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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – únor 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, Anna Dohnalová, Pavel Charousek, Mûstská knihovna A. Marka Turnov, Turnovské památky a cestovní ruch, MûÚ Turnov.

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

K akcím udržitelného rozvoje každoročně patří
Den země (22. dubna). Do úklidu se zapojily
všechny turnovské základní školy a část středních
škol. Žáci a studenti uklízeli převážně v týdnu od
16. dubna do 20. dubna. Vyčistit se podařilo na-
příklad údolí Jizery v Dolánkách, okolí Stebenky

i Vazoveckého potoka. Úklid probíhal v turnov-
ských sídlištích, parcích, v okolí škol a uklízela se
také veřejná prostranství ve městě. Některé skupi-
ny věnovaly čas úklidu v Českém ráji – okolí Hla-
vatice, Valdštejna, cesty do Sedmihorek i Kaca-
nov.

V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko
2018 v sobotu 7. dubna 2018 město zorganizovalo
úklid v Koškově ulici, podél Jizery u železničního
mostu, na Kotlerově nábřeží, podél náhonu a Ji-
zery. Den země doprovodily také přednášky pro
základní školy a ekologický výukový program pro
předškoláky.

Během Evropského týdne udržitelného roz-
voje (28. května–1. června) Turnov oslavil již čtvr-
tým rokem městský svátek, kterým si připomíná
odchod sovětských vojsk. Radnice se otevřela žá-
kům základních škol, kteří se při komentovaných
prohlídkách seznámili s chodem úřadu, samosprá-
vou, systémem komunálních voleb a samozřejmě
i vedením města.

Začátek září patřil Dnu zdraví, který se konal
ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec, měs-
tem a dalšími organizacemi. Kulturně-sportovní
program doplnily prohlídky jednotlivých praco-
višť nemocnice, kam není běžné se podívat (ope-
rační sál, laboratoře, IBD centrum, oddělení ná-
sledné péče či nové „cétéčko“).

Sportovní vyžití žákům základních škol přinesla
akce Pohyb nás baví, do které se zapojily turnov-

Projekt podpofiil zdrav˘ Ïivotní
styl TurnovanÛ
Turnovská radnice je od roku 2011 zapojena do projektu Zdravé město Turnov. Co si pod názvem 
představit? Veškeré snahy o to, aby se lidem ve městě žilo příjemně. Uplynulý rok tak přinesl Turnovanům
řadu akcí, aktivit, kampaní, setkání i možností, jak trávit volný čas. Pojďme si některé připomenout.
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ské sportovní spolky s aktivitami jako gymnasti-
ka, stolní tenis, judo, florbal, házená, orientační
běh nebo in-line bruslení. Nabídka různých spor-
tů dala dětem tipy pro trávení volného času aktiv-
ním a zdravým způsobem.

Velmi oblíbenou akcí pro žáky turnovských zá-
kladních škol bylo Putování po památkách, bě-
hem kterého se děti seznámily formou prohlídky
a výkladu s jednotlivými památkami v regionu (ži-
dovskou synagogou, turnovskými kostely či Dlas-
kovým statkem v Dolánkách.) Nechyběla ukázka
dravců s jejich létáním v Rývových sadech. Sou-
částí byla i soutěž s vědomostním kvízem.

S Turnovem II je již několik let spjata akce
Vítání svatého Martina. Martin na bílém koni
dorazil 9. listopadu k ZŠ Turnov Alešova letos již
popáté. Mezi diváky přišly postavy, které se obje-
vují mezi svatým Martinem a Štědrým dnem – ne-
chyběli Mikuláš, Ondřej, Kateřina, Barbora či
Josef s Marií. Postavy na závěr vyrazily mezi lidi
s košíčky plnými svatomartinských rohlíčků.

Milým setkáním Turnovanů je na začátku ad-
ventu Rozsvícení vánočního stromu. Akce naváza-
la 2. prosince na Den pro dětskou knihu Městské
knihovny A. Marka. Na programu bylo rozsvícení
první adventní svíce a sdělení přání lidem. Před-
stavil se nejmladší soubor ZUŠ Turnov Karmínek
pod vedením Jindřicha Bady, z ochozu radnice za-
zněly fanfáry a vánoční melodie Jiřího Richtera.

V průběhu roku se několikrát uskutečnilo Vítání
občánků Turnova s podtitulem „s knížkou do živo-
ta“. Vítání těch nejmenších totiž bylo spojené s pře-
dáváním dárku v podobě knihy. Na vítání se podí-
lelo město Turnov, Městská knihovna A. Marka,
Centrum pro rodinu Náruč, Spolek rodáků a přátel
Turnova a ZUŠ Turnov s kulturním programem.

Čtyři mateřské školy v Turnově jsou zapojeny do
projektu Skutečně zdravá škola. Dvě z nich spl-
nily v roce 2018 přísná kritéria ve stravování a byl
jim udělen bronzový certifikát. Projekt otvírá ško-
lám cestu k novým dodavatelům, podněcuje zá-
jem o kvalitu a původ potravin.

Občané Turnova mají již několik let možnost se
setkat s vedením radnice, dozvědět se o připravo-
vaných projektech, investicích města či probrat
své problémy v dané čtvrti. Setkání se starostou
se v roce 2018 uskutečnilo v centru města, na
Výšince, v Pelešanech, Malém Rohozci, Mašově,
Hruštici nebo Dolánkách.

U důležitých projektů zajímá turnovskou radni-
ci názor veřejnosti. Konají se tak setkání či veřejné
diskuze. Mezi šesti akcemi toho typu se diskuto-
valo nad úpravou údolí řeky Jizery, okresem
Turnov, dostavbou divadla, rekonstrukcí ulice
Komenského a Zelená cesta či nad využitím po-
zemku za Vesnou.

Můj projekt pro Turnov byl vyhlášen díky par-
ticipativnímu rozpočtu v rámci Zdravého města
a MA21. Do hlasování byly zařazeny 4 projekty,
z nichž 2 byly za aktivní účasti veřejnosti realizo-
vány. Prostor pro relaxaci vznikl na břehu Jizery
v Nudvojovicích, atletický stadion byl doplněn
o workoutové hřiště.

Ukončení důležitých investičních akcí města
bylo vždy pozvánkou pro veřejnost, která se mo-
hla přijít seznámit s výsledkem. Můj lepší Turnov
zahrnoval 5 akcí. Obyvatelé Turnova dorazili
3. září na otevření volnočasového centra „Na
Dvojce“, které vzniklo v prostorách střední školy
v Alešově ulici. Den poté bylo představeno veřej-
nosti zázemí na břehu Jizery v Nudvojovicích, na

konci září se konalo slavnostní otevření hřiště
s umělým povrchem. Na začátku prosince se
uskutečnilo otevření pobočky Městské knihovny
A. Marka na turnovském nádraží a Sousedské set-
kání v Přemyslově ulici u příležitosti dokončení
opravy vodovodu a kanalizace.

Velmi aktivní byl v minulém roce Parlament
mládeže města Turnova, který sdružuje zástupce
ze všech základních a středních škol. Celkem pro-
běhlo 9 zasedání. Parlamentáři se zúčastňovali
Majálesu, besed, veřejných diskuzí. Ocenění Dob-
ré praxe získala realizace kampaně o chování ve
virtuálním prostředí Nebuď blbá!

Na webu města Turnova bylo prezentováno ně-
kolik anket, kdy se lidé mohli vyjadřovat k dět-
ským hřištím či informačním zdrojům.

Rok 2018 provázela řada kampaní. Uskutečnila
se kampaň na podporu náhradní rodinné péče,
podporu vlastenectví – Vlajka pro Masaryka,
Vlajka pro republiku, Turnov se připojil ke Dni
pro dětskou knihu Městské knihovny A. Marka,
Týden rodiny offline a řadě dalších. 

Projekt Zdravé město Turnov byl podpořen
z rozpočtu Libereckého kraje.

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

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.

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Od 1. února nastane změna v platbě za parkování
na náměstí Českého ráje. Prvních 30 minut bude
zdarma, za každou další započatou hodinu řidiči
zaplatí 50 Kč. Změnu odsouhlasili radní na svém
lednovém jednání. 

Řidiči si od února vyzvednou v parkovacím auto-
matu lístek s označením času pro první půlhodinu
zcela zdarma. Vyzvednutí lístku musejí provést
všichni řidiči, kteří chtějí bonus využít. „Lístek
pro půlhodinu zdarma musí být viditelně umístěn
ve vozidle kvůli kontrole městských strážníků,“
upozornil Luboš Trucka z Městské policie Turnov. 

Pokud budou řidiči potřebovat setrvat v centru
města déle, budou si muset naopak připlatit. Cena
každé další započaté hodiny totiž bude 50 Kč.
Tuto částku bude možné zaplatit přímo v parkova-
cím automatu nebo formou SMS. Není možné
kalkulovat s tím, že by se hodina rozdělila na polo-

vinu zdarma a 25 Kč! Vedení radnice věří, že lidé
budou bezplatnou půlhodinu využívat kultivovaně
a výměna aut bude probíhat plynule. Nový systém
čeká průběžné sledování a vyhodnocování. Zpět-
nou vazbu mají dostat radní nejpozději na svém
zářijovém jednání. Vstřícným gestem přijde tur-

novská radnice o nemalý příjem ve svém rozpo-
čtu. Navíc jsou obavy, že většina zájemců o parko-
vání na náměstí stejně nebude uspokojená kvůli
malém počtu parkovacích míst. Změna v systému
zvýší navíc zatížení městské policie, která bude
muset pečlivě hlídat dodržování času stání. 

Kromě parkování na náměstí Českého ráje řeši-
li radní také zpoplatnění parkoviště za budovou
Nové radnice ve Skálově ulici. Zde odsouhlasili,
že cenový tarif bude stejný jako pro celou Skálovu
ulici, tedy 5 Kč za 1 hodinu. Každá další započatá
hodina bude činit 20 Kč. Nové parkoviště má
sloužit především veřejnosti, a proto se zpoplatně-
ním chce radnice vyhnout tomu, že by na plochu
někdo odstavil auto na celý den. „Poplatek je jedi-
ným prostředkem k regulaci automobilů ve měs-
tě,“ nastínila místostarostka Jana Svobodová,
která materiál o parkování na radu předkládala. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí 

Na námûstí se bude parkovat pÛl hodiny zdarma

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí,
upozorňuje na blížící se termín 15. února 2019, do
kterého se podávají roční hlášení o produkci a na-
kládání s odpady.

Tato povinnost se týká všech původců odpadu,
kteří přesáhnou v produkci či nakládání s odpady
zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného
nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2018. Kdo
přesáhne limitu, je povinen podat Roční hlášení
o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vy-
hlášky č. 383/2001 Sb. s termínem do 15. února
2019. Ohlašování se provádí zvlášť za každou sa-
mostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení
a za každý druh odpadu.

Hlášení je možné podat prostřednictvím ISPOP
(Integrovaný systém plnění ohlašovacích povin-
ností), který je dostupný na www.ispop.cz. Každý
subjekt, který podává hlášení, musí být v tomto
systému zaregistrovaný. Bez registrace není mož-

né hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje
ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému
a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve
kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení
a stav jejich zpracování. 

U všech hlášení do ISPOP došlo od 1. 9. 2016
k automatické autorizaci. Není tedy nutné již zasí-
lat listinné potvrzení ani připojovat kvalifikovaný
elektronický podpis z důvodu autorizace. Tomu,
kdo nesplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací
povinnost, hrozí pokuta do výše 1 000 000 Kč. 

Více informací můžete získat na Městském úřa-
dě v Turnově, odboru životního prostředí (l.alb-
rechtova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 157 či na
www.ispop.cz).

Každá právnická osoba nebo fyzická osoba o-
právněná k podnikání, při jejíž činnosti vzniká od-
pad, je původcem odpadů a má dle § 16 zákona
o odpadech řadu povinností. Mezi tyto povinnosti
patří i následující, na které však většina původců

velmi často zapomíná a vystavuje se tak riziku fi-
nančního postihu za neplnění povinností:
– třídit odpady podle jednotlivých druhů
– zabezpečit odpady před odcizením, únikem

a znehodnocením
– odpady předávat pouze oprávněné osobě dle zá-

kona o odpadech (dle § 12 odst. 3), tzn. osobám,
které mají patřičná povolení ke sběru, výkupu,
využití nebo odstranění určitých druhů odpadů

– tuto informaci si ověřuje osoba, která odpad
předává

– využívat systém shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů zavedený obcí pouze na základě
písemné smlouvy s obcí

– vést průběžnou evidenci o odpadech a způso-
bech nakládání s nimi za každý odpad zvlášť, tu-
to evidenci je nutné archivovat minimálně 5 let

Ing. Linda Albrechtová, 
odbor životního prostředí

Hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018
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Každé ráno vládl na silnici u ZŠ Turnov, Žižkova
chaos. Řidiči přivážející děti do školy se chovali
značně neprofesionálně, zastavovali, kde je na-
padlo, někteří dokonce jezdili po chodníku mezi
ostatními žáky. K nepřehledné situaci přispívaly
i zaparkované vozy obyvatelů bytových domů. Dvě
protijedoucí auta se nevyhnula. Bylo tak nezbytné
učinit kroky k bezpečnosti dětí a odlehčení provozu
v dané lokalitě. 

Jako první byly koncem roku 2018 osazeny na
chodník betonové bloky. „Řidičům jsme museli
dát najevo, že se po chodnících nejezdí. Ranní
stav byl před školou neudržitelný, videa od měst-
ských strážníků dokumentovala, jak mezi dětmi
jezdí automobily, jeden z řidičů najel i do policisty,
což považuji za vrchol drzosti,“ popsal starosta
města Tomáš Hocke. 

S opatřeními se snažila pomoci i škola, respek-
tive Spolek Žižkovka. Inicioval, aby každé dítě do-
stalo do žákovské knížky informaci pro rodiče
ohledně ranní dopravy. Ani poté se situace nelep-

šila a přibývalo stížností lidí z bytových domů
u školy. V hustém provozu totiž neměli šanci do-
stat se ze slepé ulice od bývalého kina Bio Ráj.

Kvůli dopravním zmatkům byly za pomoci PČR
a městských strážníků vykázány z ulice zaparko-
vané automobily. „Obyvatelům se omlouvám za
toto mezní řešení. Kdyby tam nebyla škola, nikdy
bychom k tomu nepřistoupili. I v jiných částech
města se parkuje na komunikacích, které nemají

6 m průjezdného profilu, ale škola je něco mimo-
řádného,“ vysvětlil Tomáš Hocke. Jak pokračoval,
turnovská radnice nabízela a bude dále nabízet
obyvatelům k odkoupení pozemky ve vnitroblo-
cích, kde si mohou udělat své soukromé parkoviště. 

Do budoucna plánuje město ještě více tamní loka-
litu odlehčit. „Letos bych rád zadal studii a nava-
zující projekt na rozšíření této komunikace i s ohle-
dem na připravovanou výstavbu bytového domu
v prostoru Bio Ráj. Komunikace by se rozšířila, udě-
laly by se podélné parkovací pruhy, vytvořila se úni-
ková jednosměrná komunikace mezi kotelnou
a sportovními hřišti školy s výjezdem k parku,“
nastínil starosta s tím, že pokud se začne letos pro-
jektovat, akce se neuskuteční dříve než za 2 roky. 

Ideálním místem pro vyložení a naložení dětí
jsou zálivy autobusových zastávek v ulici Žižkova.
Blízko jsou chodníky, po kterých žáci bezpečně
přejdou do školy. Pokud chce rodič dítě doprovo-
dit, může nechat vozidlo na parkovišti za hotelo-
vou školou nebo v ulici Zborovská. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Chodník u Z· ÎiÏkova lemují betonové kostky

Svoz biopopelnic 2019
Stfieda – svoz v tûchto ãástech mûsta
BUKOVINA, DOLÁNKY, KOBYLKA, 
MALÝ ROHOZEC, DALIMĚŘICE, TURNOV II.,
MAŠOV, PELEŠANY, KADEŘAVEC
13. 3. 27. 3.
10. 4. 24. 4.
1. 5. 8. 5. 15. 5. 22. 5. 29. 5.
5. 6. 12. 6. 19. 6. 26. 6. 
3. 7. 10. 7. 17. 7. 24. 7. 31. 7.
7. 8. 14. 8. 21. 8. 28. 8. 
4. 9. 11. 9. 18. 9. 25. 9. 
2. 10. 9. 10. 16. 10. 23. 10. 30. 10.
6. 11. 20. 11.
âtvrtek – svoz v tûchto ãástech mûsta
CENTRUM MĚSTA, VÝŠINKA, U KASÁREN,
HRUŠTICE, KÁROVSKO, DURYCHOV,
VRCHHŮRA, PŘEPEŘSKÁ, NUDVOJOVICE
14. 3. 28. 3.
11. 4. 25. 4.
2. 5. 9. 5. 16. 5. 23. 5. 30. 5.

6. 6. 13. 6. 20. 6. 27. 6.
4. 7. 11. 7. 18. 7. 25. 7.
1. 8. 8. 8. 15. 8. 22. 8. 29. 8.
5. 9. 12. 9. 19. 9. 26. 9.
3. 10. 10. 10. 17. 10. 24. 10. 31. 10.
7. 11. 21. 11.

Pytlov˘ sbûr tfiídûn˘ch odpadÛ
V Turnově pokračuje pytlový sběr tříděných od-
padů. Občané svoje vytříděné odpady odevzdávají
buď na sběrném dvoře na Vesecku nebo je mohou
dávat do kontejneru před sídlem Technických
služeb Turnov s. r. o. v Sobotecké ulici. Občané si
mohou pytle na čtyři druhy tříděných odpadů
(plasty, papír, nápojový karton a směsné kovy)
vyzvednout na Městském úřadě Turnov zdarma. 

V poslední době se stále častěji setkáváme s tím,
že se na ulicích vyskytují tyto pytle a jsou naplněny
směsným komunálním odpadem. Pytle na tříděný
odpad mají sloužit výhradně pro tříděné odpady, ni-
koliv pro směsný odpad nebo na jiné využití v do-

mácnostech. Město Turnov rozdává pytle občanům
zdarma a následně poskytuje za vytříděný odpad
slevu z poplatku. To vše samozřejmě zatěžuje rozpo-
čet města. Proto žádáme všechny, kteří třídí odpad
do pytlů, aby využívali pytle pouze pro tříděný odpad.

Další upozornění se týká všech podnikatelů, kte-
ří mají své provozovny v Turnově. Každý podnika-
tel je povinen si zajistit nakládání s odpady na
vlastní náklady a v souladu se zákonem o odpa-
dech. Není možné, aby podnikatelé odkládali od-
pad do odpadkových košů rozmístěných na ulicích
nebo odnášeli tříděné odpady do nádob na třídění
po městě. Pokud má nějaký podnikatel zájem dá-
vat tříděné odpady do nádob po městě nebo jinak
využívat systém nakládání s odpady, musí mít uza-
vřenu smlouvu s městem Turnov a musí také měs-
tu Turnov platit náklady související s touto služ-
bou. Podrobné informace můžete získat na odboru
životního prostředí (Ing. Sedláková, 481 366 161).

Ing. Zuzana Sedláková,
odbor životního prostředí MěÚ Turnov
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Projekt výchovy ke čtenářství Knížka pro prvňáč-
ka má už v Turnově a okolí svou tradici. Vždy je za-
hajován před prvním vysvědčením prvňáčků kon-
cem ledna slavnostním pasováním dětí do Řádu
rytířů čtenářů.

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka je
opět zaměřen na letošní žáky prvních tříd základ-
ních škol a pro žáky druhých, případně třetích
ročníků speciální školy. Žáci se do projektu zapo-
jují prostřednictvím dětského oddělení Městské
knihovny Antonína Marka, která pro ně připravuje
téměř celý školní rok hodiny výchovy ke čtenářství,
besedy se spisovateli a ilustrátory, knižní výstavy,
společná čtení dospělých s dětmi a podobně. 

Cílem projektu je přivést děti od počátku školní
docházky do knihovny a vytvořit u nich jak návyk
na pravidelnou četbu, tak rozšiřovat jejich doved-
nosti v získávání informací ze všech možných do-
stupných zdrojů. Včasné zvládnutí čtení s porozu-
měním pomáhá dětem úspěšně zvládat všechny
vyučovací předměty a vytváří základ pro pozdější
úspěšné středoškolské, případně vysokoškolské
studium. Úspěšní účastníci projektu obdrží na zá-
věr první třídy zdarma „Knížku pro prvňáčka“. Je

specifická tím, že je napsána a ilustrována pouze
pro prvňáčky v příslušném školním roce do pro-
jektu přihlášené a nedá se nikde koupit. Odměnou
za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka
pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla
napsána a ilustrována výhradně pro účastníky
projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké
síti minimálně tři roky dostat. Ve školním roce
2018/19 je to kniha spisovatele Miroslava Tvrze
a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky.
Každoročně se projektu zúčastní prvňáčci z tur-

novských základních škol, ale i ze spádové oblasti
Turnovska. Za 11 ročníků to již bude přes 5 000
dětí celkově.

Ráda bych poděkovala za spolupráci v předcho-
zích ročnících králi a královně všech knih, a to pa-
ní Elišce Gruberové a Janu Zárybnickému. 

V časovém harmonogramu do konce června
2019 navštíví prvňáčci po slavnostním pasování
knihovnu ještě několikrát. Po získání řádu Rytíře
čtenáře a první průkazky do knihovny děti plní řa-
du úkolů v dílnách čtení, pořadech, soutěžích
a nakonec vše vyvrcholí na konci školního roku
předáním knížek všem zúčastněným dětem, koná
se vždy v červnu v městském divadle na Slavnosti
abecedy a čtení.

Nad letošním 11. ročníkem projektu u nás
v Turnově převzala záštitu spisovatelka Ivona
Březinová a ilustrátorka Vlasta Baránková. V je-
jich autorské dílně vznikla první knížka pro prv-
ňáčka Okno do komína. 

Tento ročník Už jsem čtenář – Knížka pro prv-
ňáčka je také součástí projektu Rok Ivony Bře-
zinové.

Eva Kordová, realizátorka projektu, 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov

UÏ jsem ãtenáfi – KníÏka pro prvÀáãka 

·koláci a jejich prázdniny

Nejbližší prázdniny čekají na školáky v polole-
tí, a to v pátek 1. února 2019. Týden volna si
budou moci užívat v období jarních prázdnin,
které jsou stanoveny pro Liberecký kraj a další
oblasti v termínu od 4. března do 10. března
2019.

„Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv.
ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o vý-
znamných dnech a o dnech pracovního klidu, ve
znění pozdějších předpisů,“ přiblížila Mgr. Mar-
tina Marková, vedoucí odboru školství, kultury
a sportu. Dnem volna bude tradičně Velikonoční
pondělí. Hlavní letní prázdniny budou trvat od so-

boty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Škol-
ní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

„Zápisy k povinnému vzdělávání do základních
škol proběhnou v dubnu 2019 a do mateřských
škol v květnu 2019. Podrobnější informace bude-
me včas zveřejňovat,“ doplnila Marková. 

Upozornûní drÏitelÛm psÛ

Městský úřad Turnov sděluje držitelům psů, že
splatnost místního poplatku ze psů je do 31. břez-
na. Poplatníkům nejsou rozesílány složenky.

Zaplatit lze hotově v pokladně finančního odbo-
ru v budově radnice, (pravé schodiště – kancelář
číslo 202) v pondělí a středu od 7.00–12.00 hodin
a od 13.00–17.00 hodin. Při jiném způsobu platby

je nutné zjistit si u správce poplatku – tel. č. 481
366 202 příslušný variabilní symbol, aby byla
platba správně zaúčtována. Tento variabilní sym-
bol je možné používat i pro následující roky při
platbách trvalým příkazem převodem z účtu.

Včas nezaplacené poplatky se zvyšují.

Sazby poplatků činí:
• pro držitele psů, jejichž jediným zdrojem příjmu

je důchod 200 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v rodinném domku

400 Kč
• pro držitele psů, kteří bydlí v domě (s více jak

3 samostatnými byty) 800 Kč
Za druhého psa téhož držitele se poplatek zvy-

šuje o polovinu příslušné sazby.

Zdeňka Salačová, finanční odbor



Turnov si dÛstojnû 
pfiipomenul smutné 
v˘roãí

Dne 13. ledna 1943 byli turnovští Židé odveze-
ni z turnovského nádraží na shromaždiště
v Mladé Boleslavi, odkud byli transportem Cm
16. ledna odvezeni do Terezína a prakticky oka-
mžitě 20. ledna transportem Cq do Osvětimi
(Auschwitz – Birkenau). Do Turnova se po vál-
ce z 550 lidí vrátilo pouhých 19 přeživších.

Připomenutím tohoto smutného výročí se stala
modlitebna turnovské synagogy, kde k večeru 13.

ledna proběhlo představení ochotnického spolku
VaTiMaJiVa. Večerní setkání začalo písní „Sbor
Židů“ z opery Giuseppe Verdiho „Nabucco“. Na
motivy knihy Elie Wiesela „Příběhy proti smut-
ku“ ochotnický spolek z pěti členů odehrál pásmo
složené z židovských písní a příběhů zbožných
chasidů. Příslušníci chasidského hnutí v 18. a 19.
století v Polsku a na Ukrajině odolávali těžkému
životu, nepřátelství okolí i chudobě radostnými
modlitbami, písněmi, tancem a živou, prožitko-
vou spiritualitou. 

Vystoupení bylo oceněno potleskem a na závěr
si návštěvníci společně s účinkujícími zazpívali ži-
dovskou píseň HEVENU ŠALOM ALEJCHEM –
„Mír s vámi“. Děkujeme za pěkný zážitek.

https://www.youtube.com/watch?v=CvVeaqk
1wlA

Ing. Eliška Gruberová, 
Turnovské památky a cestovní ruch, 

příspěvková organizace

Dotace z Fondu 
na podporu sociální 
oblasti Turnova

Odbor sociálních věcí upozorňuje na vyhlášení
dvou výzev k předkládání žádostí o dotaci

z Fondu na podporu sociální oblasti města
Turnova. 

První výzva k předkládání žádostí o finanční
prostředky je určená na podporu sociálních služeb
dle zákona č. 108/2006 Sb. Druhá výzva k před-
kládání žádostí o dotaci je stavená na podporu so-
ciální oblasti. Jde například o aktivity pro rodiny
s dětmi, osoby se zdravotním postižením a senio-
ry, protidrogovou prevenci či sociálně a zdravotně
preventivní programy. 

Žadatelé mohou své žádosti podávat v období
od 18. února do 4. března 2019 (12.00 hodin).
Bližší informace je možné získat na internetových
stránkách města, buď v sekci Dotace města – so-
ciální oblast nebo na Úřední desce. 

Klára Vlková, 
referentka odboru sociálních věcí
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ãtvrtek 28. února 2019

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

První den roku 2019 patřil v Turnově novoroční-
mu ohňostroji, který se konal tradičně Na Lukách.
Světelnou hru rachejtlí sledovaly stovky lidí. 

V rámci doprovodného programu vystoupila půl
hodinu před odpočítáváním kapela Duo BigBand,
moderování se ujala Eva Kordová z Městské kni-
hovny Antonína Marka v Turnově. Děti, které při-
nesly nakreslený obrázek na téma „Vánoce a můj
nejhezčí dárek“, dostaly sladkou odměnu. 

Turnovské občany v novém roce přivítal staros-
ta města Tomáš Hocke. „Rád bych Vám popřál
hodně štěstí, zdraví, splněných přání, spoustu
správných lidí kolem sebe. Zároveň přeji, abyste

život jen tak nemíjeli, ale pokud možno ho inten-
zivně žili a aby se nám v Turnově, v našem kraji
i v naší republice dařilo. Přeji klidný rok 2019
a doufám, že pro nás bude rokem šťastným.“ 

Město Turnov děkuje partnerům ohňostroje: 
ZIKUDA – vodohospodáfiské stavby spol. s r. o., Ontex CZ s. r. o.,
Final – obaly, s. r. o., PIVOVAR SVIJANY, a. s., TREVOS, a. s.,
Richter autoservis s. r. o., GRUPO ANTOLIN TURNOV, s. r. o.,
Autosklo Turnov, CRYTUR, spol. s r. o., Granát, druÏstvo umûlec-
ké v˘roby, Turnov, KONTAKT – sluÏby motoristÛm, spol. s r. o.,
KA·ÍR, s. r. o., Tenisová hala Turnov (Jan Kreysa), Obchod pneu
s. r. o., Vianor, ·roubárna Turnov, a. s., BusLine.

Mgr. Zdenka Štrauchová, 
tisková mluvčí

Nebe nad Turnovem se rozzáfiilo ohÀostrojem


