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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – bfiezen 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: Fotografie: Zdenka ·trauchová, Pavel Charousek, Dronyvakci.cz, 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

Pokud tedy máte nápad, jak oživit, upravit, vylep-
šit nějaké místo ve městě, nemusíte o tom jenom
mluvit, zkuste to realizovat! Participativní rozpo-
čet přináší možnost, jak se podílet na celkovém
vzhledu Turnova a zlepšení života ve městě.

Poskytnuté finanční částky na podporu projektu
město Turnov rok od roku zvyšuje. Zatímco v prv-

ním ročníku šlo o 200 000 Kč, letos je v návrhu ke
schválení již 500 000 Kč, přičemž výše jednoho
návrhu je v maximální výši 250 000 Kč. Zastupi-
telstvo bude celou metodiku projednávat 28. 2. 2019.

Pokud vás projekt Tvoříme Turnov zaujal, se-
znamte se s jeho předběžnými kritérii a začněte
připravovat svůj nápad.

Na co si dát pozor pfii pfiípravû návrhu?
• projekt musí být zaměřen na úpravu veřejného

prostoru (zvelebení veřejného prostranství např.
pro sportovní a volnočasové využití, dopravní in-
frastrukturu, životní prostředí…)

• dílo musí být umístěné na veřejném prostranství
nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví
města nebo organizaci zřízené městem

• projekt musí respektovat finanční limit
• musí být realizovatelný do 12 měsíců
• projekt musí být proveditelný, realizace nesmí

odporovat zákonům, být v souladu s územním
a strategickým plánem, plánovanými akcemi
a dalším rozvojovými koncepcemi města

• projekt musí být přínosný pro město a jeho občany
• realizace díla je v kompetenci města
• roční provozní náklady projektu nesmí přesáh-

nout 10 % z celkové částky návrhu

Předkladatel návrhu může být osoba starší 15 let
s trvalým bydlištěm v Turnově. Návrh musí
podpořit 20 dalších lidí s trvalým bydlištěm
v Turnově. Je možné, aby předkladatel navrhl vícePojìte tvofiit Turnov!

Turnovská radnice bude v roce 2019 vyhlašovat tzv. participativní rozpočet, ve kterém můžete
rozhodnout o části peněz z městského rozpočtu. Letošní 3. ročník ponese název TVOŘÍME TURNOV.

Nudvojovice



Sídli‰tû u nádraÏí ãeká
dal‰í etapa regenerace 

Regenerace turnovského sídliště u nádraží za-
čala již v roce 2011. Zlepšení se dostalo komu-
nikacím, chodníkům, veřejnému osvětlení,
parkovacím stáním i zeleni. Letos se obnova
sídliště na Turnově II dostává do předposlední
6. etapy. 

„Rádi bychom revitalizovali zbývající část
Studentské ulice, a to od schodů k hale TSC
Turnov až do prostoru k prodejně Barvy laky. Měla
by zde vzniknout nová šikmá parkovací stání, ve
finále o 1/3 víc než je v současné době,“ přiblížil
starosta města Tomáš Hocke. 

Kromě parkovacích stání se dočkají opravy
chodníky, přibude nové veřejné osvětlení a opra-
veno bude schodiště k hale TSC Turnov. Celá zále-
žitost by měla stát 4,5 milionu korun. Před-
poslední etapa regenerace bude pro Turnov
prázdninovou záležitostí. Firma má na stavbu ma-
ximálně 60 dní, přičemž začít může nejdříve
1. června a skončit nejpozději 31. srpna.

Doslova nekonečným příběhem se zdá úprava
prostoru bazénku před obchodním řetězcem
Billa. Přes vypracované studie se žádný ze záměrů
za řadu let nepodařilo realizovat. Důvodem byla
hlavně finanční náročnost. 

Úprava parku u nádraží patří do poslední etapy
regenerace a její přípravy jsou nyní v plném prou-
du. Zastupitelé na svém lednovém jednání totiž
schválili projektovou dokumentaci revitalizace této
části. Město Turnov se bude snažit získat na po-
slední etapu peníze z dotace, o kterou v dubnu po-
žádá na Ministerstvu pro místní rozvoj z Progra-
mu Regenerace panelových sídlišť. 

„Poslední etapa by měla zahrnovat úpravu be-
tonového bazénku a prostoru před supermarke-
tem Billa. Bazének i most, který přes něho vede,
budou zbourány. Studie počítá s novým chodní-
kem, vzniknout by mělo také místo s vodními trys-

kami, které by sloužilo jako centrum veřejného
prostoru, potkávání lidí, lokalitou, kde si budou
hrát děti,“ popsal starosta.

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

·kola uÏ je za dvefimi 
aneb Nebojme se zápisu
ZŠ Turnov, Žižkova zve budoucí prvňáčky na
již tradiční „zápis nanečisto“. 

Toto nezávazné setkání se bude konat dne 12.
března 2019 v 16.00 hodin. Seznámit se budete
moci s prostředím školy, pedagogickým sborem,
nahlédnete do tříd budoucích i současných prv-
ňáčků a samozřejmě vás čeká vyzkoušení slav-
nostního zápisu. Na setkání se dozvíte, co dítě po-
třebuje mít, znát a umět při vstupu do školy nebo
co přinesla současná školská reforma. Uslyšíte
zkrátka vše o zápisu do 1. třídy. Přítomna bude i
pracovnice pedagogicko-psychologické poradny.
Na Vaši návštěvu se těší pedagogický sbor ZŠ Žiž-
kova a PPP Semily. Pavlína Horníková 

a Helena Podzimková, ZŠ Turnov, Žižkova
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Zdravé mûsto Turnov
projektů. Detailní pravidla budou zveřejněna po
projednání zastupiteli. Ve schvalovacím procesu
jsou také termíny. Očekává se, že lhůta pro podání
návrhu bude do 26. dubna 2019. Poté bude násle-

dovat veřejná prezentace námětů. Do 7. června
budou návrhy posuzovány a výsledky hlasování
schválí turnovští radní na svém červencovém jed-
nání. Právě červenec je měsícem, kdy bude moci
začít realizace vybraných projektů.

A co vlastně v rámci participativního rozpočtu
v Turnově vzniklo? Vloni například v Nudvojo-
vicích na břehu řeky Jizery vyrostlo zázemí s lavič-
kami a herními prvky pro děti. 

Díky projektu byl turnovský atletický stadion
doplněn o workoutové hřiště. 

Rok předtím bylo rozšířeno stávající dětské
hřiště v Dělnické ulici. 

V rámci participativního rozpočtu bylo doplně-
no o pískoviště, dvouvěžovou sestavu, vahadlovou
houpačku, prolézačku a malovací tabuli.

Zapojit se do participativního rozpočtu mohou
Turnované prostřednictvím programu Zdravého
města a místní Agendy 21.

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.

Dûtské hfii‰tû v Dûlnické ulici Workoutové hfii‰tû

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Dne 1. dubna 2019 bude zahájena rekonstrukce
Nádražní ulice v Turnově a rekonstrukce silnice
II/610 z Turnova až na hranici kraje. Celá opera-
ce bude trvat 2 roky. Zhotovitelem stavby bude
společnost EUROVIA CS a STRABAG. Akce za ví-
ce než 205 milionů korun bude spolufinancována
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj v rámci IROP ve výši necelých 146 milio-
nů korun. 

Z turnovského rozpočtu půjde na stavbu 18 milionů
korun. „Z těchto peněz budou hrazeny chodníky,
cyklostezky, mobiliář, veřejné osvětlení či parko-
vací zálivy. Poté město Turnov přispívá Vodo-
hospodářskému sdružení Turnov na úpravu vodo-
hospodářských sítí částkou 8 milionů korun. Další
2 miliony korun připadnou na nový chodník v Pře-
peřské,“ přiblížil starosta Tomáš Hocke s tím, že
žádná z komunikací není Turnova, ale kraje. 

Akce bude rozdělena na 2 velké etapy. V roce
2019 se bude pracovat hlavně okolo viaduktu, kde
vodohospodářská část odstartuje právě 1. dubna.
Na řadu přijde také Nádražní ulice. „Tam se začne
s opravou u Hotelu Beneš a ve třech úsecích se do-
jde k odbočce na silnici I/10. Rekonstrukce
Nádražní ulice by se měla stihnout do konce roku
2019 s tím, že se vždy v jedné etapě bude dělat vše,
tj. obruby, chodníky, štěrky pod komunikaci, cyklo-
stezka,“ popsal Tomáš Hocke. 

Pod viaduktem se v první fázi nebude moci jez-
dit, ale bude zachován průchod pro pěší. Ná-
dražní ulice bude pro běžnou dopravu zcela uza-

vřena včetně autobusových linek a do místa budou
moci zajíždět pouze občané, kteří tam bydlí nebo
mají firmu a podnikají. 

Mimořádně složitá část stavby bude kolem via-
duktu. „V prostoru máme schován jeden silniční
most, je tam zatrubnění Odolenovického potoka,
jsou tam dva velké odlehčovací objekty kanaliza-
ce, neboť jde o místo, kam ústí splašková kanali-
zace z celého Turnova II a Ohrazenic, je tam i stře-
dotlaká stanice plynu,“ jmenoval starosta a dodal,
že kromě toho se má komunikace prohlubovat,
aby zde mohla projet vozidla s návěsovou soupra-
vou. 
Před zahájením akce se usilovně pracuje na ob-
jízdných trasách. V první fázi nedotčenou částí
bude úsek od Přepeř k viaduktu, aby bylo možné

obsloužit průmyslovou zónu. Společnost KORID
pracuje na objízdných trasách veřejné dopravy.
„Zprávy ještě nemáme kompletní. Nicméně víme,
že autobusy, které jezdí ulicí Nádražní, by se měly
odklánět do ulice Fučíkovy a následně by měly být
převedeny na průtah Turnovem. Sjíždějící dopra-
va bude naváděna přes místní část Přepeř –
Potůček. Alfou a omegou celé operace bude obou-
směrný provoz u stavebnin, (dříve autosalon
Ford),“ nastínil Hocke. 

V roce 2020 by se měl dělat zbývající úsek
v Přepeřské ulici, tedy od viaduktu do Přepeř.
Stavební ruch bude také v Ohrazenicích mezi Py-
rámem a odbočkou na I/10.

S projektovou dokumentací se mohou lidé se-
známit na webu Turnova v sekci Město/Investice/
Připravované investice, (k dispozici je i výkresová
část). 

Résumé pro rok 2019

V letošním roce bude od dubna do listopadu
plně uzavřena:

• ul. Nádražní od Benešů po ulici Pacltovu 
• podjezd pod železničním viaduktem směrem na

Přepeře 
• silnice II/610 z Přepeř do Příšovic
• silnice II/610 ve Svijanech od nájezdu na dálnici

až k mostu přes Jizeru

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Rekonstrukce komunikací se blíÏí

Upozornûní 
pro pofiadatele akcí
v roce 2019
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 bu-
dou všechny předloženy na dubnové jednání
Zastupitelstva města Turnov. Všechny akce, které
nebudou uvedeny v obecně závazné vyhlášce, mu-
sí být ukončeny nejpozději do 22 hod. a nesmí ni-
jak narušit dobu nočního klidu vymezenou záko-
nem.

Lenka Karásková, DiS., 
odbor školství, kultury a sportu
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Upozornûní pro voliãe
Upozornění pro voliče pro volby do Evropského
parlamentu konané ve dnech 24. a 25. 5. 2019.

Vzhledem k tomu, že zákon č. 62/2003 Sb., o vol-
bách do Evropského parlamentu a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neu-
možňuje dle § 36 odst. 5 okrskové volební komisi
dodatečně dopisovat do výpisu ze seznamu voličů
ty voliče, kteří prokáží právo volit v příslušném vo-
lebním okrsku, ale komise je ve výpisu ze seznamu
voličů nenajde, je z důvodu minimalizace chyb
v seznamu voličů pro volby do Evropského parla-
mentu nutné upozornit občany na jejich právo
stanovené v § 28 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí, tj. ověřit si, zda
jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, případně požadovat do-
plnění údajů nebo provedení opravy, přičemž o-
becní úřad je povinen do 48 hod. žadateli vyhovět
nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč
žádosti vyhovět nelze.

Neúspěšný žadatel má právo do 30 dnů přede
dnem voleb do Evropského parlamentu (tj. do
středy 24. 4. 2019) domáhat se rozhodnutí soudu
podle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu
správního.

Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního

Voliãsk˘ prÛkaz
Zákon o volbách do EP umožňuje voliči, který ne-
bude moci anebo nehodlá volit ve volebním okr-

sku, v jehož seznamu voličů pro volby do EP je za-
psán, popřípadě ve zvláštním seznamu voličů ve-
deném zastupitelským úřadem, ve kterém je za-
psán, požádat o vydání voličského průkazu pro
volby do EP.

Voličský průkaz opravňuje voliče zapsaného
v seznamu voličů pro volby do EP 2019 (občana
ČR i občana členského státu) ve dnech voleb do
EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na
území ČR. 

Volič může požádat o vydání voličského průka-
zu pro volby do EP 2019, a to ode dne vyhlášení
voleb (tj. od 17. 1. 2019), buď písemným podáním
nebo osobně, a to: 
a) OBECNÍ ÚŘAD, u kterého je volič zapsán

v seznamu voličů pro volby do EP a nebude mo-
ci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro
který je tento seznam veden,

b) ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD, pro voliče, který
je státním občanem ČR, má bydliště v jeho ú-
zemním obvodu a je zapsán ve zvláštním se-
znamu voličů vedeném tímto zastupitelským ú-
řadem.

• PÍSEMNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI o vydání volič-
ského průkazu lze učinit:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným

podpisem voliče (podle ust. § 8 odst. 2 písm. f)
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů je tento úkon = ově-
ření podpisu pro účely využití volebního práva

osvobozen od povinnosti hradit správní popla-
tek) NEBO

b) v elektronické podobě zaslané POUZE pro-
střednictvím datové schránky (datové schrán-
ky fyzické osoby, popř. fyzické podnikající oso-
by voliče – žadatele),

přičemž žádost musí být doručena nejpozději 7
dnů před dnem voleb (tj. nejpozději do 16.00 hod.
v pátek dne 17. 5. 2019) tomu, kdo seznam voličů
pro volby do EP (tj. obecní úřad) nebo zvláštní se-
znam voličů (tj. zastupitelský úřad) vede.

POZOR! Dle sdělení Ministerstva vnitra po-
skytnutého na poradě dne 7. 2. 2019 žádost o vy-
dání voličského průkazu nelze podat e-mailem se
zaručeným elektronickým podpisem, uznávaným
elektronickým podpisem, případně jiným typem
elektronického podpisu (tedy elektronicky lze
pouze datovou schránkou FO/PFO žadatele).

• OSOBNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI o vydání volič-
ského průkazu lze učinit osobním dostavením se
voliče s platným dokladem totožnosti, a to do
okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do
EP vedeného obecním úřadem (tedy nejpozději
2 dny přede dnem voleb = tj. nejpozději do
16.00 hod. ve středu dne 22. 5. 2019) nebo uzavření
zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitel-
ským úřadem; (v tomto případě NENÍ třeba ově-
řeného podpisu voliče na žádosti o vydání volič-
ského průkazu; totožnost voliče – žadatele musí
být pověřeným pracovníkem při osobním kontak-
tu na místě ověřena). 

Nová radnice 
ve Skálovû ulici

Osmadvacátého ledna 2019 byla přestřižením
pásky otevřena zrekonstruovaná budova Nové
radnice ve Skálově ulici. 

Prioritou bylo zajištění návaznosti jednotlivých
agend na předchozí pracoviště, a tak slavnostní
akt proběhl až po zahájení provozu. Úředníci za-
čali fungovat v novém již 14. ledna. 

Moderní kancelářská budova je energeticky
úsporná, disponuje v jedné části exteriérovými ža-
luziemi, budova je vybavená kompletně LED
osvětlením, samozřejmostí je výtah, široké scho-
diště, místo pro parkování služebních vozidel
a 20 parkovacích míst pro klienty úřadu. 

Nová radnice poskytuje prostor pro 55 úřední-
ků a 18 strážníků městské policie. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, 
tisková mluvčí
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Vald‰tejn se pfiipravuje na novou sezónu 
I když je Valdštejn nyní v „zimním spánku“, inten-
zivně si připravuje program na nadcházející turis-
tickou sezónu 2019. Ta se bude snažit navázat na
úspěch té loňské, kterou si nenechalo ujít na 55 ti-
síc lidí. 

Z připravovaného programu můžeme již nyní po-
tvrdit, že lidé nepřijdou o oblíbené prohlídky s lou-
peživým rytířem, princeznou či poslední dva roky
mimořádně úspěšné noční prohlídky. Novinkou
a velkým tématem letošní sezóny bude i připomín-
ka kulatého výročí husitské revoluce, která výraz-
ně ovlivnila historii hradu. 

V loňském roce hrad Valdštejn získal 3. místo
v soutěži Památka roku 2017 Libereckého kraje

s projektem „Obnova hradního areálu hradu
Valdštejn“. Stavební a údržbové práce budou na
Valdštejně probíhat i v letošním roce. Nejvýznam-
nější a zároveň nejnáročnější by mělo být zpevně-

ní skalního podloží prvního a druhého skalního
bloku, na které bylo zažádáno o dotaci na Mi-
nisterstvo kultury v rámci programu Záchrana ar-
chitektonického dědictví. Opravy se dočkají
i vstupní dveře kaple sv. Jana Nepomuckého či ko-
runy zdiva romantického paláce. 

Areál hradu se v letošním roce oficiálně otevře
30. března. Sledujte naše webové stránky
www.hrad-valdstej.cz a facebook, kde je i upou-
távka pro zájemce na možnost provádění na tom-
to jedinečném hradě.

Eliška Gruberová a Radim Štícha, 
Turnovské památky a cestovní ruch, 

příspěvková organizace

Pfiichází jaro a s ním se
navrací farmáfiské trhy
Od konce března náměstí Českého ráje města
Turnova opět rozkvete barevnými stánky s na-
bídkou regionálních produktů. 

Ocení to všichni milovníci čerstvého ovoce a ze-
leniny, medu, mléčných, masných výrobků a peči-
va z našeho blízkého okolí. Na trzích lze také na-
koupit různé místní speciality a sezonní produkty. 
Na farmářské trhy se můžeme těšit každé sobotní
dopoledne od 8 do 12 hodin. „Letošní rok může-
me přislíbit výrobky z Řeznictví Rydval, čerstvé

ryby, pečivo z Pekárny a cukrárny Mikula a také
z JVS Semilské pekárny, zeleninu od manželů
Zalabákových. Dále špaldové koláče, sadbu, kvě-
tiny, dekorace, košíky a jiné výrobky, na které jsou
již mnozí návštěvníci zvyklí. Více o nabídce trhů
naleznete na naší facebookové stránce Pojizerské
farmářské trhy nebo na www.trhyfarmarske.cz,“
říká organizátor trhů Martin Honzů s tím, že se
návštěvníci mohou těšit i na novinky. 

Na závěr dodává: „Ještě máme pár volných
míst, takže pokud byste na trhu rádi prodávali své
výrobky, napište na e-mail trhyfarmarske@gma-
il.com nebo zavolejte na telefonní číslo 602 100
470. Na nové trhovce a jejich produkty se moc tě-
šíme.“

Přijďte si nakoupit a zažít atmosféru farmář-
ských trhů v Turnově! Poprvé již v sobotu 30.
března 2019.

Pavla Edw. Peša Machálková

Bytové domy ustoupily 
Alzheimer centru
Na konci ledna byla zahájena demolice bytové-
ho objektu čp. 1001, 1002. Místo něho se začne
stavět Domov se zvláštním režimem (Alzhei-
mer centrum). 

„Demolici provádí firma Bones s.r.o., Praha za
částku cca 2,5 miliónu Kč vč. DPH. Termín do-
končení je dle uzavřené Smlouvy o dílo do 11.
března 2019,“ sdělil podrobnosti Ing. Miloslav
Chrumko ze správy majetku turnovské radnice. 

Na demolici ihned naváže stavba Alzheimer
centra. Předpokládané náklady jsou 41 milionů
korun. Z rozpočtu bude muset Turnov doplatit
zhruba 10 milionů korun, zbytek bude financován
z dotace. Podmínkou udělení dotace však je, že za-
řízení musí být už v roce 2020 v provozu. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Foto Dronyvakci.cz
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Nové termíny sluchové
poradny
Od loňského roku začala v Turnově fungovat na
adrese DPS Výšinka, Granátová 1897 sluchová
poradna. Poradna zajišťuje odbornou pomoc,
seřizování sluchadel či prodej baterií a drob-
ných náhradních dílů do sluchadel.

V Turnově bude i v roce 2019 poskytovat služby
odborný pracovník Jaroslav Paur. Nejbližší termí-
ny poradny budou: 25. 2., 29. 4. a 24. 6. od 9.00 do
11.00 hodin. Na jednotlivé termíny je nutné se

předem objednat na tel. čísle: 488 577 841 nebo
731 653 007.

Poradnu poskytlo Centrum pro zdravotně po-
stižené Libereckého kraje, o. p. s. Hlavním před-
mětem činnosti společnosti je poskytování regist-
rovaných terénních, ambulantních a pobytových
sociálních služeb dle platné právní úpravy oso-
bám v nepříznivé sociální situaci, ve které se ocit-
ly z důvodu zdravotního postižení, chronického
onemocnění nebo věku a terénní sociální práce
v ohrožených rodinách s dětmi.

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

ãtvrtek 28. bfiezna 2019

VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA

od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Měsíc březen je tradičně v knihovnách měsícem
čtenářů a čtenářství. I letos tomu není jinak. Od
pátku 1. března do soboty 30. března 2019 pro-
běhne celostátní propagační kampaň na podporu
činnosti knihoven a aktivit s nimi spojených. 

Není to pouze výzva a příležitost daná knihov-
nám, ale všem institucím, kterým není lhostejný
osud vzdělaností naší současné populace a alar-
mující celostátní a stále vzrůstající procento tzv.
druhotné „čtenářské negramotnosti“. Neschop-
nost vnímat přečtený text a následně jej reprodu-
kovat, nehledě rovněž na techniku čtení. Je záro-
veň příležitostí přiblížit instituci knihovny široké
veřejnosti.

Hlavní akce měsíce této propagační akce:

S KNÍÎKOU DO ÎIVOTA 
– BOOKSTART
Projekt pro rodiče s dětmi jak rozvíjet pozitivní
vztah ke knize, čtení a vyprávění. S knížkou do ži-
vota si dává za cíl pomoci dětem a rodičům při vý-
chově ke čtenářství.

Pondûlí 11. bfiezna 2019 – pátek 15. bfiezna 2019
T˘den ãtení aneb ãtení slu‰í 
kaÏdému – 11. roãník 
Týden intenzivního čtení hlavně těm nejmenším
dětem. Čteme ve školkách, školách, družinách,
čteme dětem, děti nám dospělým. Čteme v kni-

hovně, čteme doma, ale hlavně čteme celý týden!
V tomto ročníku čteme z knížek pro nejmenší, ale
také z knížek spisovatelů Eduarda Petišky, Fran-
tiška Nepila, Ivony Březinové a řady dalších.

âtenáfi roku – 9. roãník
Také v roce 2019 pokračujeme v oceňování nejlep-
ších čtenářů v naší knihovně. Letošního „Čtenáře
roku“ budeme hledat mezi muži. Cílem této akti-
vity je posilovat společenský význam a prestiž čet-
by a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využí-
vají. Letošního „Čtenáře roku“ budeme hledat
mezi čtenáři – muži (od dosažení 18 let věku vý-
še). V průběhu března 2019 budou vybráni muži –
Mistři četby nejen jednotlivých knihoven, ale také
všech krajů a celostátní vítěz bude slavnostně
představen v přímém přenosu České televize
v rámci vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší
knihy roku Magnesia Litera. Tato akce se koná
7. dubna. 

Dal‰í sluÏby a aktivity knihovny
Projekty výchovy ke čtenářství – S knížkou do
života, Klub Matýsek, Druhé a další čtení, Pohád-
ková babička do školky, pořady a čtení ve spolu-
práci s Centrem pro rodinu Náruč, cyklus předná-
šek a pořadů pro Virtuální univerzitu třetího věku,
biblioterapie pro pacienty NSP KNL nemocnice
Turnov, cyklus přednášek, pořadů a akcí v rámci
projektů Rok Eduarda Petišky a Ivony Březinové
a 70. výročí vzniku nakladatelství Albatros, 30 let
od sametové revoluce a další. 

Na nové pobočce v Turnově II je plánován celo-
roční bohatý program pro širokou veřejnost.
Pokračuje projekt Aktivně ve stáří, Knihovna
otevřená rodině a další. Vyvrcholením březnových
aktivit bude opět Noc s Andersenem, která vstu-
puje do 19. ročníku svého trvání. Eva Kordová, 

dramaturg KVČ a dětské oddělení, 
Městská knihovna A. Marka Turnov 

Bfiezen mûsíc ãtenáfiÛ


