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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – leden 2019

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 Mgr. Zdenka ·trauchová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: z.strauchova@mu.turnov.cz). Fotografie: Zdenka ·trauchová, Pavel Charousek, Mûstsk˘ úfiad Turnov, Z· Turnov, ÎiÏkova.

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

Tomá‰ Hocke
Milí čtenáři,

vždy se rád dívám dopředu, a proto se Vás poku-
sím seznámit s plánovanými akcemi. 

Rok 2019 bude hlavně o rekonstrukcích komu-
nikací. Jednou z větších a bezesporu nejkompliko-
vanějších staveb bude rekonstrukce Nádražní ulice
a silnice II/610 z Turnova do Svijan. Stavba bude
trvat dva roky. V roce 2019 budeme dělat na úze-
mí města rekonstrukci Nádražní v úseku od hote-
lu Beneš do Ohrazenic a prohloubení prostoru
pod železničním viaduktem s přeložkami mnoha
inženýrských sítí, zatrubněním potoka, odlehčo-
vacími objekty kanalizace. V roce 2020 pak bude-
me pracovat na ulici Přepeřské od křižovatky
s Nudvojovickou až po Přepeře. 

Další velkou stavbou bude demolice bytových
domů čp.1001 a 1002 v ul. 5. května a na ni nava-
zující stavba Domova se zvláštním režimem (tzv.
Alzheimer centra). Stavba Alzheimer centra by
měla být zahájena v dubnu 2019 a stavět by se mě-
lo do června 2020. 

Pokud se podaří sehnat dodavatele, zahájíme
na jaře stavbu denního stacionáře pro postižené
děti v ZŠ a MŠ Kosmonautů. Jedná se o nástavbu
nad středním pavilónem.

Velmi rušno by také mělo být v ZŠ Žižkova, kde
bude probíhat výměna střešní krytiny, stavba no-
vého výtahu a toalet pro postižené děti. U budovy
gymnázia bude provedena první etapa opravy fa-
sády.

Z komunikací se pokusíme dokončit 6. etapu
regenerace sídliště u nádraží (Studentskou ulici –
parkování, komunikaci, veřejné osvětlení, opravu
schodiště k ZŠ a TSC). 

V rámci projektů životního prostředí bychom
rádi provedli sadovnické úpravy ve Skálově ulici
v blízkosti Nové radnice, vysázeli izolační zeleň
v blízkosti sídliště Přepeřská, upravili hřbitov na
Pelešanech či ulici Lidickou.

Z projektové přípravy je zcela zásadní projekt
dostavby divadla, studie nové městské knihovny,
projekt Domova s pečovatelskou službou v ul. 5.
května, rekonstrukce parku na sídlišti U Nádraží
(bazének), rekonstrukce další části parku u letní-
ho kina či projekt opravy pasáže radnice.

O desítkách až stovkách drobných oprav a ú-
prav se nezmiňuji, protože se stávají samozřej-
mostí.

Ve zkratce jsem Vás provedl záměry roku 2019.
Do roku 2019 přeji všem hodně zdraví, štěstí, lás-
ky a vzájemné tolerance, také hodně sil k naplnění
záměrů a někdy společně na viděnou. V roce 2019
navíc prosím vzhledem k připravovaným stavbám
na mnohých silnicích o nekonečnou míru toleran-
ce, bez které tyto více jak 5 let připravované inves-
tice nejsme schopni zrealizovat.

Jana Svobodová
Máme za sebou rok 2018 – osmičkový rok plný
výročí. Slavili jsme 100 let republiky, proběhly ko-
munální volby.

Ve městě probíhal čilý stavební ruch, který
zapříčinil nepříjemné uzavírky ulic a dopravní

Jak˘ byl uplynul˘ rok a co se v Turnovû chystá na období 2019?
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komplikace převážně v letních měsících. Stavělo
se nejen přímo ve městě, ale i na městském hradě
Valdštejn. Zde probíhala obnova střechy a krovu
vstupní brány, obnova terasy nad biliárním sálem,
kde se konají za příznivého počasí svatby. Hrad
Valdštejn bohužel nenalezl svého stálého kastelá-
na. Snad bude rok 2019 v tomto směru k hradu
příznivější. 

V oblasti cestovního ruchu se v roce 2019
chystá rozšíření informačního centra na náměstí
o návštěvnické centrum s pohodlným zázemím
nejen pro turisty a návštěvníky „srdce Českého rá-
je“.

V oblasti sportu byla největší investicí výstavba
fotbalového hřiště s umělou trávou v areálu
v Koškově ulici, kterou realizoval fotbalový klub
z dotace ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy za významného přispění města. Ve fotbalo-
vém areálu došlo k další etapě rekonstrukce budo-
vy šaten a zázemí v režii Městské sportovní
Turnov. V této obchodní společnosti došlo k ob-
měně jednatelů. Po osmi letech z vlastní iniciativy
odešel Jindřich Kořínek, který se poslední tři roky
zabýval převážně výstavbou a rozběhnutím spor-
tovně rekreačního areálu Maškova zahrada, v září
2018 za něj do funkce nastoupil Vladimír Křapka.
Panu Kořínkovi patří velké poděkování za odvede-
nou práci. 

Hasičská jednotka dostala do vybavení termo-
kameru, důležitou pomůcku pro náročné zásahy.
Technické služby rozšířily plochu na kompostárně
na Malém Rohozci, aby vyhovovala prostorovým
potřebám zpracování bioodpadu. V rámci oslav
100 let Československa jsme uspořádali třídenní
setkání partnerských měst s polským Jaworem
a německým městečkem Niesky.

Mé velké poděkování patří kolegům v zastupi-
telstvu, radě a na úřadě, všem ředitelům a jednate-
lům městských organizací a jejich zaměstnan-
cům, stejně tak i všem zájmovým skupinám
a spolkům, které v Turnově vytvářejí to příjemné
a originální klima našeho města. 

V roce 2019 přeji všem jen to dobré!

Petra Hou‰ková
Rok 2018 byl pro nás na radnici především ve zna-
mení oslav výročí vzniku republiky a komunálních
voleb. 

Mezi dny radostí a starostí opět proběhla řada
investičních akcí, setkání s občany, milých gratu-
lací s jubilanty, akcí pro děti a s dětmi, dostavěna
byla Nová radnice, otevřela se pobočka knihovny

v Turnově II. za účasti kmotra herce Tomáše
Hanáka, zasadili jsme Strom Olgy Havlové, pa-
mětní lípu republiky, v turnovském babyboxu by-
lo nalezeno děvčátko...

Stejně zajímavý a pestrý bude určitě i rok 2019.
Připraveny jsou k realizaci dvě zásadní investice
v sociální oblasti – výstavba Denního stacionáře
Sluníčko a Alzheimera centra u DD Pohoda. Obě
akce jsou zcela připravené. Držte nám palce, aby
se našly firmy, které budou mít zájem stavby reali-
zovat a splní naše zadávací podmínky! 

Další záměry jdou směrem k seniorům, a to pře-
devším k aktivnímu trávení jejich volného času,
i směrem ke zdravotně postiženým – velkým úkolem
bude hledání dotačních možností na novostavbu
pro Fokus Turnov. Předpokládám, že v roce 2019
dospějeme k rozhodnutí termínu realizace pří-
stavby divadla a vybudování nové knihovny. 

Čeká nás pokračování řady investic na škol-
ských objektech a mým cílem je i další rozvoj role
zřizovatele v koncepčních záležitostech v oblasti
školství. Vzdělávání v ČR chybí dlouhodobá vize,
zřizovatelům a ředitelům se těžko pracuje, když se
opatření a reformy dějí nepřipravené, na půli ces-
ty. Jako zřizovatel nemůžeme čekat na opatření
státu, pokud chceme něco měnit, musíme jít změ-
nám naproti a věřit, že stát nám nebude překážet.
Rozmanitost zřizovaných škol, podpora inovací,
podpora pedagogů – to jsou další úkoly zřizovate-
le. Pro mne to budou úkoly složité, ale milé. A to
přeji i Vám, nechť před Vámi v novém roce stojí
úkoly důležité, zvládnutelné, které budete vykoná-
vat s radostí a osobním zaujetím. 

Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody
v osobním i pracovním životě v roce 2019 přeje
Petra Houšková.

Desát˘ roãník mûstského
plesu na Stfielnici

Město Turnov srdečně zve milovníky tance,
hudby a dobré zábavy na Městský ples. Již 10.
ročník se uskuteční v pátek 25. ledna 2019 od
20 hodin v Kulturním centru Střelnice. 

Těšit se můžete na pestrý kulturní program
a bohatou tombolu. K tanci a poslechu bude hrát

Orchestr Ladislava Bareše. Finanční výtěžek
plesu bude použit na podporu aktivit a cvičeb-
ních pomůcek pro klienty organizace Zdravotně
sociální služby Turnov a mezigenerační setkává-
ní seniorů. 

Vstupenky jsou v předprodeji od 14. prosince na
recepci Kulturního centra Turnov v jeho provoz-
ních hodinách. 

Lenka Karásková, DiS., 
odbor školství, kultury a sportu
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První adventní neděli se na náměstí Českého ráje
v 16.30 hodin konalo rozsvícení vánočního stro-
mu. Kouzelná formule Mikuláše zafungovala
hned napoprvé a nebeské světlo ozářilo více než
13 m vysokou douglasku tisolistou. 

Úvodní slovo patřilo starostovi města Tomáši
Hockemu. Po přivítání vyzval turnovské občany,
aby adventní čas netrávili jen honbou v nákupních
centrech, ale aby si každý našel chvíli na zastave-
ní, setkání a promluvení s těmi nejbližšími. 

Kvůli dešti a větru bylo nelehkým úkolem roz-
svícení první svíce na adventním věnci. Když už se
podařilo svíčku zapálit, vítr ji po chvíli opět sfoukl.
To ale na předvánoční náladě vůbec neubralo.
Našimi světýlky nazvala moderátorka večera Eva
Kordová děti a dala tak prostor nejmladšímu sou-
boru ZUŠ Turnov Karmínek pod vedením Jind-
řicha Bady. Těsně před rozsvícením stromu dora-
zily adventní postavy jako sv. Martin, sv. Kateřina,
sv. Ondřej, sv. Barbora či sv. Lucie. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Vánoãní strom rozsvítili v Turnovû napoprvé

Vánoãní fiemeslnické trhy
probûhly jiÏ po dvacáté

Sedmého a osmého prosince patřilo náměstí
Českého ráje v Turnově Vánočním řemeslnic-
kým trhům. 

Příchozí mohli obdivovat u mnoha stánků per-
fektnost rukodělné práce, na pódiu vystoupily
s kulturním programem děti základních škol, za-
zněla spousta koled a vánočních písní od folko-
vých písničkářů, sborů či kapel. 

Jak prozradila moderátorka trhů Eva Kordová,
letos se akce konala již po dvacáté. Mezi stánkaře,
kteří byli Turnovu věrní od prvního ročníku, patřili
kováři. Právě zvonění zvonečku z jejich dílny trhy
zahajovalo a ukončovalo. 

Ve stáncích mohli lidé nalézt řadu řemeslně
zpracovaných výrobků od košíkářů, hrnčířů, ne-

chyběly hračky, umělecké předměty či ponikelské
vánoční ozdoby ze skleněných foukaných perli-
ček. 

Koupí zboží u několika stánků bylo možné pod-
pořit handicapované a seniory. Do jednoho z pro-
jektů bylo zapojeno i vedení turnovské radnice.
Kdo si dal u jejich stánku „Starostův čaj“, přispěl
na vánoční dárek pro osamělé seniory. Na trzích
se vybralo 2 440 Kč. 

Trhy zakončila slavná Česká mše vánoční J. J.
Ryby. Tentokráte mše proběhla i přes nepřízeň po-
časí, kvůli lijáku a větru museli být zpěváci a hu-
debníci na pódiu. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Úfiedníky ãeká pfiesun 
do nové radnice
Rekonstrukce budovy městského úřadu ve
Skálově ulici čp. 466 je hotová, v prosinci pro-
běhne kolaudace. Na začátku ledna se začnou
úředníci stěhovat. Provoz na řadě míst bude
omezen. 

Stěhování se dotkne provozu odborů sídlících
ve dvou budovách ve Skálově ulici. Konkrétně te-
dy odboru správního (občanské průkazy, pasy,
ověřování, atd.), odboru sociálních věcí, odboru
dopravy (registrace vozidel, řidičské průkazy, pře-
stupky, atd.), odboru školství, kultury a sportu
a Živnostenského úřadu. Dále také odboru pře-
stupkového řízení, který nyní sídlí v budově České
spořitelny.

Provoz všech těchto agend bude zcela přerušen
v termínu od 7. do 11. 1. 2019, kdy bude probíhat
stěhování, agendy a jejich pracovníci nebudou do-
stupní ani na emailu ani telefonicky. Od pondělí
14. 1. 2019 zahájí odbory znovu svůj provoz v no-
vé budově.

Nejsložitější na přesun bude odbor správní, kde
pracovníci zajišťují vydávání občanských průkazů
a cestovních dokladů. Z tohoto důvodu bude od-
bor uzavřen již v prvním lednovém týdnu.
Vyhotovené doklady si tak musejí lidé vyzvednout
do konce roku nebo až po 14. lednu 2019. 

Mezi vánočními svátky budou odbory fungovat
v úředních hodinách, na které jsou občané zvyklí.
POUZE V PONDĚLÍ NA SILVESTRA BUDE
ÚŘAD OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST OD 8.00
DO 12.00 HODIN. 

Kde najdete na nové radnici jednotlivé odbory?
V přízemí bude sídlit odbor správní – občanské
průkazy a cestovní doklady, matrika. Místo zde
bude i pro krizové řízení a požární ochranu.
Přízemí budou využívat také městští strážníci,
kteří budou mít do objektu svůj samostatný vstup. 

O patro výš budou mít kanceláře úředníci
z odboru sociálních věcí, nad nimi ve třetím nad-
zemním podlaží bude sídlit odbor dopravní a další
méně navštěvované agendy. Ve čtvrtém podlaží
najdete odbor přestupkového řízení, živnostenský
úřad a v neposlední řadě odbor školství, kultury
a sportu. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí
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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.

Dotace z rozpoãtu mûsta Turnov na rok 2019

Všechny uvedené informace jsou předběžné a orientační, mohou být upraveny. Více informací o programech je na webových stránkách města Turnov –
www.turnov.cz v sekci Dotace města. Zde jsou k dispozici zároveň i všechny potřebné formuláře. Aktuální výzvy jsou vždy zveřejněny na úřední desce města
Turnov dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytování dotací upravuje Dotační statut města Turnov a dále Pravidla
pro poskytování dotací pro jednotlivé oblasti podpory. Lenka Karásková, DiS., odbor školství, kultury a sportu

Nov˘ rok pfiivítají
Turnov‰tí ohÀostrojem

Na Nový rok se bude konat na turnovském
autobusovém nádraží Na Lukách ohňostroj. 

Světelná show vypukne v 17.00 hodin, před-
cházet jí bude od 16.30 hodin doprovodný pro-
gram s vystoupením kapely Duo BigBand. Děti,
které přinesou nakreslený obrázek na téma
Vánoce a můj nejhezčí dárek, obdrží sladkou od-

měnu. Motorizované návštěvníky upozorňuje-
me, že parkoviště Na Lukách bude z technických
důvodů uzavřeno. Akci pořádá město Turnov ve
spolupráci s firmou Zdeněk Pohl za finanční
podpory podnikatelů z Turnovska.

Podle zákona č. 133/1985 o požární ochraně je
na akci zakázáno vše, co by mohlo vést ke vzniku
požáru a nekontrolovanému ohni - používání py-
rotechniky, rozdělávání ohně a hlavně vypouště-
ní létajících balonků. Porušení povinnosti lze po-
stihnout jako přestupek nebo jiný správní delikt.



Poplatek za komunální 
odpad v roce 2019
Městský úřad Turnov, finanční odbor upozor-
ňuje občany, že pro rok 2019 činí poplatek za
svoz komunálního odpadu 660 Kč/osoba/rok
a občané ho mohou uhradit na těchto místech:

1) na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína
Dvořáka 335, finanční odbor, l. poschodí, kance-
lář č. 202, a to ve dnech pondělí a středa od 8.00
do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, kde je možné
rovněž uplatnit a předložit doklady, týkající se
úlev a vyřešit případné nedoplatky, přeplatky,
(splátky).

2) v informačním středisku Turnovské památ-
ky a cestovní ruch v Turnově, nám. Českého ráje,
ve dnech pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin,
v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Zde pouze do
31. 3. 2019! 

3) Bezhotovostní platbou na účet města
Turnov č. 50032-1263075359/0800

Pro správné zařazení úhrady poplatku je ne-
zbytné uvedení variabilního symbolu, který získa-
jí občané od správce poplatku: 

Pavlína Hozdecká: e-mail: p.hozdecka @mu.tur-
nov.cz, tel. č.: 481 366 214 

Zdeňka Salačová: e-mail: z.salacova@mu.tur-
nov.cz, tel. č.: 481 366 202 

Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro
platby v dalších letech.

Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají poplatníci:
a) kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let
b) kteří v příslušném roce dovrší 3 let 
c) osoby s průkazem ZTP/P – pouze na základě

předložení průkazu
d) studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni bě-

hem studia mimo své trvalé bydliště (doložením
potvrzení ze školy, příp. i dokladu o ubytování)

A další osvobození a slevy viz platná obecně zá-
vazná vyhláška.

Slevu, týkající se třídění odpadů za rok 2018,
naleznete na internetových stránkách a o tuto
částku Vám bude ponížen poplatek v roce 2019
(jedná se o úlevu uvedenou v souboru za měsíc ří-
jen 2018), viz. odkaz níže: https://www.turnov.
cz/cs/zivotni-prostredi/pytlovy-sber-tridenych-
odpadu/prubezne-stavy-pytloveho-sberu-tride-
neho-odpadu.html

Sleva se poskytuje pouze do výše poloviny sazby
poplatku tj. u občanů bez dalších úlev a jedná se
o částku maximálně 330 Kč a u občanů, kteří již

mají úlevu např. z výše uvedených úlev (75 let,
ZTP, studenti) jedná se o úlevu maximálně ve výši
165 Kč. 

Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nema-
jí žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve sta-
noveném termínu – poplatek je splatný ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března
a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo
může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března
příslušného kalendářního roku.

Případné reklamace na celkovou výši slevy za
třídění odpadu vyřizuje odbor životního prostředí
tel. č.: 481 366 161 (p. Sedláková).

Pavlína Hozdecká, 
správce poplatku za komunální odpad, 

referent finančního odboru
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Na začátku školního roku nabídla žákům 5.B Čes-
ká spořitelna a. s. velmi zajímavý projekt finanční
gramotnosti – Abecedu peněz. 

Celý nápad nás na jedné straně zaujal a nadchl.
Věcí druhou však byly obavy z neznámého. Velice
pečlivě jsme museli zvážit, zda-li vstoupíme do
projektu časově náročného a budeme-li chtít se
navíc učit novým dovednostem. Přirozená dětská
zvídavost, odvaha a chuť objevování světa dospě-
lých zvítězila. Pustili jsme se tedy do práce.

Založili jsme si firmu V-Perfekt a začali praco-
vat - vyrábět. Po celé tři měsíce jsme pilně zhoto-
vovali vánoční a narozeninová přání, keramiku,
náramky, náušnice, svícny, pekli a zdobili perníky,

malovali na sklo i papír... Naše úsilí vyvrcholilo na
Jarmarku České spořitelny. Ve třech stáncích jsme
prodávali to, co jsme usilovně vyrobili. A co nám
to vlastně přineslo? Na začátku našeho podnikání

byly líbivé představy o snadně vydělaných peně-
zích. Teď jsme však poznali, že ne peníze, ale sa-
motná cesta byla tím cílem. Objevili jsme v sobě
kreativitu, naučili jsme se přemýšlet nad finanční-
mi výdaji. Zjistili jsme, že není vůbec lehké peníze
vydělávat. 

Srdečné poděkování patří České spořitelně
a našim úžasným průvodkyním-lektorkám, které
nás celým projektem úspěšně provedly a staraly se
o nás.

Děkujeme všem Turnovákům, kteří svým proje-
veným zájmem umožnili turnovským dětem pro-
žít si svůj velký podnikatelský sen. 

Helena Podzimková, Jitka Sahajová, 
učitelky ZŠ Turnov, Žižkova

Velké finále Abecedy penûz aneb Dûti ze ÎiÏkovky



Rozpis vefiejného 
bruslení

21. 12. 18.45–20.15 – veřejné bruslení 
22. 12. 10.15–12.15 – veřejné bruslení s hokejkami

12.30–18.00 – veřejné bruslení
23. 12. 9.45–11.15 – veřejné bruslení s hokejkami

11.30–17.45 – veřejné bruslení
24. 12. 8.00–12.00 – veřejné bruslení
25. 12. 8.00–18.15 – veřejné bruslení

18.30–20.00 – veřejné bruslení s hokejkami
26. 12. 8.00–9.30 – veřejné bruslení s hokejkami

11.30–14.30 – veřejné bruslení
27. 12. 8.00–15.15 – veřejné bruslení
28. 12. 17.45–22.00 – veřejné bruslení
29. 12. 9.00–10.30 – veřejné bruslení s hokejkami

10.45–19.15 – veřejné bruslení
30. 12. 9.45–16.00 – veřejné bruslení
31. 12. 11.30–13.00 – veřejné bruslení s hokejkami

13.15–18.00 – veřejné bruslení
1. 1. 9.00–15.45 – veřejné bruslení
2. 1. 8.00–14.45 – veřejné bruslení
Případné změny jsou možné, aktuální rozpis na-
jdete na webu http://maskova-zahrada.cz/spor-
toviste-a-sluzby/stadion-ludvika-koska/

Otevírací doba 
plaveckého bazénu 

22.–23. 12. 14.00–19.00
24.–25. 12. zavfieno
26.–28. 12. 14.00–20.00
29.–30. 12. 14.00–19.00
31. 12. zavfieno
1. 1. zavfieno
2.–4. 1. 14.00–20.00
5.–6. 1. 14.00–19.00

Upozornûní 
pro pofiadatele akcí

Městský úřad Turnov upozorňuje, že od roku
2017 platí novela zákona, která nařizuje noční
klid od 22 do 6 hodin. 

Každý, kdo bude v roce 2019 pořádat na území
města akci, která by stanovenou dobu porušovala,
musí požádat Zastupitelstvo města Turnov
o schválení výjimky na nedodržení nočního klidu.
Výjimky jsou schvalovány prostřednictvím obec-
ně závazné vyhlášky. 

Žádosti o povolení výjimky pořadatelé akcí do-
ručí na MěÚ v Turnově, odbor školství, kultury
a sportu, a to na předepsaném formuláři, který je
dostupný na webových stránkách města v sekci
Formuláře nebo ho lze získat na odboru školství,
kultury a sportu. Vyplněný formulář je nutno do-
ručit na podatelnu MěÚ nebo postačí zaslat elek-
tronicky na adresu m.markova@mu.turnov.cz.
Příjem žádostí je do pátku 22. 3. 2019, poté budou
všechny předloženy na dubnové jednání Zastu-
pitelstva města Turnov. Všechny akce, které nebu-
dou uvedeny v obecně závazné vyhlášce, musí být
ukončeny nejpozději do 22 hod. a nesmí nijak na-
rušit dobu nočního klidu vymezenou zákonem.

Lenka Karásková, DiS., 
odbor školství, kultury a sportu
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ãtvrtek 31. ledna 2019
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Turnov se může pochlubit jako první v České re-
publice knihovnou, která vznikla v prostorách
nádražní budovy. Nová pobočka Městské knihov-
ny Antonína Marka Turnov byla 3. prosince slav-
nostně otevřena veřejnosti. 

Kmotrem otevření se stal herec, moderátor, mi-
lovník vlaků a nádraží Tomáš Hanák. Jak sdělil, do
Turnova ho přilákala nejen nově zrekonstruovaná
budova nádraží, ale knihovna jako taková. Když
jde totiž kolem knihovny a vidí, že se tam svítí
a jsou tam lidé, alespoň na chvíli zmizí jeho skep-
se, že lidé nečtou. S nadsázkou a úsměvem dodal,
že tou poslední věcí, co ho do Turnova přivedlo,
byl raut. Coby kmotr nové pobočky předal knihov-
ně dárek, a to knihu svých fejetonů s věnováním.
Právě tato kniha by prý mohla nalákat další čtenáře. 

Otevření se zúčastnilo také vedení turnovské
radnice. Starosta města Tomáš Hocke popřál no-
vému místu, aby bylo nejen knihovnou, ale lokali-
tou pro setkávání Turnováků bydlících za Jizerou.

„Věřím, že knihovna využije svůj potenciál, který
má, a třeba večer nebo brzo ráno bude ožívat akce-
mi,“ řekl s tím, že tamní prostor skýtá řadu výhod. 

Knihovní pobočka na nádraží bude v provozu
každý všední den, během celého prosince zde bu-
de registrace pro nové čtenáře zdarma. „Od ledna
roku 2019 plánujeme rozšířit kulturně-vzdělávací
aktivity. Tím myslíme zejména přednášky jak ce-
stopisného charakteru, tak i historického – regio-
nálního, pohádkové podvečery pro rodiny s dětmi,
ale také chceme zkusit nový projekt s názvem
Spisovatelé na nádraží,“ přiblížil Jaroslav Kříž, ře-
ditel Městské knihovny Antonína Marka Turnov. 

Vybavení nové knihovny (patro, nábytek) stálo
699 tisíc korun a knihovna tyto finance získala od
města Turnov do svého rozpočtu na začátku roku.

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Turnov má raritu – knihovnu na nádraÏí


