakticky po celém světě a na všech
bojištích první světové války. 

Legiovlak představuje naši vojenskou historii
široké veřejnosti. V roce, kdy si připomínáme
100. výročí vzniku naší republiky a konec jedné
z nejstrašnějších válek všech dob, je návštěva
Legiovlaku ideální příležitostí, jak si tyto význam-
né události připomenout. 

Nádraží v Turnově je patnáctou zastávkou legio-
nářského vlaku při jeho letošním putování po okres-
ních a dalších městech České republiky. Slavnost-
ní přivítání Legiovlaku v Turnově se uskuteční
v úterý 12. června 2018 od 10 hodin, kdy bude při-
praven kromě slavnostního přestřižení pásky a pro-
jevů čestných hostů také doprovodný program.

Expozice Legiovlaku bude přístupná zcela
zdarma ve všední dny od 8.00 do 18.00 a v sobotu
od 9.00 do 19.00 hodin. Komentované prohlídky
s průvodcem začínají hned ráno a opakují se v pra-
videlných hodinových intervalech. Každý návštěv-
ník Legiovlaku může na místě zjistit, jestli měl le-
gionáře mezi svými předky. Posádka v Plukovní
prodejně dokáže hledat konkrétní osoby v databá-
zi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat
o fotografie, dokumenty, vzpomínky i hmotné
předměty z pozůstalostí. Od výjezdu Legiovlaku
v roce 2015 se takto podařilo doplnit na 5 000 ka-
ret legionářů. 

Legiovlak v Turnovû
Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích opět vyrazil na pouť po Čechách, jeho další
zastávkou v jubilejním roce 100. výročí vzniku Československé republiky bude Turnov.
Československá obec legionářská a Město Turnov si Vás dovolují pozvat na ukázku repliky
legionářského vlaku v Turnově, kterou můžete zdarma navštívit od 12. do 17. června.
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Novinkou letošní sezóny je expozice věnovaná

loutkovým divadlům československých legionářů,
kterou poskytlo Muzeum loutkových kultur
z Chrudimi. „V promítacím voze, kde jinak běží
ještě dokument o legiích, který jsme natočili vlast-
ními silami, tak je nově 10 originálních marionet,
se kterými hráli přímo na frontě italští legionáři
bratři Kopečtí, pravnuci patrona českého loutkař-
ství Matěje Kopeckého,“ říká Charfreitag a dodá-
vá: „Legionáři nebyli jen stateční bojovníci, ale
uměli se postarat i o kulturu a zábavu ve svém vol-
ném čase, čímž si dobývali uznání a obdiv civilistů
i spolubojovníků.“

Historické vagony Legiovlaku jsou zrekon-
struovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým

reáliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily pod-
robnosti z legionářského života a jejich boje.
Soupravy legionářských vlaků byly totiž kasárna

na kolejích a legionáři se museli postarat o vše sa-
mi a ještě v pohybu. Běžný příbytek vojáků před-
stavuje tzv. těpluška až pro 30 mužů, která ostře
kontrastuje luxusnímu salonnímu vozu pro dů-
stojníky a generály. Návštěvníci mohou prohléd-
nout další vagony ze života legionářů například
vůz polní pošty, nejspolehlivější prostředek komu-
nikace na celé tehdejší Sibiři, „létající“ sanitní va-
gon, vozy s kovářskými či krejčovskými dílnami.
Způsob boje legionářů pak přiblíží improvizovaný
obrněný vůz, který je po zuby vyzbrojený dělem
a kulomety, štábní vagon pro plánování operací, či
plošinové vozy s materiálem. 

Další informace najdete na webových strán-
kách www.legiovlak.cz.

Turnov rozezní 
pûveck˘ recitál 
Gabriely BeÀaãkové
a Jakuba Pustiny

Město Turnov zve na vyvrcholení 63. hudební-
ho festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. 

Festival Dvořákův Turnov a Sychrov je každo-
roční připomínkou pobytu velkého skladatele
v Českém ráji. Letos se chystá již 63. ročník, který
přinese ojedinělé hudební zážitky. Vyvrcholením
festivalu bude slavnostní koncert české operní
pěvkyně Gabriely Beňačkové. Její soprán doplní
v duetu tenorista Jakub Pustina, které na piano
doprovodí Marta Vašková. 

Pěvecký recitál se uskuteční na počest 100. vý-
ročí vzniku republiky ve čtvrtek 14. června 2018

v Městském divadle Turnov od 19.30 hodin.
Program této ojedinělé hudební události je pro
účastníky zdarma. Vstupenky je možné vyzvedá-
vat na recepci Kulturního centra Střelnice v Mar-
kově ulici od 28. května 2018. 

Pfiijímáme návrhy 
na udûlení vyznamenání 
za rok 2018
Vytvořil někdo ve vašem okolí významné umě-
lecké, vědecké či jiné dílo? Znáte nějakou aktiv-
ní osobu, která se zasloužila o rozvoj našeho
města? Do 30. června ji můžete navrhnout na
cenu obce, čestného občana nebo pro medaili
starosty. 

Na cenu obce a medaili starosty mohou návrhy
předkládat členové zastupitelstva města, předsta-
vitelé občanských sdružení, spolků, organizací
a dalších institucí prostřednictvím svých statutár-
ních zástupců, a to vždy s podrobným odůvodně-
ním. Návrhy na udělení čestného občanství před-
kládají pouze členové zastupitelstva města. 

Písemné návrhy na ocenění s odůvodněním při-
jímá Anna Šupíková, tisková mluvčí města, e-mail
a.supikova@mu.turnov.cz, hodnotí je pětičlenná
komise složená ze zastupitelů města a schvaluje
je zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání. Me-
daile starosty je přednesena Radě města Turnova. 

Tradice udělování Ceny obce a čestného občan-
ství u příležitosti státního svátku 28. října trvá od ro-
ku 2002 a medaile starosty se uděluje od roku 2014.

• Cenu obce je možné udělit za významná umě-
lecká, vědecká a jiná díla mající zejména vztah
k obci, a také za významné občanské aktivity a či-
ny, které směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji
obce a zlepšují její každodenní život. Oceněný ob-
drží finanční dar ve výši 50 000 Kč. 

• Čestné občanství může být uděleno fyzickým
osobám, které se významnou měrou zasloužily ze-
jména o rozvoj města. 

• Medaile starosty se uděluje za přínosné aktivi-
ty v oblasti sociální, kulturní, zdravotní, podnika-
telské, za práci s mládeží, sportu či za mimořádný
projev lidskosti nebo hrdinský čin. Vyznamenaný
obdrží pamětní listinu, která je podepsána staros-
tou města a dále originální pamětní medaili.
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Turnov si připomněl konec druhé světové války na
několika místech. Kromě tradičního pietního aktu
ve Skálově ulici probíhala slavnost na náměstí
Českého ráje a na centrálním parkovišti Na Lu-
kách. 

Letošní květnové oslavy v Turnově připomínaly již
73. výročí dne osvobození Československa a vítěz-
ství nad fašismem s koncem druhé světové války.
Protože se akce konala již v pátek 4. května 2018,
tak si obyvatelé města také připomněli události
z 5. května 1945, kdy proběhlo pražské povstání,
a v Turnově se udála potyčka, která vyústila v boj
o budovu Spořitelny na náměstí Českého ráje. 

Město Turnov se v rámci oslav 100 let republiky
rozhodlo kromě tradiční vzpomínky na konec dru-
hé světové války upozornit i na místní událost. Na
náměstí Českého ráje byla od ranních hodin k vi-
dění vojenská historická technika, která se během
dne proměnila v aktéra rekonstrukce skutečné
události. V Turnově totiž v sobotu 5. května 1945
při sobotním trhu došlo k potyčce, kterou odstar-

toval zřízenec spořitelny pan Šulc zamazáváním
německého nápisu z budovy ústavu. Když se k ně-
mu připojili místní obchodníci a řemeslníci, tak
došlo k ozbrojené události, která skončila smrtí
dvou obyvatel Turnova a dalšími těžkými zranění-
mi. Rekonstrukce této skutečné události předsta-
vil v průběhu dne třikrát spolek SPVH Sever 2013
a použil dle historických pramenů i pyrotechniku
imitující výbuch ručního granátu, který vybuchl
před vchodem do spořitelny. 

V přesné poledne se uskutečnil tradiční pietní
akt u pomníku padlých ve Skálově ulici. Zde se
kromě vedení města sešli také zástupci Krajského
vojenského velitelství, starosta obce Malá Skála,
zástupce turnovské pobočky Konfederace politic-
kých vězňů nebo zástupci TJ Sokol Turnov. U po-
mníku si přítomní hosté a další návštěvníci vy-
slechli proslov starosty města Tomáše Hockeho.
Letošní proslov byl věnován všem osobám, jejichž
jména jsou na pomnících a jejichž osudy příliš ne-
známe. Představil také historické události, které
se v Turnově na konci druhé světové války odehrá-
ly včetně podrobného popisu události z 5. května
1945 na náměstí Českého ráje. Po proslovu se pře-
šlo ke kladení věnců k pomníku, u kterého drželi
čestnou stráž vojáci aktivních záloh Armády ČR.
Pietní akt byl ukončen slavnostní vojenskou ve-
čerkou v podání Jiřího Richtera. Pro přítomné zá-
jemce byly i v letošním roce připraveny svíčky
k uctění památky všem padlým. 

Letošní květnové oslavy zaměřily svou pozor-
nost také na doprovodný program, který probíhal
na centrálním parkovišti Na Lukách. Hasiči si při-

pravili pro širokou veřejnost, ale i pro ty nejmenší
návštěvníky hasičskou slavnost svatého Floriana.
Pro děti z mateřských a základních škol probíhala
v dopoledních hodinách ukázka hasičské techni-
ky, která byla doplněna o požární prevenci Soptík.
Oficiální zahájení slavnosti proběhlo v 13 hodin pro-
jevem velitele jednotky turnovských hasičů Marti-
nem Bartoníčkem a starostou města Tomášem
Hocke. Během odpoledne hasiči představili kromě
své historické i moderní techniky, co obnáší jejich
práce v podobě komentovaných ukázek zásahů.
Nechyběla ukázka práce při vyproštění osoby z ha-
varovaného vozidla a další úkony při zásahu u do-
pravní nehody. Hasiči dále představili likvidaci
požáru jedlých tuků nebo nejmodernější techniku
KOBRA, která využívá řezu vodním paprskem.
V ukázkách se představili také mladí hasiči s po-
žárním útokem a pro děti hasiči vykouzlili oblíbe-
nou lehkou pěnu. Během slunečného odpoledne
pro přítomné návštěvníky hrály kapely Dědkové
a Laxigal a dobrou atmosféru umocnilo i příjemné
občerstvení, jak jinak než v režii samotných hasičů.

Oslava konce 2. svûtové války v Turnovû

Turnov aktualizoval 
vyhlá‰ku na noãní klid
Zastupitelstvo města Turnova přidalo výjimky
do obecně závazné vyhlášky města o rušení noč-
ního klidu, jejíž platnost nabyla 17. května 2018.

Zákon stanoví regulaci hluku pro noční hodiny
jako pokojný stav. V přesně vymezené době od
22.00 do 6.00 hodin je regulace přímo na úrovni
zákona. Od roku 2016 je jediným možným způso-

bem, jak zkrátit dobu nočního klidu, obecně zá-
vazná vyhláška města, kde se v textu přesně vy-
jmenují dny či období, které stanovenou dobu
nočního klidu zkrátí. 

Město Turnov sbíralo do 20. března od obyvatel
Turnova podněty na společenské akce, které by
svým pořádáním narušily dobu nočního klidu. Na
základě těchto žádostí byla vyhláška připravena,
odeslána k posouzení Ministerstvu vnitra ČR
a oddělení dozoru Liberec. Nebyl shledán žádný

rozpor návrhu vyhlášky se zákon, a proto byla vy-
hláška předložena zastupitelstvu. Zastupitelstvo
města na svém jednání ze dne 26. dubna schválilo
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, která
ve svém textu stanoví 18 výjimečných případů, při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou krat-
ší než stanoví zákon. Přesné termíny včetně doby
trvání akcí naleznete ve vyhlášce č. 3/2018, která
je dostupná v seznamu platných vyhlášek a naří-
zení Města Turnova.
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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 připravilo podruhé v rámci Zdra-
vého města a MA21 participativní rozpočet ve výši
300 000 Kč na projekty od obyvatel města. Sami
obyvatelé rozhodli, že v letošním ročníku budou
realizovány hned dva projekty. 

Celý participativní proces byl vyhlášen na konci
roku 2017 a do března bylo s místostarostkou
konzultována desítka projektů. Při ukončení sbě-
ru námětů dorazilo na turnovskou radnici osm
projektů, které byly formálně zkontrolovány.
Bohužel čtyři projekty neprošly kontrolou z důvo-

du nerespektování finančního limitu nebo jiným
porušením vyhlášených pravidel. 

Projekty, které prošly věcným hodnocením, byly
veřejně představeny na netradiční tiskové konfe-
renci Města Turnova a následně se rozeběhlo veřej-
né hlasování na webových stránkách města. Pro
zajištění spravedlivého hlasování bylo při hlaso-
vání využito ověření e-mailovou adresou, aby kaž-
dý obyvatel mohl hlasovat pouze jedním hlasem. 

O osudu realizace projektů bylo možné hlasovat
po dobu jednoho měsíce, během kterého bylo při-
jato přesně 300 hlasů. Všechny projekty mezi se-
bou bojovaly do posledního dne ukončení hlaso-
vání, avšak někteří hlasující zapomněli na ověření
svých hlasů a 63 hlasů muselo být z celkových vý-
sledků vyřazeno. 

Vítězný projekt obdržel 40 % hlasů a díky nim
bude realizována úprava veřejného prostoru
v Nudvojovicích v hodnotě 150 000 Kč. Díky niž-
ším nákladům vítězného projektu se bude moci
uskutečnit i v pořadí druhý projekt. Na druhém
místě s 26,16 % hlasů skončila venkovní posilov-
na pro veřejnost umístěná u atletického stadionu

v hodnotě 105 000 Kč. Z této částky však přislíbil
předkladatel spoluúčast 30 000 Kč.

Na pomyslné třetí příčce se umístil projekt
s 19,4 % ověřenými hlasy, který si vzal za cíl zkul-
tivovat prostředí u pramene Boží voda. Projekt na
renovaci altánku Kopalova vyhlídka v novém parku
získala od obyvatel 13,5 % hlasů. Zajímavostí to-
hoto ročníku byly také dva přijaté a ověřené hlasy,
které nepodpořily žádný z projektů. 

Všem velice děkujeme za účast na rozhodování
a budeme se těšit na další skvělé nápady, kterými
společně pozvedneme naše okolí.

Obyvatelé Turnova zvolili vítûze mezi projekty

Nadace EURONISA 
spustila sbírku
„Pozvednûte slabé!“
V květnu zahájila Nadace EURONISA další
ročník veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“, který
je určený na pomoc lidem v Euroregionu Nisa. 

Tato sbírka byla poprvé zahájena v roce 2003
a od té doby vynesla více než 6,6 milionů korun.
Vždy se na ulicích měst Libereckého kraje a Šluk-
novského výběžku vybírá na předem určené pro-
jekty konkrétních neziskových organizací. Co se
v konkrétním městě vybere, tak tam je poté rozdě-
leno. Lidé v podstatě vybírají na své neziskovky,

které působí v jejich regionu. Proto také považujeme
za úspěch, že se za tu dobu vybrala takováto výše. 

V pondělí 21. května se v Liberci uskutečnilo
slavnostní zahájení, na které dorazil herec Jiří
Lábus a hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
V Turnově se do sbírky zapojí Střední zdravotnic-
ká škola a Gymnázium Turnov. 19. června vyrazí
do ulic střední škola a 28. června zase gymnazisté
a budou prodávat magnetky za 30 Kč. Ty nadaci
vyrobila chráněná dílna pod Střediskem volného
času Narnie. Proto koupí tohoto sbírkového před-
mětu pomůžete nejen vybraným organizacím
v Turnově, ale též i hendikepovaným lidem pracu-
jícím v Narnii.

V Turnově v letošním ročníku budou podpo-
řeny tyto organizace:
• MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov – na nákup nábytku
upraveného potřebám dětí trpícím mentálním po-
stižením či kombinovanými vadami
• Slunce všem, z. s. – na nákup vybavení keramické
dílny sloužící těžce mentálně postiženým s autismem

Sbírka se letos uskuteční také v Liberci, Jab-
lonci n. N., České Lípě a Rumburku. Kromě letní
části bude také zimní část a po sečtení obou se pe-
níze slavnostně předají podpořeným subjektům
vždy na radnici konkrétního města za účasti pri-
mátora či starosty města. Hlavním partnerem ce-
lého projektu jsou Jizerské pekárny spol. s r. o.
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Zdravé mûsto Turnov

U příležitosti Dne památek zorganizoval odbor
školství, kultury a sportu Městského úřadu
Turnov další ročník úspěšné akce na poznání míst-
ní historie pro žáky základních škol. 

V pátek 11. května 2018 se, navzdory původní
předpovědi, počasí umoudřilo a žáci čtvrtých tříd
se vydali vstříc dobrodružství za turnovskými pa-
mátkami. Tradičně v sobě putování zahrnuje ně-
kolik zastávek po Turnově, se kterými se žáci se-
známí formou prohlídky a poutavého výkladu. Na
každém stanovišti navíc děti vyplní vědomostní
kvíz, který je na závěr akce vyhodnocen pracovní-
ky odboru a družstvo s nejlepšími posluchači je

odměněno drobnou cenou. První zastávkou se
stala židovská synagoga v Krajířově ulici, kde se
děti dozvěděly informace nejen o této unikátní pa-

mátce, ale také o samotném židovství. Druhou za-
stávkou se stal křesťanský kostel svatého Miku-
láše, kde byl výklad směřován na výzdobu interié-
ru včetně postav svatých. Po procházce městem
došli malí poutníci do Rývových sadů, kde byla
připravena ukázka dravého ptactva od profesio-
nálního sokolníka Milana Straky ze Sychrova. Ten
si pro děti připravil kromě zajímavého výkladu ta-
ké ukázku letu dravých ptáků. Káně Harrissovo se
tak proletělo přímo nad hlavami dětí. Konečnou
zastávkou se stal Dlaskův statek v Dolánkách
u Turnova, kde kromě posledních historických
údajů čekala na zúčastněné zasloužená odměna
v podobě opečeného buřtu.

Îáci putovali po turnovsk˘ch památkách

Turnov‰tí Ïáci se 
seznámili s nov˘mi sporty
V Turnově proběhl třetí ročník akce na podpo-
ru aktivního životního stylu a pohybu u dětí ze
základních škol. 

Úterý 24. dubna 2018 bylo věnované žákům
čtvrtých tříd, které se během dopoledne seznámili
s různými sporty a aktivním trávením volného ča-
su. Odbor školství, kultury a sportu Městského
úřadu Turnov již třetím rokem zorganizoval za
podpory partnerů unikátní sportovní den. 

Čtvrté ročníky turnovských základních škol
včetně ZŠ Mašov a ZŠ Zborovské se místo klasic-
ké výuky účastnili sportovního poznávání ve
Skálově ulici. Žáci měli po celé dopoledne k dispo-
zici sportovní stanoviště, na kterých se postupně

všichni vystřídali. Celý program probíhal od 8.00
hodin a byl ukončen půl hodiny po poledni, kdy se
třídy i se svými doprovody vrátily zpět do škol. 

V prostoru haly TJ Turnov byla připravená há-
zená, florbalová hřiště a překážková dráha in-line
bruslení. V patře sportbaru si žáci na žíněnkách
vyzkoušeli judo. Prostor zasedací místnosti TJ
Turnov byl využit k prověření atletických schop-
ností u překážkové dráhy nebo skoku dalekém.
Prostory přilehlé sokolovny sloužily pro gymna-
stické disciplíny a stolní tenis. 

Děkujeme partnerům, kteří se na akci podíleli.
Jmenovitě patří dík TJ Turnov, TSC Turnov, AC
Syner Turnov, TJ Sokol s Sportinline.

Krajsk˘ slet sokolÛ 
v Turnovû
Rok 2018 je pro Tělovýchovnou jednotu Sokol
Turnov rokem sletovým. 

V rámci sokolského sletu v Libereckém kraji pro
veřejnost připravili nejen turnovští sokoli soubor
akcí, které nesou název Sokol republice. Jedná se
o akce v průběhu celého roku 2018. 

Ve dnech 9.–10. 6. 2018 proběhne v Turnově
dvoudenní setkání sokolů z celého kraje, které vy-
vrcholí v neděli 10. června 2018 slavnostním ná-
stupem cvičenců na náměstí Českého ráje, průvo-

dem a následným představením sletových skladeb
na městském stadionu Ludvíka Daňka za účasti
900 cvičenců. V sobotu 9. června 2018 proběhne
nácvik skladeb, sportovní soutěže, společenské
akce pro děti i dospělé. 

Turistické noviny 
Turnovska 2018 
Příspěvková organizace Turnovské památky a ces-
tovní ruch na letošní turistickou sezónu vydala
již pátý ročník Turistických novin Turnovska. 

Noviny jsou zaměřeny na oblast Turnovska
a přináší vám tipy na výlety, kulturní a sportovní
tipy, informace o možnostech trávení volného ča-
su pro celou rodinu a další zajímavosti. Pro rodiny
s dětmi je připravena kompletní nabídka, co vše je
možné podniknout na Turnovsku právě s těmi nej-
menšími. 

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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V Turnově byl 25. dubna 2018 zasazen 22. strom
dobré vůle v České republice, který připomíná život
a odkaz Olgy Havlové. 

Manželka prvního českého prezidenta, která se
intenzivně věnovala charitativním aktivitám, by
se v letošním roce dožila 85 let. K výročí jejího na-
rození se Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Hav-
lové rozhodl uspořádat v tomto roce řadu aktivit,
které Olgu Havlovou připomenou. Nejvýznam-
nější akcí je zajisté vysazení 85 stromů dobré vůle
na území České republiky. 

Město Turnov se s radostí připojilo k projektu
Rok Olgy Havlové a ve středu 25. dubna 2018 od-
poledne zasadilo v pořadí již 22. strom na území
České republiky. V roce 1993 zasadila Olga Hav-
lová v Olomouci první „lípu dobré vůle“ v prosto-
rách Dětského centra. V rámci pokračování odka-

zu Olgy Havlové byla v prostoru parku na sídlišti
U Nádraží vysazena také lípa.

Slavnostní vysazení zahájilo vystoupení žáků ze
Základní školy Skálova v Alešově ulici. Po zaznění
úvodní písně přivítala místostarostka Jana Svobo-
dová přítomné hosty a předala slovo starostovi
města Turnova. Tomáš Hocke ve svém projevu ho-
vořil o radosti, která ho naplňuje při sázení no-

vých stromů a symbolickém spojení stromů s vý-
znamnými osobnostmi Turnova, ale i z celé České
republiky. Starosta také všem představil pamětní
desku, která bude u stromu umístěna. „Až budete
jednou dospělí a budete kolem tohoto stromu chodit
se svými dětmi, tak si vzpomenete na tento den
a řeknete si, u toho jsem tehdy byl,“ vzkázal přítom-
ným dětem starosta. Na starostu navázala ředitel-
ka Nadace Olgy Havlové Monika Granja, která
pohovořila o osobnosti a skutcích Olgy Havlové. 

Následně se vedení města společně s přítomný-
mi zastupiteli a ředitelkou nadace chopili připra-
vených lopat. K nim se ochotně připojily přítomné
děti, které si také chtěly hodit lopatou, takže strom
byl za chvíli zcela obklopen nejen dětmi, ale i po-
třebnou hlínou. K sázení zazněly další skladby,
které si připravily děti ze Základní školy Alešova
za doprovodu paní učitelky Bičíkové. 

Mûsto Turnov uctilo památku Olgy Havlové

Tatra v âeském ráji 2018
V sobotu 16. června 2018 zve Tatra Veteran Car
Club Semily v AČR na start 26. ročníku jízdy
historických motocyklů a automobilů s názvem
„Tatra v Českém ráji“. 

Program jízdy začíná výstavou veteránů v 8 ho-
din ráno na Husově náměstí v Lomnici nad Popel-
kou. Odtud budou posádky od 10 hodin vyjíždět
na 95 kilometrů dlouhou trať přes Jičín, Mladějov,
Sobotku, hrad Kost, zámek Svijany, zámek Sych-
rov, Hodkovice nad Mohelkou a Turnov až do cíle
v rekreačním středisku ve Vesci pod Kozákovem. 

Soutěž bude jedinečnou příležitostí k setkání se
zdánlivě starými, přesto stále krásnými a plně
funkčními veterány českých i zahraničních zna-
ček. Pořadatelé chtějí během soutěže při plnění
různých úkolů připomenout účastníkům některé
známé i méně známé osobnosti, památky a udá-
losti z dějin našeho kraje, provést je krásnými par-
tiemi Českého ráje a divákům po celé trati ukázat
zajímavá historická vozidla. V regionu Turnovska
bude připomenut zakladatel motocyklové výroby
v Turnově a ve Svijanech Josef Žďárský. 

Podrobnosti budou uvedeny na plakátech nebo
na webových stránkách pořadatele jízdy Tatra
Veteran Car Club Semily. O životě Josefa Žďárské-
ho se také dozvíte na webových stránkách města
Turnova. 

Starosta zve obãany 
na setkání do Ma‰ova
Starosta města Tomáš Hocke zve obyvatele na
další pravidelné setkání do Mašova.

Ve středu 20. června 2018 proběhne od 17.00
v hasičské zbrojnici Mašov setkání starosty s ob-
čany. Po roce se starosta vrací do lokality Mašova,

aby s obyvateli podiskutoval o problémech, které
je nejvíce trápí. Hlavními tématem setkání bude
stavba chodníku v Mašově. Na setkání se obyvate-
lé také dozvědí aktuální dění z Turnova nebo při-
pravované investiční či společenské akce. 

ãtvrtek 28. ãervna 2018
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz


