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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – duben 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, Mûstská knihovna A. Marka Turnov, MûÚ Turnov. 

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

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 Vodohos-
podářskému sdružení Turnov na úpravu vodohospo-
dářských sítí částkou 8 milionů korun. Další 2 mi-

liony korun připadnou na nový chodník v Pře-
peřské,“ přiblížil starosta Tomáš Hocke s tím, že
žádná z komunikací není Turnova, ale kraje. 

Stavební akce je rozdělena na 2 velké etapy.
V roce 2019 se bude pracovat hlavně okolo via-
duktu, kde vodohospodářská část začíná právě
1. dubna. Na řadu přijde také Nádražní ulice.
„Tam se začne s opravou u Hotelu Beneš a ve třech
úsecích se dojde k odbočce na silnici I/10. Re-
konstrukce Nádražní ulice by se měla stihnout do
konce roku 2019 s tím, že se vždy v jedné etapě bu-
de dělat vše, tj. obruby, chodníky, štěrky pod ko-
munikaci, cyklostezka,“ popsal Tomáš Hocke. Jak
doplnil, další rok budou položeny finální vrstvy
asfaltu. 

Pod viaduktem se v první fázi nebude moci jez-
dit, ale bude zachován průchod pro pěší. Nádraž-
ní ulice bude pro běžnou dopravu zcela uzavřena
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 soupravou. 

Vedle těchto úseků se bude pracovat na silnici
ze Svijan do Přepeř. I zde bude oprava probíhat po
úsecích, nedotčenou částí by měl být v první fázi
úsek od Přepeř k viaduktu, aby bylo možné ob-
sloužit průmyslovou zónu. 

Startuje nároãná rekonstrukce
NádraÏní ulice a silnice II/610
Dne 1. dubna 2019 startuje rekonstrukce Nádražní ulice v Turnově a rekonstrukce silnice II/610
z Turnova až na hranici kraje. Celá operace bude trvat 2 roky. Zhotovitelem stavby je společnost
EUROVIA CS a STRABAG. Akce za více než 205 milionů korun je spolufinancována Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP ve výši necelých 146 milionů korun. 



Radnice v rámci participativního rozpočtu v letoš-
ním roce vyčlenila 500 000 korun. Pokud chcete
v Turnově nový chodník, dětské hřiště či zkrášlit ve-
řejný prostor, pošlete nám do 26. dubna svůj nápad!

Své návrhy podávejte prostřednictvím webových
stránek www.tvorime.turnov.cz, e-mailem na kla-

ra.preislerova@centrum.cz či písemně přes poda-
telnu Městského úřadu Turnov, a to do 26. dubna
2019. 

V pondělí 29. dubna se od 17.00 hodin na Nové
radnici ve Skálově ulici uskuteční veřejné předsta-
vení autorů a jejich zajímavých návrhů. Následně
bude spuštěno hlasování a ve druhé polovině roku

proběhne realizace vítězných projektů. Všechny
důležité informace naleznete na webových strán-
kách projektu www.tvorime.turnov.cz

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se obrá-
tit na koordinátorku projektu.

Ing. Klára Preislerová, e-mail: 
klara.preislerova @centrum.cz, tel.: 603 578 391
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Kvůli uzavírkám jsou vytvořeny objízdné trasy.

„Autobusy, které jezdí ulicí Nádražní, se odklání
do ulice Fučíkovy a následně jsou převedeny na
průtah Turnovem. Sjíždějící doprava je naváděna
přes místní část Přepeř – Potůček. Alfou a ome-
gou celé operace je obousměrný provoz u staveb-
nin, (dříve autosalon Ford),“ nastínil Hocke. 

Jak si mohli obyvatelé Turnova všimnout, na
sjezdu z dálnice v Ohrazenicích vyrostly protihlu-
kové stěny. V této části je zrealizovalo ŘSD před-

nostně, aby neblokovalo zahájení rekonstrukce
Nádražní ulice. „Právě z tohoto důvodu nedošlo
k zákazu tranzitní dopravy přes Nádražní ulici,
který požadovali místní občané kvůli otřesům na
provizorně zprovozněné komunikaci,“ vysvětlil
starosta města. „Přes odbor dopravy jsme o zákaz
zažádali, ale vše narušila tato zásadní stavba, kte-
rá musela být na přelomu roku 2018/2019 dokon-
čená,“ dodal. 

V roce 2020 by se měl dělat zbývající úsek
v Přepeřské ulici, tedy od viaduktu do Přepeř.
Kromě komunikací, chodníků a dalších záležitos-
tí bude postaven zcela nový chodník, který naváže
u stavebnin.

Stavební ruch bude také v Ohrazenicích mezi
Pyrámem a odbočkou na I/10. S projektovou do-
kumentací se mohou lidé seznámit na webu
Turnova v sekci Město/Investice/Připravované
investice, (k dispozici je i výkresová část). O re-
konstrukci informuje také banner vyvěšený na zá-
bradlí mostu, který vede přes Odolenovický potok
(v blízkosti křižovatky Fučíkova × 1. máje). 

Résumé pro rok 2019

V leto‰ním roce bude od dubna do listopadu plnû uzavfiena:

• ul. NádraÏní od Bene‰Û po ulici Pacltovu 

• podjezd pod Ïelezniãním viaduktem smûrem na Pfiepefie 

• silnice II/610 z Pfiepefi do Pfií‰ovic

• silnice II/610 ve Svijanech od nájezdu na dálnici aÏ
k mostu pfies Jizeru

V případě dotazů ohledně stavby se můžete ob-
rátit na Stanislavu Syrotiukovou z odboru správy
majetku MěÚ Turnov, e-mail: s.syrotiukova@mu.
turnov.cz, telefon: 481 366 402, mobilní telefon:
737 204 266.

Rekonstrukce komunikací se připravovala 5 let.
„Prosím lidi o trpělivost, bude to náročné, ale ně-
kdy to opravit musíme,“ uvedl na závěr starosta
Turnova. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Tvofiíme Turnov do 26. dubna
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Duben je měsícem projektu enviromentální ekolo-
gické výchovy Planeta Země – Příroda na Zemi.
Tento projekt vstupuje rokem 2019 do 11. ročníku
svého trvání. Pořádá ho město Turnov, odbor ži-
votního prostředí v rámci aktivit Zdravého města
a MA 21 ve spolupráci s Městskou knihovnou Anto-
nína Marka Turnov. Nově se připojuje opět Sprá-
va CHKO Český ráj. V celoroční soutěži Příroda
Na Zemi – Planeta Země se zapojí mezi pořadate-
le také Dům přírody v Dolánkách. V nabídce je řa-
da akcí a aktivit pro školky, školy i veřejnost.

úter˘ 2. dubna 2019 od 8.30 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
âteme v‰ichni, vypráví jen nûkdo 
Místní kolo celostátní přehlídky v umění vyprávět
vstoupilo do 16. ročníku. 

ãtvrtek 4. dubna–pátek 5. dubna 2019 vÏdy od 10.00 hodin,
dûtské oddûlení knihovny 
Îivot v lese
Hodiny ekologické výchovy pro 2. a 3. ročníky zá-
kladní školy budou doplněny znalostní soutěží
z oboru myslivosti a ochrany přírody. Hosté pro-
gramu Ing. Jan Čihák, Jaroslav Hejral a další.

ãtvrtek 4. dubna 2019 od 14.00 hodin, KAS penzion ÎiÏkova 
Krásy Krkono‰
Přednáška Ing. Michala Skalky o chráněné floře
a fauně v našich nejkrásnějších horách. Určeno pro
návštěvníky Klubu aktivní senior v penzionu Žižkova.

sobota 6. dubna 2019 od 10.00 do 12.00 hodin, 
prostor za sídlem Technick˘ch sluÏeb Turnov 
Ukliìme svût, ukliìme âesko
Celorepubliková akce zaměřená na úklid černých
skládek. Připojíme se i my v Turnově a je to akce
pro širokou veřejnost. Jedná se o sběr odpadů za
sídlem Technických služeb. Sejdeme se u železnič-
ního mostu – GPS souřadnice – 50.5818553N,
15.1484589E. Uklízet budeme pozemky pod že-
lezničním mostem a dál podél toku Jizery.

ãtvrtek 11. dubna 2019 od 18:00 hodin, poboãka knihovny na
vlakovém nádraÏí Turnov II. 
Z proklet˘ch hor do Albánie
Multimediální cestovatelská přednáška Pavly Bičí-

kové o 3týdenním putování po zemi, kde ne zname-
ná ano a kde krevní msta není dávnou minulostí.

pátek 12. dubna 2019 od 9.00 hodin, koncertní sál ZU· 
Chránûná krajinná oblast âesk˘ ráj
Přednáška o poslání nejstarší CHKO na území na-
ší republiky, o výjimečných krásách přírody Čes-
kého ráje a dalších tématech. Přednáší Ing. Jiří
Klápště, vedoucí CHKO Český ráj v Turnově, ur-
čeno pro 7. ročníky základních škol.

nedûle 14. dubna 2019 od 10.00 hodin, dûtské oddûlení knihovny 
Dílna proutûná, velikonoãní 
a ãarodûjnická
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi je v dub-
nu zaměřená na výrobu z proutí, dále malování
vajíček a také vyrábění čarodějnic a koček. Tradič-
ně dílnu povedou Eva Šrajerová, Simona Bakešo-
vá a Lenka Bendáková.

pondûlí 15. dubna 2019 od 14.00 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka 
stfieda 24. dubna 2019 od 14.00 hodin, klubovna DD Pohoda 
Krásy Krkono‰
Přednášky Ing. Michala Skalky o chráněné floře
a fauně našich nejkrásnějších hor. Určeno pro
obyvatele penzionu Výšinka, DD Pohoda a další
zájemce z řad veřejnosti. 

pondûlí 15. dubna aÏ ãtvrtek 18. dubna 2019 
Den Zemû – úklid mûsta a okolí
Žáci základních a studenti středních škol
z Turnova budou uklízet okolí svých škol, město

a další místa v okolí Turnova, kam rádi chodíme za
krásami přírody.

úter˘ 16. dubna 2019 od 18.00 hodin, DÛm Na Sbofie 
Veãer Na Sbofie – stromy vypravují
Uvedení nové knihy PhDr. Marie Hruškové Stro-
my vypravují, Příběhy o stromech a lidech. Hosty
večera budou další spolutvůrci knihy a herečka
Bára Hrzánová. Hudební doprovod Bedřich Ludvík
a Ondřej Halama. Průvodní slovo Eva Kordová. 

ãtvrtek 25. dubna 2019 od 18.00 hodin, sálek ICM v knihovnû 
V‰ude jsem potkal lidi a zvífiata
Cestovatel David Hainall představí svá neuvěřitel-
ná dobrodružství v rámci Cestovatelských čtvrtků
v ICM.

DALŠÍ PROGRAMY

Ekologické v˘ukové programy
pro matefiské ‰koly Turnova
Poutavé a zajímavé pořady, které připravila Sprá-
va KRNAP. 

úter˘ 16. dubna 2019 a ve ãtvrtek 25. dubna 2019 
vÏdy v dopoledních hodinách
Pavouãí svût
Děti se seznámí s užitečností pavouků, jak žijí
a vytvářejí sítě.

úter˘ 14. kvûtna 2019 dopoledne 
Ptaãí domeãky a co se v nich dûje?
Výukový program o ptačích hnízdech, kde se líbí
ptačím vajíčkům a jak ptáčkové žijí. Pokračujeme
také v měsíci květnu. 

Pfiíroda na Zemi – téma voda
Celoroční fotografická, výtvarná a literární soutěž
na téma pro člověka životně důležité vody. Vy-
hlášení 1. dubna 2019 a ukončení 1. dubna 2020.
Soutěž je vyhlášena v pěti kategoriích ve věku od 8
do 18 let. Poslední kategorie dospělí neomezeno
věkem. 

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

Duben – Mûsíc pro planetu Zemi 2019
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Sbûrn˘ dvÛr 
a kompostárna 2019
Odbor životního prostředí informuje občany
o provozní době sběrného dvora Vesecko. Od 1.
března do 31. října 2019 bude provozní doba
sběrného dvora Vesecko opět v letním režimu. 

Provozní doba sběrného dvora od března do října:
pondělí–pátek 9.00–17.00
sobota 9.00–12.00

Provozní doba sběrného dvora od listopadu do
konce roku (zimní provoz):

pondělí – pátek 9.00–16.00
sobota 9.00–12.00

Dále upozorňujeme na uzavření sběrného dvora
v roce 2019 ve státní svátky a další přímo následu-
jící dny. Sběrný dvůr bude tedy v roce 2019 uza-
vřen v těchto termínech:
19. 4. 20. 4. 22. 4. 1. 5. 8. 5.
5. 7. 6. 7. 28. 9. 28. 10. 24. 12.
25. 12. 26. 12. 27. 12. 28. 12. 30. 12.
31. 12.

Kompostárna na Malém Rohozci bude otevřena
od 1. dubna. Přivážet můžete větve, trávu, listí
a další bioodpad, který na zahrádce nashromáždí-
te. Před zahájením provozu na kompostárně mů-
žete bioodpad přivážet na sběrný dvůr Vesecko
v jeho provozních hodinách.

Provozní doba kompostárny duben–říjen 2019:
pondělí, středa, pátek 9.00–17.00
sobota 9.00–12.00

Provozní doba kompostárny v listopadu 2019:
pondělí, středa, pátek 9.00–16.00
sobota 9.00–12.00

Kompostárna bude uzavřena v roce 2019 ve stej-
ných termínech, ve státní svátky a další přímo ná-
sledující dny jako sběrný dvůr:

19. 4. 20. 4. 22. 4. 1. 5. 8. 5.
5. 7. 6. 7. 28. 9. 28. 10.

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Slavnostní zápis se uskuteční v úterý 14. května
2019 od 10.00 do 16.00 hodin.

Před termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání
proběhne na mateřských školách „Den otevře-
ných dveří“ – v těchto termínech:

4. 4. 2019 od 9 do 11 hodin
MŠ Turnov, Jana Palacha 1931 „VÝŠINKA“

9. 4. 2019 od 15 do 17 hodin
MŠ Turnov, Alešova 1140 „DŘEVĚNKA“

9. 4. 2019 od 15 do 17 hodin
MŠ Turnov – Mašov

10. 4. 2019 od 9 do 11 hodin a od 15 do 17 hodin
MŠ Turnov, 28. října 757

10. 4. 2019 od 9 do 11 hodin a od 15 do 17 hodin
MŠ Turnov, Bezručova 590 „ZÁMEČEK“

16. 4. 2019 od 9 do 11 hodin
MŠ Turnov, Zborovská 914 „ZELENKA“

24. 4. 2019 od 9 do 11 hodin
Waldorfská MŠ Turnov

Probíhá kaÏd˘ sud˘ t˘den v úter˘ od 16 do 18 hodin
kromû 30. 4. 2019
MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov „SLUNÍČKO“
Miniškolka Sluníčko

Jiné časy či jiný termín lze dohodnout individuál-
ně s ředitelkou konkrétní mateřské školy. 

Kateřina Mrkvičková, 
odbor školství, kultury a sportu

Zápis dûtí k pfied‰kolnímu vzdûlávání 2019/2020

Odbor školství, kultury a sportu turnovské radni-
ce informuje o zápisu dětí k povinné školní do-
cházce pro rok 2019/2020, který probíhá ve dnech
1.–30. dubna 2019. Slavnostní zápis se na tur-
novských školách uskuteční v úterý 2. dubna 2019. 

Od 10.00–17.00 hodin na tûchto základních ‰kolách: 
• Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvko-

vá organizace (v budově odloučeného pracoviště
Alešova 1059)

• Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková
organizace

• Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvko-
vá organizace

• Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková or-
ganizace 

• Základní škola Sluníčko, Kosmonautů 1641,
příspěvková organizace 

Od 11.30–15.00 hodin na této základní ‰kole:
• Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěv-

ková organizace 

Sabina Karešová, odbor školství, kultury a sportu

Zápis dûtí k povinné ‰kolní docházce 2019/2020
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Poslední dubnový večer bude na mnoha místech
probíhat „pálení čarodějnic“. Je to velmi starý
a dodnes živý lidový zvyk spojený s pálením ohňů. 

V letošním roce se bude opět konat pálení čarodějnic
v Turnově Na Lukách za autobusovým nádražím.
Na tuto lokalitu mohou občané Turnova přivážet
pouze větve a čistou dřevní hmotu. Je zakázáno
sem odkládat lakované dřevo, pařezy a další jiné
odpady.

Přivážení materiálu bude probíhat od 1. dubna
2019 do 28. dubna 2019 do 17.00 hodin. Materiál
je možné přivézt pouze v sobotu od 9.00 do 18.00
a v neděli od 9.00 do 17.00. V tento čas bude na
místě vždy přítomen zástupce Sboru dobrovol-
ných hasičů Turnov, který bude kontrolovat druh
materiálu a místo odložení. 

Mimo tento určený čas je zde zakázáno odklá-
dat jakékoliv suroviny. Pokud by sem někdo odlo-
žil materiál mimo stanovenou dobu, může být ta-

kové jednání klasifikováno jako odkládání odpadů
mimo vyhrazená místa. Za toto porušení zákona
o přestupcích lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
Prostor bude trvale monitorován městskou poli-
cií. V případě potřeby se obracejte na pořadatele
akce – Sbor dobrovolných hasičů Turnov

pan Richtr – 731 030 553 
pan Hejna – 604 176 925.
„Čarodějnice“ budou probíhat v úterý 30. dubna

od 16:00 hodin. Ve spolupráci se Žlutou ponorkou
Turnov zde budou soutěže pro děti a před zapále-
ním ohně (cca v 19.00 hodin) proběhne vyhlášení
Miss malá čarodějnice. Podrobnější informace na-
jdete na internetových stránkách SDH Turnov
www.sdh-turnov.webnode.cz

MěÚ Turnov, 
odbor životního prostředí a SDH Turnov

BlíÏí se „pálení ãarodûjnic“

Turnov podpofií cestovní
ruch

Město Turnov bude po schválení statutu Fondu
města Turnov pro podporu cestovního ruchu
vypisovat výzvu na předkládání žádostí o dotaci.

Materiálem se zabývali turnovští radní a v posled-
ním březnovém týdnu také zastupitelé. Termín pro
příjem žádostí je od 29. 4. do 17. 5. 2019.

„Dotace je určená na podporu řemeslné a zážit-
kové turistiky – podporu tvorby a zavedení pro-
duktů cestovního ruchu zaměřených na zážitko-
vou turistiku a řemeslné tradice Turnova a jeho
okolí, podporu rozšíření této nabídky s důrazem
na téma Turnov město drahých kamenů a šper-
ků,“ přiblížila Mgr. Martina Marková, vedoucí od-
boru školství, kultury a sportu MěÚ Turnov. 

Jak pokračovala, dále lze čerpat na podporu
nabídky a prezentace regionálních potravin či
podporu tvorby a propagace nabídky v Turnově
a v turistické oblasti Turnovsko, zejména s důra-
zem na regionální témata např. Globální geopark
UNESCO Český ráj.

Budou podporovány zejména tyto aktivity:
– tradiční řemesla: rozvoj ukázek/exkurzí

s možným vyzkoušením si daného řemesla pro
návštěvníky (např. 1 × týdně minimálně na 1 hodi-
nu), cílem je zvyšování návštěvnosti (rozvoj se-
zónních a mimosezónních nabídek)

– regionální potraviny se značkou regionální
produkt Českého ráje: pořádání prezentačních ak-
cí s účastí minimálně 5 výrobců, rozvoj ukázek
a exkurzí s možností vyzkoušení si výroby, kurzy
pro veřejnost (např. regionální kuchyně)

– regionální témata: tvorba a rozvoj nabídky, kte-
rá rozvíjí specifická témata Turnova a jeho turistické
oblasti, resp. turistického regionu Český ráj

– zážitkové programy jako workshopy, dílny,
prohlídky, prezentační akce

– tvorba nových turistických produktů a pro-
duktových balíčků

– tvorba a tisk propagačních materiálů, rozvoj
e-marketingu (v součinnosti s TPCR)

– tvorba podkladů - texty, překlady, fotografie
Hodnocení žádostí bude projednáno na komisi

20. května 2019, o schválení se pak postarají tur-
novští zastupitelé na svém květnovém jednání.
Pro více informací se lze obrátit na odbor školství,
kultury a sportu. V brzké době bude výzva také na
úřední desce. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Prodej pozemku 
v lokalitû V˘‰inka

Město Turnov má záměr znovu prodávat poze-
mek za upravených podmínek výběrového říze-
ní, které budou známy po jednání zastupitelů
28. 3. 2019. 

Návrh záměru počítá s prodejem části pozemku
parc. č. 1660/1 o výměře 4 234m2 v kat. území Tur-
nov, obec Turnov, evidované na LV č. 10001 u Ka-
tastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily, a to za kupní cenu v minimální
výši 1 250 Kč/m2 prodávané části pozemku. 

Detaily budou po jednání zveřejněny na úřední
desce a webových stránkách města Turnov.
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V˘zva okrskové volební 
komise
Městský úřad Turnov přijme pro práci v okrs-
kových volebních komisích pro volby do
Evropského parlamentu určitý počet schop-
ných a spolehlivých pracovníků.

Členem okrskové volební komise může být ob-
čan ČR, který alespoň v den složení slibu dosáhl
věku nejméně 18 let (tj. max. do 12. 9. 2018), ne-
ní kandidátem, není omezen ve svéprávnosti k vý-
konu volebního práva ani u něj nenastalo záko-
nem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu. 

Volby do Evropského parlamentu začínají v pátek
24. května 2019 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a so-
botu 25. května 2019 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Na ukončení hlasování v sobotu ve 14.00 hod.
navazuje bezprostředně sčítání hlasů a sumariza-
ce výsledků voleb.

Zájemci o práci v těchto komisích, pokud ne-
jsou delegováni volební stranou, se mohou přihlá-
sit na adrese: Městský úřad Turnov, odbor správ-
ní, Skálova 84 Turnov.

Přihlášky za člena OVK je možno telefonicky,
osobně nebo e-mailem podat do středy 24. dubna
2019 na Městský úřad Turnov, odbor správní ve

Skálově ul. č.p. 466 Turnov (nová radnice)
sl. Vráblová tel. 481366801, e-mail: k.vrablova@
mu.turnov.cz, případně pí. Novotná tel. 481 366
802, e-mail: i.novotna@mu.turnov.cz. 

Do přihlášky uvádějte jméno, příjmení, adresu
trvalého pobytu, datum narození a zdravotní po-
jišťovnu. 

První zasedání okrskových volebních komisí se
bude konat ve čtvrtek dne 2. května 2019, pozván-
ky zájemci obdrží, účast je nutná z důvodu složení
volebního slibu.

Odměna za práci v okrskové volební komisi je
stanovena prováděcím předpisem ve výši 1 800 Kč
pro člena OVK, 2 100 Kč pro místopředsedu OVK
a 2 200 Kč pro předsedu OVK. 

Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního

Odbor sociálních vûcí 
zve seniory na 
cestovatelskou pfiedná‰ku
Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí po-
řádá pro seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním cestovatelskou přednášku Pavly Bičíkové
„S batohem napříč Marokem“. 

Přednáška se uskuteční v pondělí 15. dubna 2019
od 13.30 hodin v Kině Sféra Turnov. Vstup je zdarma.

Nenechte si ujít poutavé vyprávění o přechodu
Velkého Atlasu s barevnými horskými hřebeny,
vydejte se na Saharu, největší poušť světa, zažijte
dobrodružství na tržištích, ve středověkých měs-
tech či v pohádkových palácích... 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

ãtvrtek 25. dubna 2019

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

V posledních týdnech opět mediální prostor rozví-
řily kauzy s nekvalitním masem ze zahraničí.
Nejsou ovšem jediné. Vzpomeňme na podobné pří-
pady s posypovou solí přidávanou do jídla nebo
s nadměrným množstvím pesticidů v ovoci a zele-
nině. 

Všechny tyto kauzy ukazují, jak málo některým
producentům potravin záleží na kvalitě toho, co
vyrábějí, prodávají a my pak konzumujeme. V su-
permarketech se často ani nedozvíme, odkud
maso či jogurt pochází. Místo opravdové země
původu se používá Made in EU. Těžko se pak roz-
hodujeme, které zboží do košíku vložit. Naštěstí
se objevuje alternativa v podobě nabídky místních

producentů – farmářské trhy. V posledních letech
se konají v mnoha městech v našem okolí.
Nabízené zboží je z našeho regionu a jeho kvalita
je garantována přímo místními výrobci a prodejci.
Kromě čerstvého ovoce a zeleniny zde najdete
i pečivo, uzeniny a med. Prodejci nabízejí také vý-

robky z kravského, ovčího a kozího mléka – jogur-
ty, tvarohy, sýry a podobně. 

Sortiment v průběhu roku ozvláštňují speciální
sezonní produkty – na Velikonoce pomlázky, na
jaře sadba zeleniny a květin. 

Pokud byste na trhu chtěli prodávat také vaše
výrobky, kontaktujte organizátory. 

Farmářské trhy se v našem městě konají každou
sobotu dopoledne na náměstí Českého ráje. Více
informací na www.trhyfarmarske.cz a info o ak-
tuálním sortimentu na Facebooku ve skupině
Pojizerské farmářské trhy. 

Farmářské trhy v Turnově znovu začínají
v sobotu 30. března 2019. 

Pavla Edw. Peša Machálková

Nakupujte na farmáfisk˘ch trzích


