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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – kvûten 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, 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

Nejen, že zaplatí méně oproti jednorázovému vstup-
nému, ale také nebudou muset čekat fronty u po-
kladny. 

Čeká je volný průchod turniketem. S otevřením ven-
kovního koupaliště se předběžně počítá na konci
května. Bude však záležet na počasí. 

Základní tarify vstupného 
na koupali‰tû v areálu
Ma‰kova zahrada na rok 2019
Tarify na rok 2019 cena
Dospûlí 120 Kã
Zlevnûná 1 pro dûti, mládeÏ, studenty a dÛchodce 80 Kã
Zlevnûná 2 nebo skupina 50 Kã
Dûtská do 120 cm 20 Kã
Rodinná sleva pro dítû za doprovodu dospûlého 40 Kã
Odpolední po 15.00 hod. dospûlí 90 Kã
Odpolední po 15.00 hod. zlevnûná 1 50 Kã
Odpolední po 15.00 hod. zlevnûná 2 nebo skupina 40 Kã
Veãerní 60 Kã

Systém ãipov˘ch karet Mûstské
sportovní Turnov, s. r. o. – obecná
pravidla
• Čipová karta se prodává za 50 Kč a stává se ma-

jetkem návštěvníka
• Na pokladně návštěvník zaplatí v hotovosti nebo

platební kartou a na čipovou kartu mu pokladní
nahraje odpovídající kredit

• Prodáváme dva druhy čipových karet – základní
tarif a zlevněný tarif

Jak ãipová karta funguje
• Na čipovou kartu na pokladně převedeme vaši

hotovost, karta se stane vaší elektronickou peně-
ženkou pro vstupy na koupaliště i na zimní sta-
dion v areálu Maškovy zahrady

• První nabití platí dospělí (základní tarif) 500 Kč,
děti, mládež, studenti a důchodci zlevněný tarif
250 Kč

Areál Ma‰kova zahrada zavádí
ãipové karty se spoustou v˘hod
Turnovští radní schválili nový ceník vstupného do sportovně rekreačního areálu Maškovy zahrady.
Navýšení ceny vstupného budou pravidelným turnovským návštěvníkům kompenzovat čipové karty. 



Zmûny ve vydávání
cestovních pasÛ
od 1. 7. 2018

Vydávání cestovních pasÛ
ve zkrácen˘ch lhÛtách
Od 1. července 2018 došlo ke změnám ve vydá-
vání cestovních pasů občanům, kteří potřebují
urychleně vycestovat do zahraničí.

Podání Ïádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve
dvou zkrácených lhůtách, 
a to:
• v pracovních dnech do 24 hodin nebo
• do 5 pracovních dnů.

Občan může žádost o vydání cestovního pasu po-
dat ve zkrácených lhůtách:

• u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností („ORP“),

• v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22
(„ORP“),

• u Ministerstva vnitra.

Občan může při podání žádosti o vydání cestovní-
ho pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na
uvedený kontakt mu bude zaslána informace
o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

Pfievzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních
dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra
– adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – sta-
nice „Pražského povstání “).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může
převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním ú-
řadu obce s rozšířenou působností či úřadu měst-
ské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost
o jeho vydání.

Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žá-
dosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde
žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností či úřadu městské
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na
Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního
poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí
cestovního pasu.

Pfiehled správních poplatkÛ 
za vydání cestovního pasu 
ve zkrácen˘ch lhÛtách

Občané starší 15 let
Vydání do 24 hodin v pracovních dnech 6 000 Kč
Vydání do 5 pracovních dnů 3 000 Kč

Občané mladší 15 let
Vydání do 24 hodin v pracovních dnech 2 000 Kč
Vydání do 5 pracovních dnů 1 000 Kč
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• Každé další nabití platí základní tarif min.

200 Kč, zlevněný tarif min. 100 Kč 
• Vstupy bez front u pokladny, pouhé pípnutí při

průchodu turniketem zajistí zaplacení vstupné-
ho podle času stráveného v areálu

• Při odchodu je nutné opět projít turniketem a za-
znamenat tak čas odchodu z areálu 

Ceník vstupného v pfiípadû 
pouÏití ãipové karty
Při vstupu do areálu Vám systém odečte vždy prv-
ní čtyři hodiny – viz ceník níže. Následně bude
odečteno za každých započtených patnáct minut
dle sezóny a kategorie.

Koupali‰tû Ma‰kova zahrada Hlavní sezóna
Dospûlí Zlevnûn˘ 

(základní) tarif
Vstupné za první 4 hodiny (0–240 minut) 70 Kã 50 Kã
Cena za kaÏd˘ch dal‰ích 15 minut navíc 1 Kã 0,70 Kã
Maximální odeãtená ãástka za cel˘ den 98 Kã 69,60 Kã
Cena v pfiípadû koupû vstupenky 120 Kã 80 Kã

• Pokud již máte nabitý kredit na čipové kartě, ne-
musíte stát frontu u pokladny

• Je potřeba projít turniketem a „přihlásit“ vstup
do areálu – karta se přikládá přímo na turniket,
tam kde se zobrazují šipky o průchodu turnike-
tem

• Odchod na čipovou kartu je možný až po 60 mi-
nutách (bezpečnostní pojistka). V případě dří-
vějšího odchodu Vás turniket nepustí – objeví se
hláška „Karta je blokována“

• Při odchodu je potřeba se přes turniket „odhlásit“
• V případě, když se neodhlásíte, tak Vás po 20. ho-

dině ze systému odhlásí pokladní – bude Vám
odečtena částka za celý čas od příchodu do od-
hlášení

V˘hody
• Snížené vstupné
• Za kratší dobu je nižší cena
• Průchod turniketem bez fronty u pokladny
• Využití jak na koupališti v létě, tak i na zimním

stadionu po zbytek roku (bruslení pro veřejnost)

Pfiíklad, proã vyuÏít ãipovou kartu: 
Chcete se jít koupat v 14.00. U pokladny musíte
zaplatit celodenní vstupné či počkat do 15.00
a pak si koupit odpolední. V případě, že máte či-
povou kartu, tak přijdete v 14.00 a první 4 hodiny
Vás vyjdou dle Vašeho tarifu.

S přáním krásných zážitků a slunného léta
Vladimír Křapka, jednatel společnosti 

Městská sportovní Turnov, s. r. o.

Zmûny ve vydávání cestovních pasÛ od 1. 7. 2018
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Prvního dubna byla zahájena největší investiční
akce na Turnovsku – rekonstrukce Nádražní ulice
a silnice II/610 až na hranici kraje. 

Za první týden došlo v Nádražní ulici k odstraňo-
vání dlaždic z chodníků, vytrhávání obrubníků a fré-
zování vozovky v 1. úseku od Hotelu Beneš po Kolo-
niál u Roubíčků. V levé části (směrem nahoru) byl
vyčleněn koridor pro chodce. Pod viaduktem pro-

bíhalo odstraňování kostek a frézování vozovky. Ve
druhém dubnovém týdnu se na stavbě uskutečnil
první kontrolní den. Jednotlivé fáze oprav byly po-
stupně upřesňovány. Rekonstrukce Nádražní ulice
bude pokračovat pravděpodobně ve třech etapách,
které se budou skládat z dalších dílčích částí. 

Náročná rekonstrukce přináší od počátku kom-
plikace na neoficiální objízdné trase v turnovské
Koškově ulici směrem na Nudvojovice. Zdejší ob-
čané žádali místo osadit semafory, které ale kvůli
úzké komunikaci nelze použít. „Důvodem je ne-
dostatečná šířka komunikace. Auta čekající na ze-
lené světlo budou stát na vozovce a protijedoucí
vozidla nebudou mít prostor na průjezd podél sto-
jících vozidel. Pokud auta proti sobě jedou nyní,
vzájemně si najdou nejvhodnější místo na vyhnu-
tí, která zde lokálně jsou,“ popsal situaci Pavel
Vaňátko z odboru dopravy turnovské radnice. 

Situaci při průjezdu od centra do Nudvojovic by
mělo zlepšit zrcadlo, které pomůže sledovat pro-
voz od Kamaxu. Nepříznivá situace bude trvat až
do konce listopadu letošního roku. „V další sta-
vební sezoně 2020 by měl být již průjezd pod via-
duktem volný. Stavba se posune, a tím by se měla
situace na této úzké komunikaci vrátit do normá-
lu,“ uzavřel starosta. Radnice žádá řidiče, aby vy-
užívali především oficiální objízdné trasy a ulicím
Koškově a Nad Perchtou se spíše vyhýbali. Chodci

v Palackého ulici jsou žádáni, aby využívali přede-
vším chodník na straně k čerpací stanici Robin Oil. 

Turnovská radnice na svých internetových
stránkách zřídila speciální sekci v „Aktualitách“,
kde soustřeďuje informace o této rekonstrukci.

(https://www.turnov.cz/cs/zpravy/rekonstrukce
-nadrazni-ul-a-silnice-ii-610/)

Mgr. Zdenka Štrauchová, 
tisková mluvčí

Rekonstrukce silnic v plném proudu

V prvním dubnovém týdnu byla zahájena oprava
čelní fasády turnovského gymnázia. Tato etapa
bude trvat zhruba do konce prázdnin.

Opravu provádí firma STAV-AGENCY, s. r. o. ze
Stráže nad Nisou a rekonstrukce si vyžádá zhruba
3,5 mil. Kč. Liberecký kraj poskytl ze svého roz-
počtu účelovou dotaci ve výši 700 tis. Kč. „Akce se
měla původně realizovat v minulém roce ke 110.
výročí založení školy, ale vybraný zhotovitel z ka-
pacitních důvodů před realizací odstoupil a nové-
ho se již nepodařilo vybrat,“ popsal situaci Ing.

Ladislav Osička z odboru správy majetku turnov-
ské radnice. 

Jak pokračoval, k akci se přikročilo z důvodu
špatného stavu omítky, která na několika místech
začala opadávat a ohrožovala studenty. „Byl pro-
veden stavebně technický průzkum, který vyhod-
notil stav fasády jako špatný. Proto se stávající fa-
sáda otluče a provede se nová břízolitová. Zatím je
rozhodnuto pouze o opravě čelní fasády,“ doplnil
Ladislav Osička s tím, že se také připravuje oprava
střechy, která je rovněž ve špatném stavu.

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Na gymnáziu zaãala oprava fasády
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Město Turnov se v letošním roce již po čtvrté připo-
jilo k celorepublikové akci Ukliďme Česko 2019.

Úklidová akce se konala v sobotu 6. dubna a od-
startovala už před 10. hodinou dopoledne u želez-
ničního mostu za sídlem Technických služeb
Turnov (Sobotecká ulice). Celkem přišlo 20 dob-
rovolníků – 11 dospělých a 9 dětí.

Uklízeli jsme pod železničním mostem a pak
jsme pokračovali v prostoru za TST, až k plotu čis-
tírny odpadních vod. Našli jsme zde drobné odpa-
dy, ale i mnoho metrů izolací z kabelů, molitany,
pneumatiky apod… Ve stejný den v odpoledních

hodinách probíhal také úklid odpadu organizova-
ný Českou pirátskou stranou. Účastníci tohoto
úklidu prošli Kotlerovo nábřeží, Koškovu ulici a přes

železniční most k TST. Druhá skupina procházela
prostor pod stadionem, sídliště Žižkova ul. a za-
lesněný prostor pod Rývovými sady. Sesbíráno
bylo v této části Turnova 47 pytlů odpadu, 3 pneu-
matiky, sekačka, počítač a autobaterie. Hmotnost
odpadů vysbíraných při akci města řádně zaevido-
valy Technické služby Turnov, dobrovolníci po-
mohli přírodě od 970 kg odpadu. 

Tímto bych chtěla všem, kteří se zúčastnili úkli-
dů v Turnově, moc poděkovat za jejich pomoc
a ochotu věnovat svůj volný čas úklidu přírody na-
šeho města a okolí. Ing. Zuzana Sedláková, 

odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Ukliìme âesko 2019

Turnov zve na oslavy 
Dne vítûzství
Oslavy Dne vítězství se letos uskuteční 9. května
ve Skálově ulici. 

Program odstartuje v 9.00 hodin ukázkami
techniky, výstroje a výzbroje Československé sa-
mostatné obrněné brigády – Rota Nazdar! Do 12.
hodiny budou probíhat komentované ukázky, nebu-
de chybět polní pošta včetně dobových tiskovin
a razítek nebo lehká polní ambulance. Prezentace
bude zaměřená na velitele brigády gen. Aloise
Lišku, rodáka ze Záborčí u Malé Skály. 

Na své si přijdou také milovníci techniky, rota
přiveze nákladní automobil Bedford QLR radio-
vůz, nákladní automobil Bedford MWR a štábní
automobil Jeep GPW. 

Pro děti z mateřských škol a 1. stupně základ-
ních škol bude fungovat od 9.00 do 12.00 hodin
výtvarná dílna. Přesně v poledne proběhne ve
Skálově ulici tradiční pietní vzpomínka s klade-
ním věnců a zapálením svíček u pomníku padlých.

Program bude probíhat také v Městském diva-
dle. Pro děti ze základních škol (4.–7. třída) za-
hraje Literárně dramatický soubor ZUŠ Lomnice
nad Popelkou Deník Anne Frankové. 

V souvislosti s květnovými oslavami vyhlašuje
starosta Turnova Ing. Tomáš Hocke kampaň
VLAJKA PRO REPUBLIKU. Kampaň, která se

snaží vzbudit v obyvatelích města pocit hrdosti
a vlastenectví, se bude konat již sedmým rokem.
V rámci kampaně si mohou zájemci zdarma vy-
zvednout na sekretariátu turnovské radnice státní
vlajku (k dispozici je 50 ks) a symbol naší země
vyvěsit na budovy a domy ve městě.

Mûsto Turnov vyhla‰uje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 1660/1
o výměře části cca 4 234m2 v kat. území Turnov,
obec Turnov, evidované na LV č. 10001 u Katas-
trálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily, a to za kupní cenu v mini-
mální výši alespoň 1 350 Kč/m2 prodávané čás-
ti pozemku.

Pozemek bude prodáván formou výběrového ří-
zení, dle jeho podmínek, 17. června 2019 v 15.30
hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově MěÚ
Turnov, ul. Ant. Dvořáka 335. Svůj zájem o účast
na výběrovém řízení sdělte na email odboru sprá-
vy majetku – Bc. Olga Bažantová: o.bazanto-
va@mu.tumov.cz nebo odbor rozvoje města –
RNDr. Miroslav Varga: m.varga@mu.tumov.cz.

Rozhodovat bude nejvyšší nabídnutá cena. Kaž-
dý účastník výběrového řízení složí před konáním
výběrového řízení vstupní jistotu ve výši 50 tis. Kč
nejpozději den před konáním výběrového řízení.
Tato vstupní jistota bude následně vítězi započte-

na do celkové kupní ceny. Prodej nově vzniklého
pozemku bude realizován na základě uzavření
smlouvy budoucí kupní a následné kupní smlouvy
za výlučným účelem výstavby bytových domů
v rámci otevřené zástavby bytovými domy dle re-
gulativů územního plánu (na www.tumov.cz/cs/
mesto/uzemni-plany-rozvoi-a-mpz/uzemni-
plan-tumov/). 

Architektonická studie bytových domů (tech-
nická zpráva, situace, půdorysy, řezy domy vč. te-
rénu, vizualizace, zákres do dvou fotografií) bude
dle podmínek tohoto vyhlášení vítězem předlože-
na do 6 měsíců od schválení vítěze Zastupitel-
stvem města Turnova. 

Detaily výběrového řízení najdete na úřední
desce a webových stránkách města.
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Již pošestnácté se v tomto roce koná v našem městě
přehlídka mladých vypravěčů ve věku od 6 do 18 let. 

Místního kola se zúčastnilo přes osmdesát inter-
pretů a porota neměla vůbec lehkou úlohu vybrat ty
nejlepší, kteří postupují do regionálního kola a po-
té na podzim je čeká ještě oblastní kolo v Jičíně,
městě pohádky. Velkou radost jsme jako pořadatelé
přehlídky měli nejen z hojného počtu účastníků, ale
také z vlastních textů, které porota ocenila zvláštní
cenou. Jsme rádi, že je o přehlídku stále zájem a vy-
pravěči čerpají také z vlastní četby knih. 

Letošní ročník je pořádán na počest spisovatelů
Eduarda Petišky a Ivony Březinové v rámci pro-

jektů výchovy ke čtenářství a také u příležitosti 70.
výročí založení nakladatelství Albatros. Vedle ilus-
trátora Jiřího Fixla přijala záštitu nad přehlídkou
roku 2019 také spisovatelka Ivona Březinová
a programový ředitel nakladatelství Albatros
Ondřej Müller. Vypravěči z Turnova, Rovenska
a Hrubé Skály se těší na úterý 14. května do
Městské knihovny v Semilech. 

V prostorách kina Jitřenka proběhne regionální
kolo této přehlídky. Děkujeme všem účastníkům
a blahopřejeme oceněným.

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

âteme v‰ichni, vypráví jen nûkdo 2019 

Zmûna provozní doby
sbûrného dvora 
v roce 2019
Na základě rozhodnutí rady města ze dne 3.
dubna 2019 byla provedena změna provozní
doby sběrného dvora Vesecko.

Provozní doba sběrného dvora od 6. dubna
do 31. října:
pondělí – pátek 9.00–17.00
sobota 8.00–12.00

Provozní doba sběrného dvora od 1. listopadu
do konce roku (zimní provoz):
pondělí – pátek 9.00–16.00
sobota 9.00–12.00

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Hned dvû ceny 
pro Turnov
Ze IV. ročníku soutěžní přehlídky turisticko-
propagačních materiálů TURISTPROPAG 2019
si příspěvková organizace Turnovské památky
a cestovní ruch (TPaCR) odnesla hned dvě oce-
nění. 

Ve velké konkurenci propagačních materiálů se
Turnov opravdu neztratil. Do soutěže bylo přihlá-

šeno 278 materiálů. TPaCR získalo ocenění ve
dvou kategoriích. V kategorii „Trhací mapy“ obdr-
želo druhé místo, třetím místem pak byly v kate-
gorii „Turistické noviny“ oceněny každoročně vy-
dávané Turistické noviny Turnovska.

Turnovsko, jako jedna z oblastí turistického re-
gionu Český ráj, má milovníkům památek, příro-
dy, aktivní turistiky i rodinám s dětmi rozhodně co
nabídnout. Je skvělé, že turistické noviny a mapa
uspěly v konkurenci ostatních polygrafických vý-
robků a drží si svoji vysokou kvalitu. Výsledky
IV. ročníku soutěžní přehlídky turisticko-propa-

gačních materiálů TURISTPROPAG byly vyhlá-
šeny 11. 4. 2019 v Lysé nad Labem v rámci veletr-
hu Regiony České republiky.

Získaná ocenění jsou dobrou vizitkou pro
Turnov a tedy i uznáním kvalitní práce zaměst-
nanců příspěvkové organizace Turnovské památ-
ky a cestovní ruch. Jsou dokladem toho, že svoji
práci pracovníci informačního centra opravdu
umí.

Eliška Gruberová, Turnovské památky a cestov-
ní ruch, příspěvková organizace

V˘stava „Jsem pûstoun“
bude hostit 
Novou radnici 
Od 13. 5. bude na turnovské Nové radnici k vi-
dění výstava „Jsem pěstoun“, která se skládá
z 11 obrazů. 

Obrazy představují skutečné pěstouny v jejich
občanských profesích – hasič, svářeč, bankovní
úřednice aj. Fotografie jsou doplněny jejich život-
ním příběhem a především motivy, které je k pěs-
tounství vedly. Výstava byla vytvořena v rámci
projektu „Hledáme rodiče“ a je zapůjčená od
Nadace J&T. Návštěvníci Nové radnice ji budou
moci zhlédnout do poloviny června 2019. 
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Îáci 4. tfiíd si uÏívali 
sportovní den
Ve čtvrtek 25. 4. proběhl od 8.00 do 12.30 hodin
„Sportovní den“, který se pravidelně koná pro
všechny 4. třídy turnovských základních škol
(ZŠ Mašov, ZŠ 28. října, ZŠ Skálova, ZŠ Žižko-
va a ZŠ Zborovská). 

Během sportovního dne žáci navštívili jednotlivá
stanoviště a zkoušeli různé druhy sportů – florbal,
házenou, in-line, gymnastiku, stolní tenis, judo
nebo atletiku. Místy sportovního dění byly – hala
TJ Turnov (Skálova ul.), tělocvična Sokola a pro-
story AC Turnov (objekt TJ Turnov). 

Na každém ze sedmi stanovišť strávili malí
sportovci 30 minut a pak následovalo střídání.
Přesuny byly zajištěny vnitřními prostory, aby se
děti nemusely přezouvat. Díky skvěle naplánova-
né organizaci stihli žáci i svačinu a našli čas na
krátký odpočinek.

Sportovní den pořádal již počtvrté odbor škol-
ství kultury a sportu za podpory TJ Turnov, TSC
Turnov, AC Syner Turnov, TJ Sokol Turnov a Sport-
inline, s. r. o. Mgr. Zdenka Štrauchová, 

tisková mluvčí

Tradiãní ‰kolní jarmark
na ÎiÏkovce
Děti a učitelé ze Žižkovky srdečně zvou nejen
všechny rodiče, prarodiče, kamarády, ale i ostat-
ní Turnováky na již tradiční ŠKOLNÍ JAR-
MARK v sobotu 18. května od 9 hodin na školní
zahradě (i v prostorách školy).

Hlavním bodem programu je školní akademie,
kde vystoupí žáci a hosté. V doprovodných pro-
gramech jsou připraveny soutěže pro děti, tombo-
la, skákací hrad, stánky s výrobky dětí. Bude mož-
né zhlédnout ukázky kovářské práce, výcviku
psů… Velmi zajímavá bude i prezentace legorobo-

tiky. Celé dopoledne návštěvníkům zpříjemní ka-
várnička, občerstvení i stánek s dobrůtkami, které
připraví starší žáci.

Ať je venku teplo, zima, na Žižkovce je vždy pri-
ma! Těší se na vás žáci a pracovníci ZŠ Žižkova.

ãtvrtek 30. kvûtna 2019

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

Ve středu 27. března 2019 proběhlo v multime-
diálním sále krajského úřadu slavnostní ocenění
pedagogických pracovníků. 

Za Turnov byly oceněny – za výbornou pedagogic-
kou činnost Mgr. Dagmar Rakoušová, která je ře-
ditelkou turnovské Mateřské školy a Základní
školy Sluníčko v ul. Kosmonautů, a také Mgr.
Helena Podzimková, která vyučuje na I. stupni
turnovské Základní školy Žizkova. 

Ocenění předávali Mgr. Petr Tulpa, náměstek
hejtmana pro rezort školství, mládeže, tělovýcho-
vy, sportu a zaměstnanosti, MUDr. Přemysl
Sobotka, náměstek hejtmana pro rezort zdravot-
nictví. 

Slavnosti byl přítomen hejtman Libereckého
kraje Mgr. Martin Půta. 

Vedení města děkuje oběma za jejich vynikající
práci, osobní poděkování předala oceněným spo-

lu s květinou paní místostarostka Mgr. Petra
Houšková. Mgr. Martina Marková, 

vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Ocenûní za v˘bornou pedagogickou ãinnost


