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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãervenec–srpen 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 Dohnalová, 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.

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

V sobotu 9. června odpoledne v městském parku
u letního kina proběhl již čtvrtý ročník Dne dětí.
Na akci přes proměnlivé počasí dorazily stovky
dětí se svými rodiči a prarodiči, na které čekal velký
výběr skákacích atrakcí a mnoho stanovišť s úkoly.

Na akci se společně se Žlutou ponorkou tradičně
podílí i místní spolky a organizace včetně turnov-
ských firem. 

Na atletickém stadionu ve Skálově ulici proběhl
v sousedství krásné historické sokolovny v neděli

10. června Krajský sokolský slet. Sokolský průvod
odstartoval z náměstí Českého ráje, ve kterém se
představili cvičenci od nejmenších dětí s rodiči až
po nejstarší Věrnou gardu Sokol – Česká obec so-
kolská. Všichni přítomní cvičenci předvedli na
zcela zaplněném stadionu 11 sletových skladeb.
Na ploše stadionu se představilo 950 sokolů z více
jak třiceti sokolských jednot sdružených v Libe-
reckém kraji. Slet v Turnově byl určitou generál-
kou na vystoupení v Praze při všesokolském sletu,
který se koná v červenci na stadionu Slavie
v Edenu. 

Během druhého červnového týdne dorazil na
turnovské železniční nádraží speciální vlak, který
představil hrdinství našich legionářů v Rusku.
Odkaz legionářů a jejich zásluhy na vzniku samo-
statné Československé republiky zmínil i starosta
Tomáš Hocke při slavnostním přivítání Legio-
vlaku v Turnově v úterý 12. června. Legiovlak byl
v Turnově až do neděle 17. června, kdy představil
všech svých 13 zrekonstruovaných vagonů. Legio-
vlak se stal jakýmsi pojízdným muzeem na kolejích
Československé obce legionářské, kde návštěvníci

âervnové oslavy státnosti
v Turnovû
Město Turnov si společně s dalšími partnery připravilo nejen pro místní obyvatele zajímavý
červnový program, který oslavil 100 let republiky různými způsoby. 
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mohli například hledat mezi legionáři své vlastní
předky. Kromě komentovaných prohlídek si zájemci
v Turnově mohli prohlédnout expozici věnovanou
loutkovým divadlům československých legionářů,
kterou poskytlo Muzeum loutkových kultur
z Chrudimi. Po uzavření expozic Legiovlaku se
následně celý vlak vydal na šestnáctou zastávku
při jeho letošním putování po okresních a dalších
městech České republiky. 

Jakýmsi pomyslným vyvrcholením událostí prv-
ní poloviny června byl pěvecký recitál v Městském

divadle, který se konal v rámci 63. hudebního fes-
tivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. V rámci oslav
100 let republiky a každoročních oslav pobytu vel-
kého skladatele Antonína Dvořáka v Českém ráji
se uskutečnil ojedinělý hudební zážitek. Za dopro-
vodu piana zazpívala operní pěvkyně Gabriela
Beňačková úchvatný soprán a doplnil jí vynikající
tenorista Jakub Pustina. 

Program tohoto večera stejně jako všechny
další zmíněné události byly pro účastníky zcela
zdarma. 

Od ãervence nastanou
zmûny ve vydávání
dokladÛ
Městský úřad Turnov informuje o změnách ve
vydávání občanských průkazů a cestovních do-
kladů, které vyjdou v platnost od 1. července
2018. 

ZMĚNA v agendě CESTOVNÍCH DOKLADŮ
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydá-
vání cestovních pasů. Občan může požádat o vy-
dání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách,
a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do
5 pracovních dnů. Občan může žádost o vydání
cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností nebo na Ministerstvu vnitra. Občan
také může při podání žádosti o vydání cestovního
pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail, na kte-
rý mu bude zaslána informace o možnosti převze-
tí vyhotoveného dokladu. 

Převzetí cestovního dokladu do 24 hodin je
možné pouze u Ministerstva vnitra v Praze.
Správní poplatek za cestovní doklad do 24 hodin
podaný a převzatý u Ministerstva vnitra činí 6 tisíc
korun a u osob mladších 15 let 2 tisíce korun. 

Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může
občan převzít na Ministerstvu vnitra nebo na
obecním úřadu obce s rozšířenou působností,
u kterého podal žádost o jeho vydání. 

Správní poplatek za vydání cestovního dokladu
ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů činí 3 ti-

síce korun a v případě osoby mladší 15 let 1 tisíc
korun. 

ZMĚNA v agendě OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Od 1. července 2018 vejde v platnost nařízení, dle
kterého budou všechny občanské průkazy se stro-
jově čitelnými údaji vydávány pouze s kontaktním
elektronickým čipem. Občan si sám může rozhod-
nout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje.
Aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobní-
ho kódu a deblokačního osobního kódu, který se
skládá ze 4 až 10 číslic. Aktivovaný čip umožní vy-
užívání občanského průkazu při vzdálené autenti-
zaci držitel a k přístupu k identifikačním údajům
držitele. 

Dosavadní občanské průkazy bez čipů zůstáva-
jí v platnosti, tedy nebude prováděna hromadná
výměna dokladů. Lhůta pro vydávání občanských
průkazů zůstává 30 dnů, bude však umožněno vy-
dávání občanských průkazů v kratších lhůtách za
správní poplatek. V případě, že bude občan žádat
o občanský průkaz do 24 hodin, tak zaplatí správ-
ní poplatek 1 000 korun a doklad si bude moci vy-
zvednout pouze u Ministerstva vnitra v Praze.
V případě zkrácené lhůty na 5 pracovních dnů se
platí správní poplatek 500 korun a doklad si ob-
čan vyzvedne na ORP, kde svou žádost podal ne-
bo přímo u Ministerstva vnitra. Občan může při
podání žádosti o vydání občanského průkazu za-
dat své telefonní číslo nebo e-mail, na který mu
bude zaslána informace o možnosti převzetí do-
kladu. 

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze

z důvodu voleb. Tzv. rychloobčanka tak nebude
vydávaná v případě ztráty, odcizení, poškození či
zničení občanského průkazu, jako tomu bylo do-
posud. 

Poznejte Turnov
s Pacltov˘m 
drahokamem
Na letní turistickou sezónu je pro vás i návštěv-
níky Turnova připravena novinka v podobě
aplikace Skrytého příběhu. 

Se Skrytým příběhem se vydáte do ulic Tur-
nova, abyste spolu s hledačem drahých kamenů
a dobrodruhem Čeňkem Pacltem nalezli poklad
jeho bratra. 

Trasa je dlouhá 2,5 kilometru, začíná u chrámu
Narození Panny Marie a dá se zvládnout i s kočár-
kem. Skryté příběhy jsou mobilní aplikace určené
rodinám s dětmi, ve které najdete výletní trasy
spojené s pátrací hrou. Díky venkovní hře Skryté
příběhy poznáte nejen nová zajímavá místa, ale
navíc můžete cestovat v čase a udělat z rodinného
výletu či procházky neobyčejné dobrodružství.
Hra je určena především dětem od 6 do 13 let, ale
pobaví i dospělé. Ke hře byl vydán i leták v nákla-
du 5 000 ks s herní vložkou se zajímavými úkoly
pro děti. 

Odkazy na možnosti stažení aplikace najdete na
www.skrytepribehy.cz.

Turnovské památky a cestovní ruch
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Národní putovní výstava „Má vlast cestami pro-
měn“ přináší svědectví o proměnách opomíjených
míst a objektů v našich sídlech a krajině. Výstava
dorazí také do interiéru turnovské radnice a na
náměstí Českého ráje. 

V loňském roce se v Turnově poprvé objevila pu-
tovní výstava s prezentacemi rekonstrukcí zajíma-
vých míst České republiky. Turnov se po kladných
odezvách rozhodl opět zapojit a do Turnova i v le-
tošním roce pozval interiérovou i exteriérovou pu-
tovní výstavu. 

Putovní výstavu „Má vlast cestami proměn“ po-
řádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění spo-

lu s Národní kulturní památkou Vyšehrad Praha.
Partnery výstavy jsou kraje České republiky a spo-

lupracuje i řada dalších organizací a institucí.
Hlavní těžiště výstavy spočívá v putování po čes-
kých městech a regionech. Po slavnostní vernisáži
výstavy, která se opět konala na Vyšehradě
v Praze, se průřez interiérové kolekce dostane do
Turnova v průběhu července. Zajímavé proměny
si budou moci obyvatelé Turnova a okolí prohléd-
nout na turnovské radnici. Venkovní výstava bude
umístěna v průběhu měsíce srpna na náměstí Čes-
kého ráje, kde návštěvníci uvidí proměny z Libe-
reckého a Ústeckého kraje. 

Svým hlasem na webových stránkách pořadate-
le výstavy můžete také hlasovat o nejkrásnější pro-
měnu roku 2018. 

Prohlédnûte si v˘stavu Má vlast cestami promûn 

Cesty do místa trvalého
bydli‰tû pro nov˘ 
fiidiãsk˘ prÛkaz jsou
minulostí
Od 1. července 2018 přichází malá revoluce pro
řidiče. Nejen řidičský průkaz si totiž nově vyří-
díte na libovolném úřadě obce s rozšířenou pů-
sobností. Nadále platí, že výměna dokladu, kte-
rému končí platnost, je zdarma a nově s sebou
už nemusíte nosit ani papírovou fotografii.
Řekneme si ale i o dalších novinkách, které no-
vý způsob vydávání řidičských průkazů přináší.

Pokud žijete v Turnově, ale trvalé bydliště máte
např. v Praze, nezbylo vám než si vzít den volna
a vydat se na úřad. Polovinu dne jste strávili ces-
tou, narychlo zajišťovali svou průkazovou foto-
grafii a následně přišlo na řadu samotné vyřizová-
ní dokladu na úřadě. Nyní už se to dá zvládnout
mnohem lépe a jednodušeji. Od 1. července lze vy-
řídit záležitosti spojené s řidičskými průkazy na
nejbližším obecním úřadě obce s rozšířenou pů-
sobností nebo na takovém, který vám svou lokali-
tou nejvíce vyhovuje. Celkově to bude na 206 mís-
tech v ČR. Turnovský odbor dopravy je pro Vás
otevřen denně od 8.00 do 12.00 hodin a v úřední
dny, pondělí a středu, od 13.00 do 17.00 hodin. 

Témûfi v‰e vyfiídíte na jednom
místû
Nově si tak můžete na nejbližším úřadě vyřídit vy-
dání nového řidičského průkazu. Také si na zvole-
ném úřadě zajistíte výpis z evidenční karty řidiče,
stav bodového konta a záležitosti spojené s profes-
ní způsobilostí řidiče. Seznam všech úřadů obcí s roz-
šířenou působností naleznete na www.mdcr.cz/orp.

Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet na
úřad obce s rozšířenou působností v místě vašeho
trvalého bydliště. Mezi ně patří odnětí nebo vráce-
ní řidičského oprávnění, omezení oprávnění atd.

Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou fo-
tografií, kterou pracovník na přepážce umístil na
žádost. Podle nové úpravy se už na úřad s fotogra-
fií nebude muset. Systém sám vyhledá, zda již ne-
máte fotografii v jiné databázi (např. z občanské-
ho průkazu nebo cestovního pasu), a pokud bude
vaše podoba stále aktuální, použije ji a fotit se vů-
bec nebudete. V případě, že jste změnili vizáž a va-
še podoba se na první pohled neshoduje s fotogra-
fií v existujících databázích, vyfotí vás úředník pří-
mo při vyřizování žádosti. Odpadá tedy nutnost
pořídit si průkazové fotografie. Nově se také na
každý doklad bude prostřednictvím podpisového
tabletu pořizovat digitalizovaný podpis žadatele.

Jediný případ, kdy s sebou ještě na úřad ponesete
papírovou fotografii, je vydání mezinárodního řidič-

ského průkazu (ten má formát malé knížky, který
prozatím tisk digitální fotografie neumožňuje).

Zmûna trvalého bydli‰tû nemá
na fiidiãsk˘ prÛkaz vliv
Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povin-
nost tuto změnu hlásit na úřadě. Ten vám vydal
nový řidičský průkaz. Nyní je tato povinnost již
minulostí. Od července se budou vydávat řidičské
průkazy, které údaj o místě trvalého bydliště neob-
sahují. To se vztahuje i na majitele dříve vydaných,
ale stále platných řidičských průkazů.

Správní poplatky
Změna legislativy přinesla také úpravu výše
správních poplatků. Za výměnu řidičského průka-
zu za nový v případě, že končí doba jeho platnosti,
stále nebudete nic platit a dostanete ho zdarma.
Při vydání nového průkazu zaplatíte z původních
50 Kč nově 200 Kč. Navýšení správního poplatku
je kompenzováno tím, že si již nemusíte pořizovat
průkazovou fotografii. Také se navýšil poplatek za
zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dnů
z 500 Kč na 700 Kč. Částka za vystavení meziná-
rodního řidičského průkazu zůstává 50 Kč, za vy-
dání paměťové karty do digitálního tachografu za-
platíte nadále 700 Kč.

Zdroj: Ministerstvo dopravy České republiky
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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.

Po návštěvě polského projektového týmu z Jawora
na Městském úřadu Turnov 22. května 2018 byly
nastartovány přípravné práce k výstavě, publikaci
a pamětní desce. 

Zástupci obou měst si vyjasnili své záměry a před-
stavu o rozsahu a zaměření výstavy k proměnám
měst Turnova a Jawora a vzájemně se podrobněji
informovali o průběhu dalších aktivit v letošním
roce, zejména oslav chleba a perníku v Jaworu ke
konci v srpna, třídenního setkání partnerských
měst v Turnově na konci září a poslední významné
akce – oslav polské státnosti 11. listopadu.

Ve spolupráci s pracovníky Muzea Českého ráje
již byly navrženy staré fotky významných míst
Turnova pro výstavu a publikaci, které jsou nyní
zaslány k připomínkám do Regionálního muzea
v Jaworu. Po schválení budou zajištěny novodobé
fotky. Polský partner pojal výstavu z hlediska pro-

pojenosti obou národů v minulosti a vyhledal ta-
ková místa v Jaworu. Pro občany to může být vel-
ké překvapení, jak je naše minulost i současnost
vzájemně provázána.

Dále byl konzultován návrh pamětní desky
k partnerství obou národů a ke 100. výročí jejich
nezávislosti. Odhalení pamětní desky je plánová-
no v Turnově na třídenním setkání partnerských

měst a v Jaworu na oslavách polské státnosti.
Nyní se upřesňuje účast našich partnerských měst
a je naděje, že uvítáme hosty kromě z Jawora také
z Alvesty, Niesky, Idar-Obersteinu a Ottendorf-
Okrilly. Projekt „Rozvoj mezikulturní spolupráce
Turnov–Jawor“, reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/
16012/0001506 je finančně podpořen Evropskou
unií prostřednictvím Euroregionu Nisa z Fondu
mikroprojektů v rámci programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko. Finanční příspěvek
Evropské unie předběžně činí 13 863,05 Euro
z celkových předpokládaných nákladů 16 309,48
Euro. Rovněž aktivity polského partnera získaly
finanční podporu. Projekt je zacílen na posílení
a prohloubení partnerské spolupráce na bázi vý-
měny zkušeností, dobré praxe a poznání historie,
událostí a kultury obou měst a končí v listopadu
2018. 

Ing. Eva Krsková, MěÚ Turnov 

Projekt mezikulturní spolupráce Turnov–Jawor

M· Ma‰ov a M· 28. fiíjna
se louãí se sv˘mi
dlouholet˘mi fieditelkami

Město Turnov se oficiálně rozloučilo s ředitel-
kami Mateřské školy 28. října a Mateřské školy
Mašov, které po dlouholeté praxi odchází na
zasloužený pracovní odpočinek. Při poradě ře-
ditelek turnovských mateřských škol byly dále
představeny nové ředitelky těchto dvou školek. 

V rámci porady ředitelek turnovských mateř-
ských škol, která proběhla ve čtvrtek 24. května
2018, se vedení města Turnova oficiálně rozlouči-
lo s ředitelkami MŠ Mašov a 28. října. Obě paní
ředitelky k poslednímu červenci ukončují svou
dlouholetou pedagogickou i řídící činnost z důvo-
du odchodu do důchodu. Zdeňka Čiháková pra-

cuje ve školství 42 let, z toho na svém současném
pracovišti již od roku 1988. Funkci ředitelky této
mateřské školy vykonává 26 let, spojila s ní téměř
celý svůj profesní život. Zdeňka Svobodová pracu-
je ve školství úctyhodných 43 let a pozici ředitelky
Mateřské školy 28. října vykonávala od roku 2000. 

Obě dámy patří mezi pedagogy, pro které se sta-
la jejich práce posláním a které své nadšení doká-
ží přenést v pozitivním slova smyslu na své okolí.
Nejen za to vše jim patří velké poděkování, které
bylo doplněno také předáním pozornosti v podobě
daru a květiny. Vedení města vyslovilo přání, aby
si obě dámy užívaly příjemné chvíle strávené mi-
mo pracovní poměr a aby na svou praxi vzpomí-
naly v dobrém. 

Během porady byly dále představeny nové ředi-
telky těchto dvou školek. V MŠ Mašov nastupuje
do funkce ředitelky od 1. srpna 2018 paní Věra Ne-

jedlová a v tom samém termínu nastoupí Lenka
Dékány do funkce nové ředitelky MŠ 28. října. 

Velice děkujeme Zdeňce Čihákové i Zdeňce Svo-
bodové za jejich dlouhodobé a kvalitní působení
v turnovských mateřských školách a novým ředi-
telkám přejeme do budoucna mnoho spokojených
žáků, rodičů i spolupracovníků.



3boj v‰estrannosti
s Adamem 
Tradičně běžela v období května a června série
závodů pro žáky 1. stupně ZŠ - celokrajská atle-
tická soutěž 3boj všestrannosti s Adamem. 

V letošním roce se jednalo již o 13. ročník.
Soutěžními disciplínami jsou běh na 50 metrů,
skok do dálky, hod míčkem. V letošním ročníku
žáci 5. tříd vyzkouší nově i štafetu 4 × 60 m.
Organizaci závodů zajišťuje AŠSK pod vedením
Mgr. Karla Štrincla, předsedy Okresní rady AŠSK
ČR pro okres Semily. Součástí seriálu je i závod

malých závodníků z mateřských škol okrsku
Turnov, který tradičně pořádá MŠ Zborovská.
Letos se zúčastnilo 12 MŠ za účasti 72 dětí.

Ve středu 6. 6. 2018 proběhl na turnovském sta-
dionu okrskový závod pro školy Turnova a výběr
z okolních škol, následovalo okresní finále soutě-
že dne 13. 6. 2018 a krajské finále 19. 6. 2018.
Oba závody se konaly v Turnově. Zde byla také vy-
hlášena korespondenční soutěž průměrů třídních
kolektivů – „Pohár hejtmana LK 2018“. Na orga-
nizaci závodů se spolupodílejí i žáci 9. tříd a peda-
gogičtí pracovníci turnovských ZŠ, rozhodčí AC
Turnov, pracovníci SVČ Žlutá ponorka a jako

zdravotnice působí studentky SZŠ Turnov. Od no-
vého školního roku se 3boj stane celostátní soutě-
ží s podporou MŠMT. M. Marková, OŠKS
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Zdravé mûsto Turnov

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

O letních prázdninách v měsících červenci a srpnu
mohou rodiče s dětmi a široká veřejnost navštěvo-
vat několik hřišť, sportovišť a školních hřišť.
Některá jsou volně přístupná, jiná mají vymezeny
určené dny a hodiny. Přesná provozní doba je na-
psána na provozním řádu každého hřiště a úplný
seznam včetně dalších informací je uveden na we-
bových stránkách města – www.turnov.cz, sekce
Sport a volný čas/Provoz hřišť a sportovišť. 

Hřiště pod Základní školou Skálova 
(Alešova ul.), Prouskova ul. 
volně přístupné hřiště 

Oranžové hřiště u haly TSC Turnov, Alešova ul. 
volně přístupné hřiště 

Atletický stadion, Skálova ul. 
volně přístupné sportoviště 
Běžecký ovál a sektor má moderní a rychlý povrch
s názvem CONIPUR. Ke stadionu patří i vedle le-
žící vrhačská louka neboli dopadiště kladiva. 

Hřiště s umělou trávou, Maškova zahrada 
pondělí až neděle 9.00–20.00 hod. 
V průběhu provozu koupaliště o prázdninách je
vstup pouze z areálu koupaliště. Bez rezervace je
pro návštěvníky koupaliště zdarma. V případě re-
zervace za 150 Kč/hod. je hřiště přednostně po-
skytnuto nájemci. Na hřišti je možné zahrát: ma-
lou kopanou, tenis, volejbal, nohejbal, streetball.
Informace o pronájmu na pokladně koupaliště.

Hřiště za sokolovnou, Turnov-Mašov 
pondělí až neděle 9.00–21.00 hod. 
Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdar-
ma. Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpo-
platněno dle platného ceníku (bližší informace
poskytne správce hřiště p. Tausig či Restaurace
Sokolovna Mašov) 

Hřiště TJ Turnov, Daliměřice – Bezručova ul. 
červenec, srpen: pondělí až pátek 14.00–20.00 hod.,
sobota, neděle 9.00–20.00 hod. 
objednávky – tel. 739 589 524, Josef Adam 604
109 976; (dlouhodobé rezervace: 481 321 435),
mail: tjturnov@tjturnov.cz
Hřiště s mantinely a ochrannými sítěmi má roz-
měry hrací plochy 40 × 20 m a kvalitní umělý povrch
Sportcourt s vyznačenými čarami na házenou,
futsal, florbal, tenis, in line hokej a odbíjenou.

K vybavení patří i branky na florbal, házenou a in
line hokej, dále pak sloupky a síť na volejbal a te-
nis. Děti a mládež – volný vstup dle provozních in-
formací na hřišti. Dospělí se zájmem o pronájem
hřiště – zpoplatněno dle platného ceníku. 

Základní škola 28. října 18, Turnov 
červenec: pondělí až pátek 12.00–20.00 hod. 
srpen: pondělí až sobota 9.00–18.00 hod. 
správce hřiště – tel. 731 712 068 (po–pá 8–12 hod.
lze volat na tel. 481 311 640) 
Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdarma.
Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpoplatně-
no dle platného ceníku (bližší informace poskytne
správce). Na základě telefonické dohody je možno
provozní dobu užívání hřiště prodloužit. 

Základní škola Žižkova 518, Turnov 
červenec: pondělí až sobota 9.00–17.00 hod. 
srpen: pondělí až pátek 12.00–20.00 hod. 
správce hřiště – tel. 739 988 748 
Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdar-
ma. Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpo-
platněno dle platného ceníku (bližší informace
poskytne správce). Na základě telefonické dohody
je možno provozní dobu užívání hřiště prodloužit. 

Gymnázium Turnov, ul. Jana Palacha, Turnov 
přístup po předchozí telefonické dohodě, 
správce hřiště – tel. 778 538 618. 

L. Karásková, OŠKS

Provoz hfii‰È a sportovi‰È o prázdninách 2018



O prázdninách vypukne
ãil˘ stavební ruch

Odbor správy majetku Městského úřadu Tur-
nov představuje část stavebních prací, které se
uskuteční během letních měsíců na městských
budovách. 

S prvním prázdninovým dnem nastane změna
v osazenstvu školních budov. Na místo žáků a pe-
dagogů budou ve školních zařízeních působit pra-
covníci stavebních firem. Na Základní škole
Skálova bude pokračovat započatá výměna dřevě-
ných špaletových oken. Výměna začala již v minu-
lém roce, kdy byly vyměněny okna v rekonstruo-
vaných prostorách sociálního zázemí školy. V le-
tošním roce se bude pokračovat s výměnou oken
v celém třetím nadzemním patře a bude stát 1,8
milionu korun. V chlapecké škole dojde také k vý-
měně plynových kotlů. Základní školu Turnov
v Žižkově ulici čeká také plánovaná výměna oken
ve třech horních podlažích. Výměna v letošním
roce bude stát 2,8 mil. korun. Na ZŠ Žižkova pro-
běhnou také menší úpravy v podobě výměny povr-
chů PVC podlah ve dvou třídách. 

V turnovských mateřských školách dojde k men-
ším úpravám, kterými jsou například výměna
osvětlení ve dvou třídách a dvou hernách v MŠ
J. Palacha nebo výměna rozvodů teplé a studené
vody v suterénu MŠ a ZŠ Sluníčko. Středisko vol-

ného času Žlutá ponorka v Husově ulici se dočká
slibované mineralogické učebny a učebny na kera-
miku. Stavební práce budou stát 1,9 mil. korun, a-
však na pořízení těchto učeben pro využití volné-
ho času mládeže se Městu Turnov podařilo získat
příslib dotace z Integrovaného regionálního ope-
račního programu – integrované projekty CLLD. 

Další stavební aktivity na městském majetku se
již netýkají školských budov, avšak budou také
probíhat během letních prázdnin. Letošní rok je
ve znamení výměn oken, a tak i v objektu části his-
torické radnice proběhne výměna oken. Celkové
náklady jsou vyčísleny na 807 tisíc korun. Tato
částka bude částečně hrazena s využitím příspěv-
ku Ministerstva kultury ČR v rámci Programu re-
generace městských památkových rezervací
a městských památkových zón. Na historické rad-
nici z ulice Antonína Dvořáka byla ještě před
prázdninami dokončena oprava fasády s reliéfy
pomocí speciální plošiny. 

Opravy se dočká také střecha městského pla-
veckého bazénu na Výšince, kde bude před samot-
nou výměnou fólie na střeše proveden průzkum
stavu střešní konstrukce. V průběhu měsíce červ-
na probíhalo také výběrové řízení na dodavatele
plynové kotelny včetně plynové přípojky pro ob-
jekt Domova důchodců Pohoda a objekt protější
ubytovny v ulici 28. října. Oba objekty byly dopo-
sud vytápěny z kotelny v areálu sousední nemoc-
nice. Rozvody jsou však ve špatném technickém

stavu, a proto bylo přikročeno ke zřízení samo-
statných kotelen. Práce by měly být zahájeny těsně
před letními prázdninami a předpokládané nákla-
dy se pohybují okolo 3,2 mil. korun. 

SoutûÏ ve sbûru 
vyhrála Z· Ma‰ov
V letošním školním roce 2017/2018 se do sou-
těže ve sběru papíru a baterií opět zapojili žáci
všech turnovských základních škol. V průběhu
roku se jim podařilo přinést do svých škol cel-
kem 63 026 kilogramů starého papíru a 387 kilo-
gramů použitých baterií. 

Nejlepšími sběrači papíru se znovu stali žáci zá-
kladní školy v Mašově, kterým se podařilo sebrat
134,6 kg papíru na jednoho žáka. Druhá byla zá-
kladní škola z ulice 28. října, třetí skončila základ-
ní škola ze Skálovy ulice. 

Ing. Zuzana Sedláková, odbor životního prostředí 
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ãtvrtek 16. srpna 2018
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu
Turnov připravil v rámci aktivit Zdravého města
a MA21 tradiční loučení s předškoláky. 

V úterý 5. června se v sále Základní umělecké ško-
ly v Turnově sešli žáci z turnovských mateřských
škol, aby společně zavzpomínali a rozloučili se
svou mateřinkou, než v září nastoupí jako prvňáčci
na základních škol. 

Slavnostního loučení se účastnili žáci z MŠ Jana
Palacha zvaná Výšinka, MŠ 28. října, MŠ Mašov,
MŠ Zborovská zvaná Zelenka MŠ Bezručova zná-
má jako Zámeček a MŠ Alešova se známějším po-

jmenováním Dřevěnka. Předškolákům byly z ru-
kou místostarostky Petry Houškové a knihovnice
a radní Evy Kordové předány v upomínku na léta
strávená v turnovských školkách pamětní listy
s jejich fotografií. 

„Není to jen hezké setkání, které symbolizuje
ukončení předškolní docházky a přípravu do ško-
ly, ale je to spojené s další výchovou. Už nyní se tě-
šíme na předškoláky, až po prázdninách dorazí do
velkých škol, kde je bude čekat nové dobrodruž-
ství s knížkami a písmenky,“ uvedla Eva Kordová.
V rámci loučení s předškoláky nesměla chybět ani
pohádka, kterou předvedl loutkářský soubor Na

Židli. Pro pobavení i poučení žáčků zazněla po-
hádka O pejskovi a kočičce.

Nejmen‰í Ïáci se rozlouãili se sv˘mi ‰kolkami


