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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãerven 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, Petra Hou‰ková, 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

Program odstartoval v 9.00 hodin ukázkami tech-
niky, výstroje a výzbroje Československé samo-
statné obrněné brigády v podání Roty Nazdar

z Bakova nad Jizerou. Do 12. hodiny mohly školy
i veřejnost zhlédnout polní poštu s dobovými ra-
zítky, lehkou polní ambulanci, pěchotní zbraně

včetně těžkého kulometu. „Raritou byla i ženijní
souprava minohledaček s první minohledačkou
sériově vyráběnou na světě,“ vyzdvihl Dušan
Klavík z Roty Nazdar. 

Jak pokračoval, velmi cenné byly i automobily,
které zaparkovaly před sokolovnou ve Skálově ulici.
Znalci mohli obdivovat radiovůz – nákladní auto-
mobil Bedford QLR, nákladní automobil Bedford
MWR nebo štábní automobil Jeep GPW. 

Ve 12 hodin proběhl u pomníku padlých vzpo-
mínkový akt za účasti vedení města, zástupců
Krajského vojenského velitelství Liberec, Svobod-
né asociace Československého letectva, příslušní-
ků Sokola, dobrovolných hasičů či obce Malá
Skála. Po zaznění státní hymny následoval pro-
slov starosty města a poté přítomní položili věnce
a květiny k pomníku na uctění památky všem pad-
lým. 

Pro děti z mateřských škol a 1. stupně základ-
ních škol fungovala během dopoledne výtvarná
dílna, dětem ze základních škol zahrál v měst-
ském divadle Literárně dramatický soubor ZUŠ
Lomnice nad Popelkou Deník Anne Frankové.

Turnov si pfiipomnûl konec 
2. svûtové války
Devátého května Turnov oslavil 74. výročí konce druhé světové války. U příležitosti oslav Dne vítězství
proběhl ve Skálově ulici doprovodný program a vzpomínkový pietní akt s kladením věnců. 



U příležitosti oslav devadesátých narozenin Draho-
míra Machaně mu starosta města Tomáš Hocke
udělil medaili.

Vedení radnice předalo medaili v Praze, kde pan
Ing. Drahomír Machaň žije. Ocenění mu bylo
uděleno za vynikající občanské aktivity v oblasti
dobrovolnictví především při vedení pražské po-
bočky Spolku rodáků a přátel Turnova a propaga-
ci horolezectví.

Drahomír Machaň se narodil v Mašově u Tur-
nova. Středoškolské vzdělání na Obchodní akade-
mii dokončil v Liberci, dále studoval Vysokou eko-
nomickou školu v Praze - obor zahraniční obchod.
Celý život obětavě pracoval ve službách Minis-
terstva zahraničního obchodu. Jako obchodní ra-
da ČSR pracoval v diplomatických službách
(Sydney, Moskva, Oslo, atd.) 

Externě spolupracoval s Institutem zahraniční-
ho obchodu, fakultou na Vysoké škole ekonomic-
ké při výuce studentů a pracovníků zahraničního
obchodu. Stále ve svém oboru publikuje. 

Pana Machaně známe ale také jako výkonného
sportovce-horolezce. Jako člen reprezentačního
horolezeckého družstva ČSSR (1949–1953) je
zapsán na vrcholech nejen Vysokých Tater, ale
i Pamíru, Ťan-šanu, Kavkaze. Dodnes obdivuje

milované Hruboskalsko, kde se svými vrstevníky
– Radovanem Kuchařem, Bohumilem Svatošem,
Oldřichem Kopalem, Jaroslavem Kyselou, Kar-
lem Cermanem a dalšími skalními kamarády tvo-
řili tehdy podstatnou část národního mužstva
ČSR horolezců. 

Drahomír Machaň je také autorem hodnotných
prvovýstupů na pískovcových skalách Českého

ráje. Je duší spjat s rodným krajem. Proto také od
roku 2005 do roku 2011 řídil velice úspěšně výbor
pražské pobočky spolku rodáků. Vykonal velký
kus obětavé nezištné práce v přípravě besed pro
členy pobočky a také publikoval o historii kraje
v rozmanitých oblastech etnografie Turnovska
okolí. Těší se dodnes ve své skromnosti velké obli-
bě. Svou lásku a obdiv k rodnému kraji projevil ve
více jak padesátiletém členství rodáckého spolku. 

Dodnes je bezednou studnicí znalostí kraje, se-
psal historii Turnovského spolku rodáků v Praze,
je příkladem životního optimismu. V minulém
roce vzpomínal na Josefa Smítku, kamaráda ze
skal při odhalení jeho pamětní desky na domě
v Komenského ulici v Turnově. „Od Josky jsem se
učil lezení, moderní lezecké a jistící technice, po-
slouchal jsem jeho nekompromisní názory na ně-
meckou okupaci. Pepík Smítku byl výborný vypra-
věč, milovali jsme ho, byl to pro nás guru a každé
setkání s ním bylo pro nás svátkem,“ popsal
Drahomír Machaň.

Jsme moc rádi, že je Drahomír Machaň stále
duševně mladý a můžeme mu popřát hodně zdra-
ví a životní pohody. Těšíme se na jeho krásnou pří-
tomnost mezi námi.

T. Hocke, A. Mánková, Z. Štrauchová

Pfiijímáme návrhy na 
udûlení vyznamenání 
za rok 2019
Vytvořil někdo ve vašem okolí významné umě-
lecké, vědecké či jiné dílo? Znáte nějakou aktiv-
ní osobu, která se zasloužila o rozvoj našeho
města? Do 30. června ji můžete navrhnout na
cenu obce, čestného občana nebo na medaili
starosty. 

Na cenu obce a medaili starosty mohou návrhy
předkládat členové zastupitelstva města, předsta-
vitelé občanských sdružení, spolků, organizací
a dalších institucí prostřednictvím svých statutár-

ních zástupců, a to vždy s podrobným odůvodně-
ním. Návrhy na udělení čestného občanství před-
kládají pouze členové zastupitelstva města. 

Písemné návrhy na ocenění s odůvodněním při-
jímá sekretariát turnovské radnice, e-mail: r.vy-
drova@mu.turnov.cz, hodnotí je pětičlenná ko-
mise složená ze zastupitelů města a schvaluje je
zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání. Me-
daile starosty je přednesena Radě města Turnova. 

Tradice udělování Ceny obce a čestného občan-
ství u příležitosti státního svátku 28. října trvá od ro-
ku 2002 a medaile starosty se uděluje od roku 2014.

• Cenu obce je možné udělit za významná umělec-
ká, vědecká a jiná díla mající zejména vztah k ob-

ci, a také za významné občanské aktivity a činy,
které směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji ob-
ce a zlepšují její každodenní život. Oceněný obdr-
ží finanční dar ve výši 50 000 Kč. 

• Čestné občanství může být uděleno fyzickým o-
sobám, které se významnou měrou zasloužily ze-
jména o rozvoj města. 

• Medaile starosty se uděluje za přínosné aktivity
v oblasti sociální, kulturní, zdravotní, podnikatel-
ské, za práci s mládeží, ve sportu či za mimořádný
projev lidskosti nebo hrdinský čin. Vyznamenaný
obdrží pamětní listinu, která je podepsána staros-
tou města a dále originální pamětní medaili.
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Tomá‰ Hocke udûlil Medaili starosty Drahomíru MachaÀovi 
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Zdravé mûsto Turnov

Od prvního dubna probíhá stavba denního stacio-
náře v MŠ a ZŠ Sluníčko. Akce je plně hrazena
z turnovského rozpočtu, přijde na více než 12 mi-
lionů korun včetně DPH. 

„V těchto dnech dochází k vyzdívání obvodového
zdiva nástavby, výstavbě výtahové šachty a nového
schodiště,“ sdělila Stanislava Syrotiuková z odboru
správy majetku turnovské radnice. Jak doplnila,
od 20. května by měla začít realizace krovu a střechy. 

Náročná stavba, která omezuje provoz MŠ a ZŠ
Sluníčko, bude trvat do 30. 10. 2019. Zakázku
realizuje firma čekro CZ, s. r. o. 

Hlavní stavební práce budou probíhat do konce
srpna, po celé letní prázdniny bude škola uzavře-
na. „Normální provoz by měl být zahájen od prv-
ního září, kdy by měly ze stavebního hlediska pro-
bíhat již jen vnitřní práce,“ sdělila místostarostka
Houšková. 

Nástavbou se vytvoří kvalitní zázemí pro posky-
tování sociální služby denního stacionáře pro
10 klientů s kombinovaným postižením do 26 let,
rozšíří se prostory pro speciální školu, mateřskou
školu a celá budova bude díky výtahu bezbarié-
rová. 

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

Na M· a Z· Sluníãko roste nástavba 

V Turnovû zaãala 
oprava mostu pfies
Jizeru
Čtrnáctého května zahájilo Ředitelství silnic
a dálnic ČR rekonstrukci turnovského mostu
přes Jizeru na komunikaci I/35. Řidičům tak
přibylo další dopravní opatření. 

„V první fázi je opravována část mostu ke skaut-
skému ostrovu, most je zúžen na dva pruhy.
V souvislosti se stavbou bohužel došlo i k uzavření
chodníku. Opět v provozu bude 1. září,“ sdělil sta-
rosta Turnova Tomáš Hocke. 

Oprava mostu zahrnuje výměnu mostního svrš-
ku včetně hydroizolace, doplnění hydroizolace,
lokální sanace nosné konstrukce v oblasti most-
ních závěrů a konzol pod římsami, repase ložisek,

opravu svodů odvodnění, hydroizolace a odvod-
nění obetonávky rubu závěrných zídek. Termín
realizace je do 31. 8. 2019, rekonstrukce si vyžádá
38,76 mil. Kč. 

Vefiejné zakázky
Jak fungují veřejné zakázky v Turnově aneb
Zaregistrujte se do systému, má to své výhody!

Nikdy nebyly zakázky města a jeho organizací
pro firmy dostupnější. Zaregistrujte se do katalo-
gu dodavatelů a už vám neunikne žádná nabídka.

Od roku 2016 využívá město Turnov a jeho
příspěvkové a obchodní společnosti elektronický
nástroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK od
společnosti QCM s.r.o. Zároveň tento nástroj po-
skytuje dle zákona o zadávání veřejných zakázek
a vyhlášky č. 168/2016 certifikovaný profil zada-
vatele. Na odkazu https://zakazky.turnov.cz lze
nalézt přehled veřejných zakázek města a jeho or-
ganizací. 

Elektronický nástroj umožňuje vést interní ka-
talog potenciálních dodavatelů, z něhož se vybírá
pro příslušnou zakázku potenciální dodavatel
k oslovení výzvou k předložení cenové nabídky.
Tento katalog museli pracovníci úřadu a zmíně-
ných organizací města postupně naplnit a činí tak
stále, aby bylo možné oslovit co nejvíce potenciál-
ních účastníků veřejné zakázky. 

Zaregistrovat se do katalogu dodavatelů může
i sám dodavatel prostřednictvím nabídky v dolní
části levého sloupce obrazovky – záložka Regist-
rovat dodavatele. Doporučujeme však nejprve
provést Test nastavení prohlížeče (též nabídka
v levém sloupci), který prověří funkčnost počíta-
čového vybavení pro komunikaci v elektronickém
systému E-ZAK. Pro systém E-ZAK funguje také
podpora helpdesk „schovaná“ v pravém horním
rohu obrazovky pod zkratkou E-ZAK.

Nezaregistrovaní uživatelé mají přístup pouze
k základním informacím o jednotlivých veřejných
zakázkách a též k zadávací dokumentaci a jejím
vysvětlením. Nemohou však podávat v rámci za-
kázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek, své cenové nabídky. Od 18. 10.
2018 je totiž povinnost nabídky u těchto zakázek
podávat pouze elektronicky prostřednictvím pro-
filu zadavatele. Další výhodou registrace je větší
šance, že v případě vyhlášení výběrového řízení
budou osloveni k podání nabídky. 

Uvítáme, když se i drobní podnikatelé zapojí do
našeho systému a zaregistrují se na našem profilu
zadavatele v katalogu dodavatelů. Pro plnohod-
notné využití katalogu potenciálních dodavatelů
doporučujeme vyplnit nepovinnou položku popis,
která slouží k bližší identifikaci poskytovaných
služeb, dodávek, stavebních prací a usnadní přes-
nější výběr možného dodavatele. 

Marcela Pilská a Ing. Eva Krsková, MěÚ Turnov
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Do konce května budou ve dvou lokalitách Turno-
va nové podzemní kontejnery na tříděný komunál-
ní odpad. 

Čtyři nádoby (papír, plasty, sklo bílé, sklo barev-
né) budou umístěny u supermarketu Billa u nád-
raží, tři nádoby (papír, plasty, sklo bílé + barevné)
na parkovišti U Raka. Způsobilé výdaje celého
projektu jsou 3 207 995 Kč s DPH. „Na akci byla
schválená dotace z Operačního programu život-
ního prostředí, město Turnov má spoluúčast
630 726 Kč,“ přiblížila finanční částky místosta-
rostka Jana Svobodová. Jak pokračovala, součástí
celkové ceny je i 10 ks velkokapacitních kontejne-
rů za zhruba 800 tisíc korun. 

Kontejnery by měly pomoci zlepšit vzhled sepa-
račních míst v daných lokalitách. Jejich hlavní vý-

hodou je, že šetří místo. Odpadky zůstávají mimo
dosah vandalů, nemůže je po městě rozfoukat vítr
nebo roztahat hlodavci. Řada pozitiv je na druhou
stranu vyvážena vyšší cenou – podzemní kontej-
nery jsou logicky dražší než běžné nadzemní po-

pelnice. „Oproti stávajícím nadzemním nádobám
se svoz prodraží přibližně o 150 000 korun za rok,“
sdělila předpokládanou částku místostarostka
Jana Svobodová. „Díky projektu ale město získá
prostředky na pořízení velkoobjemových kontej-
nerů, které bychom jinak museli koupit bez přis-
pění dotace za vlastní prostředky,“ doplnila místo-
starostka. 

Na vyprazdňování nádob jsou Turnovské odpa-
dové služby, s. r. o. připravené, disponují vozidlem
DAF nosič kontejnerů s hydraulickou rukou, kte-
rým je možné tyto kontejnery svážet. 

Vybudování podzemních kontejnerů realizuje
firma Komunální technika, s. r. o., Stará Boleslav,
zakázka by měla být dokončená nejpozději do
31. 5. 2019, cena díla je celkem 2 175 852 Kč včet-
ně DPH.

V Turnovû budují podzemní kontejnery

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 e-mail odboru sprá-
vy majetku – Bc. Olga Bažantová: o.bazantova
@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.

Zápisy dûtí do 
matefisk˘ch ‰kol

V úterý 14. 5. 2019 proběhly v turnovských ma-
teřských školách zápisy k předškolnímu vzdě-
lávání. 

Děti a rodiče měli možnost si před vlastním
zápisem mateřské školy prohlédnout na dni otev-
řených dveří. 

Zájem rodičů o umístění dětí byl velký, a to
nejen z řad turnovských rodičů. K zápisům do tur-
novských mateřských škol přišlo celkem 261 dětí.
Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem
ve spádových školských obvodech Turnova, se-
stupně dle data narození dítěte, až do naplnění ka-
pacity jednotlivých mateřských škol. 

O přijetí či nepřijetí dětí do mateřských škol
rozhodnou ředitelky v souladu se zákonem č.
561/2004 Sb.

Přejeme všem dětem, které ve školním roce
2019/2020 nastoupí do mateřské školy, hodně ús-
pěchů a mnoho nových kamarádů.

Odbor školství, kultury a sportu 
MěÚ Turnov
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Tvofiíme Turnov

V rámci participativního rozpočtu vyčlenila letos
turnovská radnice 500 000 Kč, o jejichž využití
rozhodnou občané. Tyto peníze pomohou zlepšit,
upravit, oživit nějaké místo ve městě. Do 26. dubna
bylo možné podávat návrhy, v pondělí 29. dubna
proběhla v zasedací místnosti Nové radnice veřejná
prezentace návrhů. Celkem bylo ve 3. ročníku pro-
jektu TVOŘÍME TURNOV představeno 14 návrhů.
Na začátku všechny přítomné přivítala místosta-
rostka Petra Houšková. Byla potěšena především
velkým zájmem ze strany veřejnosti, protože před-
chozí ročníky vzbudily aktivitu jen u hrstky lidí.
Letos se předkladatelé se svými fanoušky téměř
nevešli do zasedací místnosti. 

Prezentované návrhy byly v následujících týd-
nech posouzeny komisí, zda mají veškeré formál-
ní náležitosti a splňují podmínky. Dva návrhy byly
vyřazeny. Obnovu a doplnění prvků na hřišti pro
nejmenší ve Skálově ulici (návrh č. 9) nelze v rám-
ci participativního rozpočtu realizovat, protože
hřiště není na pozemku města, ale TJ Sokol.
Vyřazeno bylo také workoutové hřiště (návrh č.
13), které bylo plánováno na zbylých betonových
základech koupaliště v Dolánkách.

Sedm návrhů prošlo bezproblémově do dalšího
hlasování, u dalších pěti se čeká do 29. května na
doplnění, které komise požaduje, a když bude vše
v pořádku, půjdou taktéž do hlasování. Veřejné
hlasování odstartuje v červnu. 

Pro ucelenou představu přinášíme přehled
všech čtrnácti podaných návrhů.

1) Sportujeme na rovné ploše, místo realiza-
ce – hřiště u haly TSC, Turnov II. Návrh upravu-
je hrbolatou plochu po bývalé ledové ploše před
halou, nová plocha s hladkým asfaltem by mohla
sloužit bruslařům, skateboardistům, koloběžká-
řům a malým dětem, které se začínají učit na kole.

2) Pumptrack v Turnově, místo realizace – Maš-
kova zahrada. Výstavba hřiště – dráhy pro nácvik
rovnováhy, ovládání a získání dovedností na jakém-
koliv jízdním kole, bruslích, koloběžce. Dráhy by
mohly využívat děti i profesionální cyklisté.

3) Obnovení pěší stezky ke Stebence, místo
realizace – ulice Ve Struhách směrem k rozluč-
kové síni. Obnovení (vysypání štěrkem, kame-
nem) pěší stezky, která vede z ulice Ve Struhách
k lávce přes Stebenku a na ni navazující stezka
směrem k rozlučkové síni.

4) Zabezpečení cesty na Mariánském hřbito-
vě, místo realizace – Mariánský hřbitov. Návrh
počítá s umístěním zábradlí podél cesty, která ve-
de od schodů ke schodům k rozlučkové síni, cesta
je svažitá, hůře schůdná především pro starší a in-
validní osoby.

5) Chodník u dětského hřiště v Dělnické ulici,
místo realizace – Dělnická ulice. Cílem je zhoto-
vení chodníku v délce cca 35 metrů v Dělnické uli-
ci na Daliměřicích v těsné blízkosti dětského hřiš-
tě. Důvodem je zajištění bezpečného přístupu na
dětské hřiště, v současné době je přístup na hřiště
pouze z vozovky.

6) Dětské hřiště Mašov, místo realizace – ná-
ves Mašov. Stavba dětského hřiště na návsi
v Mašově. Hřiště by obsahovalo hrací věž se sklu-
zavkou, kyvadlovou houpačku a pískoviště
s plachtou. Ideálně i oploceno.

7) Bezprašný objezd místní komunikace
Nudvojovice jihozápad, místo realizace – Nud-
vojovice. Cílem je zhotovení povrchu na místní
komunikaci za účelem odstranění enormní praš-

nosti významně zatěžující životní prostředí souse-
dící bytové občanské zástavby a veřejného prosto-
ru ppč. 3713/1

8) Rekonstrukce hřiště na Hruštici – Ká-
rovsku, místo realizace – Hruštice – Károvsko.
Jedná se o revitalizaci sportovní plochy s fotbalo-
vým hřištěm a o rozšíření o herní a cvičební prvky
pro všechny generace a sezení v podobě laviček.

9) Hřiště pro naše nejmenší – revitalizace
a doplnění inventáře, místo realizace – Skálova
ulice. Obnova a doplnění prvků na hřišti, které je
primárně určeno pro děti 1–6 let. V rámci projektu
by došlo k nákupu a instalaci nového herního prv-
ku – mašinky, doplnění stávajícího herního prvku
pískoviště o pevné zastřešení a opravu oplocení.

10) Městské ovocné sady Károvsko, místo re-
alizace – Károvsko – Hruštice. Hlavní myšlen-
kou studie prostoru v oblasti Károvsko – Hruštice
je propojení nové zástavby s krajinou pomocí sa-
dů. Nově navržené ovocné sady pro zdejší oblast
by měly zajistit využitelnost místa lidmi a zároveň
zvýšit biodiverzitu prostoru.

11) Lavičky, místo realizace – 20 míst v Tur-
nově. Odpočinkové lavičky v místech Turnova,
kde chybí. Pevné dřevěné lavičky s kovovým usa-
zením, které by byly výtvarně zpestřeny žáky a stu-
denty místních škol, a to tematicky podle míst,
událostí, osobností či atributů Turnova. 

12) Gril a pítko do parku, místo realizace –
park u letního kina. Pro ještě větší využití hřiště
u letního kina a pohodu je do parku navržená in-
stalace pítka na čerstvou vodu a gril.

13) Workoutové hřiště, místo realizace –
Dolánky. Workoutové hřiště může být složeno
z mnoha různých cvičících prvků. Pro jednodušší
instalaci a pro větší odolnost je vhodnější zvolit
variantu „posilovací stanice“, tedy jednolitého
celku s mnoha variabilními prvky, statickými i ki-
netickými (žebřiny, bradla, brusle).

14) Oprava chodníku mezi ulicí Studentská
a Za Sokolovnou, místo realizace – ulice Student-
ská až Za Sokolovnou. Předmětem návrhu je celop-
lošná oprava dožilé části chodníku s betonovým povr-
chem na cestě propojující Daliměřice s Turnovem 2.

Obyvatelé prezentovali, co chtûjí ve mûstû zlep‰it
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Nadace EURONISA spustí
sbírku „Pozvednûte 
slabé!“ v Turnovû
V květnu zahájí Nadace EURONISA další roč-
ník veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“, který je
určený na pomoc lidem v Euroregionu Nisa. 

Tato sbírka byla poprvé zahájena v roce 2003
a od té doby vynesla více než 6,7 milionů korun.
Letos se v ulicích 11 měst Libereckého kraje
a Šluknovského výběžku vybírá na předem určené
projekty konkrétních neziskových organizací. Co se
v konkrétním městě vybere, tak tam je poté rozdě-
leno. Lidé v podstatě vybírají na své neziskovky,
které působí v jejich regionu. Proto také považujeme
za úspěch, že se za tu dobu vybrala takováto výše. 

V Turnově se do sbírky zapojí Střední zdravot-
nická škola a Gymnázium Turnov. Ve středu 29.
května vyrazí do ulic střední škola a ve čtvrtek 20.
června zase gymnazisté a budou prodávat přívěs-
ky se žetonem do nákupních košíků za 30 Kč.

V Turnově v letošním ročníku bude podpořeno
Centrum pro rodinu NÁRUČ. Vybrané peníze
použijí na nákup nového prvku na dětské hřiště,
opravu pískoviště a plotu.

Sbírka se letos uskuteční v dalších desíti měs-
tech. K loňskému Liberci, Jablonci n. N., České
Lípě a Rumburku přibude Nový Bor, Tanvald,
Frýdlant, Varnsdorf, Semily a Hrádek n. N.
Kromě letní části bude také zimní část a po sečte-

ní obou se peníze slavnostně předají podpořeným
subjektům v Liberci.

Nadace EURONISA založená v roce 1995 z pod-
nětu libereckého sboru Jednoty bratrské od svého
založení rozdělila potřebným přes 35 milionů ko-
run a podpořila z nich 1 661 projektů 324 organi-
zací. Finanční prostředky nadace získává nejen
z výnosů nadačního jmění, ale i z darů firem a jed-
notlivců či z benefičních akcí. Další aktivitou je ve-
řejná sbírka „Pozvedněte slabé!“, jejímž patronem
je herec Jiří Lábus. Na podporu potřebným v minu-
lém roce nadace rozdělila mezi 20 organizací přes-
ně 800 tisíc korun.

Jana Jánová, grantová manažerka

Chodby Nové radnice 
oÏivila v˘stava 
„Já pûstoun“ 
Zhruba od poloviny května mohou návštěvníci
Nové radnice ve Skálově ulici zhlédnout na chod-

bách 11 obrazů, které jsou instalovány na dřevě-
ných malířských stojanech. Obrazy představují
skutečné pěstouny v jejich občanských profesích -
hasič, svářeč, bankovní úřednice aj. Výstava byla
vytvořena v rámci projektu „Hledáme rodiče“ a je
zapůjčená od Nadace J&T.

Fotografie jsou doplněny životním příběhem
a především motivy, které lidi k pěstounství vedly.
Výstavu bude možné na úřadě vidět do konce
června.

Pro zájemce jsou k dispozici v místě výstavy
i doprovodné propagační materiály, vedle infor-
mačního banneru jsou to i příručky „JÁ PĚS-
TOUN“. „Pokud by někdo měl zájem o podrobné
informace k pěstounské péči, lze si domluvit
schůzku s naší pracovnicí Ing. Kateřinou Strán-
skou, která má náhradní rodinnou péči na úřadě
na starosti,“ doplnila místostarostka Petra Houš-
ková. Více o pěstounství se dočtete také na webu
www.hledamerodice.cz

Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí

ãtvrtek 27. ãervna 2019
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz

Dne 13. května bylo oficiálně otevřeno workoutové
hřiště na atletickém stadionu. 

„Kdyby nebylo veřejnosti, tak by hřiště vůbec ne-
vzniklo. Umístilo se totiž na 2. příčce v hlasování
participativního rozpočtu v roce 2018. Lidé na něho
v Turnově čekali a jsem ráda, že sem ráno chodí
cvičit veřejnost a odpoledne v rámci tréninku atle-
ti nebo parkouristé,“ uvedla při zahájení místosta-
rostka Petra Houšková. Výstavba hřiště vyšla na
130 tisíc korun, sestavu dodala firma Flora servis,

s. r. o. „Akce byla realizována za podpory Městské
sportovní Turnov, s.r.o., která upravila povrch pod
sestavou. Třicet tisíc korun na akci poskytl i před-
kladatel návrhu AC Turnov a spolufinancoval tak
celý projekt,“ doplnila místostarostka. 

Workoutové hřiště je zařízením pro juniory, do-
spělé i seniory, děti do 15 let by měly cvičit pod do-
hledem dospělé osoby. Detaily jsou uvedeny v ná-
vštěvním řádu. První sestava wourkoutového
hřiště je u nádraží vedle hřiště Drak. Ta je ale dře-
věná. Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí 

Druhé workoutové hfii‰tû v Turnovû otevfieno


