
H L A S Y  A  O H L A S Y  T U R N O V S K A

záfií 2019zdarma

Divadelní 
sezónu 
zahájí 
klauniáda 
Letem 
sokolím

Kino Sféra pfiechází 
na dvout˘denní program

nepfiehlédnûte dÛleÏitou zmûnu > 8

Kulturnov 
pfiedstavujeme leto‰ní oslavu turnovské kultury > 10

Turnovské radniãní listy
zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova > 21



2 | | záfií 2019



záfií 2019 | | 3

Hlasy a ohlasy Turnovska – spoleãensk˘ mûsíãník pro Turnov a âesk˘ ráj.
Vydavatel: Kulturní centrum Turnov, s. r. o., Iâ: 25958941. ·éfredaktor: David Pe‰ek. Redakce: Romana Holubová, Daniela Weissová, Karel ·írek, Pavel Krupafi. Jazyková redakce: Linda Martinková. Grafika a zlom: Michal Janus,
Graphis DTP studio, Liberec. âtenáfisk˘ servis: Lada Kefurtová. Inzerce: Romana Holubová, telefon 602 684 223. Adresa redakce: Markova 311, 511 01 Turnov. Telefon: 481 322 083. E-mail: hot@kcturnov.cz. 
Web: www.kcturnov.cz. Tisk: Geoprint, s. r. o., Liberec. Distribuce: Kulturní centrum Turnov, s. r. o. Evidováno Ministerstvem kultury âR, ev. ã. MK âR E 12676. Autorská práva vykonává vydavatel. Bez písemného souhlasu vydavatele
je jakékoliv pouÏití nebo ‰ífiení díla nebo jeho ãástí zakázáno. Místo a datum vydání: Turnov, 1. 9. 2019. Roãník 22, ãíslo 8/2019, uzávûrka vydání 10. 8. 2019.

z obsahu

Ohlédnutí 
jaké bylo to leto‰ní léto? > 4

Kino Sféra se z letního kina
vrací opût na Stfielnici

program nabídne oãekávané snímky, 
reprízy i speciální projekce > 6–8

Jedineãná klaunerie brnûnského
Divadla Bolka Polívky

duet Michala Chovance a Ondfieje Klíãe > 8

AFD, F. A. King 
i Marie ·paãková

Malá (domácí) scéna zve na první koncerty sezóny > 9

Nechte se nalákat na leto‰ní
Kulturnov

na co se mÛÏete letos tû‰it? > 10

Turnov‰tí skauti se ohlíÏí 
za uplynul˘m létem

a pofiádají nábory do oddílÛ > 13

Muzeum âeského ráje v Turnovû
zve na novou horolezeckou

expozici
nepropásnûte její slavnostní otevfiení > 15

Turnovské radniãní listy
zpravodajské noviny mûsta Turnova > 21

Vážení čtenáři,
držíte v ruce Hlasy a ohlasy Turnovska, které jste si

s největší pravděpodobností vyzvedli na jednom ze
sedmnácti distribučních míst. To je první novinka,
s níž vstupujeme do nové sezóny. Druhou novinkou,
s první úzce související, je nový ceník inzerce v tomto
časopise. Případné inzerenty s dovolením odkážu na
náš web (www.kcturnov.cz) do záložky „O nás“, kde
jej najdou ve formátu pdf.

Vy, kdo od nás dostáváte newsletter, sledujete naše
profily na sociálních sítích, čtete náš web a přede-
vším navštěvujete naše „provozovny“, víte, že už ně-
kolik měsíců můžete jak v letním kině, tak také v KC
Střelnice mnohem snáz třídit odpad. V letním kině
jsme popelnice na separovaný odpad instalovali již
v polovině května a později přibyly podobné, moder-
ně vypadající koše i uvnitř KC Střelnice. Každý ná-
vštěvník letního kina nebo Střelnice proto již nyní
může třídit papír, plast a kov. V polovině srpna nám
navíc dorazily dohromady dva tisíce vratných plasto-
vých kelímků, které jsme začali používat již v letním

kině a budeme v tom pokračovat i během celého roku
při dalších venkovních akcích Kulturního centra. Jen
pro vaši informaci: náklady na pořízení všech výše
uvedených opatření činily zhruba 70 tisíc korun.
Nebylo snadné tyto finance najít, ale na druhou stra-
nu v této oblasti víc než kde jinde platí, že včera bylo
pozdě… 

Za nejpodstatnější novinku ale považuji fakt, že se
právě rozjíždí další sezóna Kulturního centra Tur-
nov. Těšte se opět na pestrou směsici divadel pro
všechny cílové skupiny diváků, Turnovské hudební
večery, filmová představení ve stále úspěšnějším kině
Sféra, na přenosy oper a baletů, na Cestovatelský
klub, kavárenské kvízy, literární večery s pořadem
O literatuře, Kulturnov, taneční kurzy, adventní kon-
certy, Vánoční řemeslné trhy, Městský ples a Maškar-
ní ples, Neformální jazzový festival, Dvořákův Tur-
nov a Sychrov a celou řadu dalších pořadů, v nichž
máme prsty. Těším se na viděnou!

David Pešek

Zase nûjaké novinky

úvodní slovo

Novinkou v programu THV je projekt „IMUZA uvádí“.



4 | | záfií 2019

ohlédnutí

Turnovská kultura v létû opût záfiila
Letní měsíce se všeobecně sice nesou v jistém „kul-
turním útlumu“, neboť abonentní řady přijdou ke
slovu až na podzim a stejně tak s nimi i další cykly,
na které se určitě také těšíte. Pomyslný letní spá-
nek si tak dopřávají kromě Cestovatelských klubů
a Turnovských hudebních večerů i cykly O literatu-
ře či Pohovka. I přesto ale Kulturní centrum
Turnov v červenci a srpnu uspořádalo přes 80 ak-
cí (tedy více než jednu denně), mezi nimi i největší
letní akci – Filmový víkend.

Dvounoční filmový maraton pro opravdové fa-
noušky filmu se letos konal opět první srpnový ví-
kend. Páteční noc pohostilo turnovské letní kino
více než 660 diváků, v sobotu jich přišlo přes 550,
a to i přes nepřízeň počasí. Atmosféra obou nocí
byla fantastická a celý víkend si užili nejen ná-
vštěvníci, ale i jeho pořadatelé. Šestici pečlivě vy-
braných filmů tvořila akční novinka Rychle a zbě-
sile: Hobbs a Shaw, „marvelovka“ Avengers:
Endgame, komedie Spolujízda, nejnovější Spider-
Man: Daleko od domova, pecka John Wick 3 a také

kultovní dílo Quentina Tarantina Pulp Fiction:
Historky z podsvětí.

Letní kino ve Skálově ulici patří dlouhodobě
mezi nejnavštěvovanější letní kina v republice.
Nejinak by tomu mělo být i v letošním roce. „Se
zatímní průměrnou návštěvností 150 diváků na
projekci má kino aktuálně nakročeno k překonání
loňského rekordu,“ uvedl v polovině srpna dra-
maturg a manažer kina Pavel Krupař a dodal, že
nejvíce diváků přilákaly filmy Lví král a Spider-
Man: Daleko od domova.

Opomenout bychom neměli druhou velkou let-
ní akci, která se oproti loňským ročníkům letos
uskutečnila již v srpnu. Ano, mluvíme o festivalu
hudební alternativy Básníci ticha. Letos tvořili
šestici vystupujících kapel turnovští Snap Call,
„proměnlivé duo“ Tomáš Palucha, legendární
Majerovy brzdové tabulky, formace Chiki Liki Tu-
a, Dunaj a Hudba Praha Band. Skvělou atmosféru
vytvořilo přes 200 přítomných fanoušků, pro které
jsme letos nachystali krásná trička, plátěné tašky
a placky s logem festivalu. 

Letní kino i letos hostilo Festival na Jizeře, ten
nabídl čtyři pořady. Divadelní one man show
Vysavač a Cavewoman (návštěvnost přes 600 di-
váků), na sklonku srpna koncert Jaroslava Uhlíře
a závěrečný koncert turnovského rodáka Michala
Hrůzy, který se teprve uskuteční, a to 14. září.

Opomenout nemůžeme ani akce v rámci Tur-
novského léta, které se každý pátek a každou so-
botu konaly před Střelnicí, a to opět zcela zdarma.
Kromě sobotních poslechových večerů jste mohli
vyrazit i na koncerty (Beatles Veteran Club, Marek
Doubrava, The Boband, Funny Grass ad.) nebo
na divadelní představení pro celou rodinu v podá-
ní pražské Damúzy či Klaun Family. Díky rozma-
nitosti pořadů i interpretů si každý našel „to svoje
něco“ a řada diváků se před Střelnici pravidelně
vracela. Všechny stolky a lavičky v hledišti byly
pravidelně plně obsazeny.

A teď už s chutí vzhůru do nové kulturní sezóny,
bohatý program nejen na září naleznete na násle-
dujících stranách. Pro nejaktuálnější informace
sledujte naše webové stránky a sociální sítě.

Básníci ticha
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kulturní pfiehled
sobota 7. záfií

19.00 – KC ST¤ELNICE
Koruna Himálaje
dobrodružná přednáška
s horolezcem Radkem Jarošem.

250 Kč / 150 Kč senioři a děti 
(rezervace na e-mailu 

patrikspringer@email.cz)

nedûle 8. záfií
9.00 – KC ST¤ELNICE
·achov˘ turnaj
„Turnovsk˘ granát“
Šachový klub ŠK ZIKUDA Turnov, z. s.,
vás zve na otevřený turnaj v rapid
šachu. Více informací naleznete

také na www.kcturnov.cz.

stfieda 11. záfií 
17.00 – KC ST¤ELNICE
Bfietislav Jansa:
60 let s fotoaparátem
Slavnostní setkání s autorem
fotografické výstavy. zdarma

sobota 14. záfií 
18.30 – LETNÍ KINO
Michal HrÛza
a Kapela HrÛzy
Festival na Jizeře 
Posledním představením letošního
Festivalu na Jizeře bude koncert
turnovského rodáka. Jako předskokan
vystoupí písničkářka Nelly se svou
kapelou. v předprodeji 350 Kč /

400 Kč na místě

19.30 – KINO SFÉRA
Král Lear
Umění v kině
Záznam činohry s Ianem
McKellenem. 250 Kč / 200 Kč

pondûlí 16. záfií
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Cviãenci za ãárou

představení pro školy
Výjimečná klaunská inscenace
Divadla Bolka Polívky pro školy 
i veřejnost. 50 Kč

19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Letem sokolím
Abonentní divadelní představení 
Inscenace o podivuhodném přátel-
ství dvou klaunů, kteří se v jedné 
sokolovně urputně snaží připravit
na Všesokolský slet. 
v předprodeji 360 Kč / na místě 400 Kč

stfieda 18. záfií 
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
PraÏské smyãcové duo
& Franti‰ek Novotn˘
– Tóny dÛvûrné
Turnovský hudební večer
V programu nás čekají skladby 
B. Smetany, W. A. Mozarta, J. S.
Bacha, A. Dvořáka a L. Janáčka.
v předprodeji 140 Kč / na místě 170 Kč

pátek 20. záfií
19.00 – KAVÁRNA KUS
Marie ·paãková
Malá (domácí) scéna
Turnovská písničkářka představí

svou tvorbu inspirovanou krásami
rodného kraje. zdarma

sobota 21. záfií
10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
Koãiãí pohádka
Mámo, táto, pojďte se mnou
do divadla!
Rozverná klasická pohádka plná
písniček zahájí letošní sobotní
dopolední pohádky. 60 Kč

pondûlí 23. záfií 
8.30, 10.00 – MùSTSKÉ DIVADLO 
âert a Káãa
představení pro školy
Jak si s čerty poradí jedna z nejzná-
mějších lidových pohádkových 
postav – rázovitá Káča? To se děti
dovědí v pohádce pražského divadla
DAP. 50 Kč

stfieda 25. záfií 
18.00 – KINO SFÉRA
Robert Schiller: Nûmecko
není jen eintopf
Cestovatelský klub
Praktické rady a tipy pro návštěvníky
Německa podávané elegantně 
a s humorem. 90 Kč

pátek 27. záfií
20.00 – KAVÁRNA KUS
AFD
Malá (domácí) scéna
Rázná turnovská čtveřice přiveze na
Střelnici svou, tak trochu jinou, těžko
zařaditelnou muziku. zdarma

sobota 28. záfií 
19.30 – KINO SFÉRA
Don Giovanni – W. A. Mozart
Opera v kině
Jedna z nejslavnějších oper
Wolfganga Amadea Mozarta zahájí
sezónu Oper v kině. 250 Kč

stfieda 2. fiíjna
19.30 – MùSTSKÉ DIVADLO 
IMUZA uvádí: Barbora
Sulková a Martin Jozífek
Turnovský hudební večer
V projektu „IMUZA uvádí“ poslu-
chačům představujeme výrazné 
turnovské mladé hudebníky, kteří
svými dovednostmi a talentem
jednoznačně směřují na dráhu 
profesionálních umělců.
v předprodeji 140 Kč/na místě 170 Kč

19.30 – KINO SFÉRA
Roger Waters Us + Them
Dlouho očekávaný koncertní snímek
hudebního génia známého z legen-
dárních Pink Floyd. 
250 Kč/200 Kč děti do 15 let, studenti

ãtvrtek 3. fiíjna
19.00 – KAVÁRNA KUS
Kavárensk˘ kvíz
Po letní pauze se vrací zábavné
soutěžení do prostor kavárny KUS. 

100 Kč / tým
sobota 5. fiíjna

14.00 – KC ST¤ELNICE
Kulturnov
Oslava turnovské kultury
Výjimečně pestrý výběr turnovské
kulturní scény na jednom místě. 

zdarmaVydejte se s Radkem Jaro‰em na vrchol Himálaje.
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kino Sféra

MP mládeÏi pfiístupné / 12+ nevhodné do 12 let / 15+ nepfiístupné do 15 let, mlad‰í diváci nebudou vpu‰tûni do sálu / 18+ nepfiístupné do 18 let, mlad‰í diváci nebudou vpu‰tûni do sálu.

v kinech od 29. 8.

animovan˘/dobrodruÏn˘ | USA
2019 | 97 min. | MP | dabing

Angry Birds 2

Rozzlobení ptáci
z populární hry se vrací!

v kinech od 29. 8.

komedie/sportovní | âR
2019 | 101 min. | 12+

Pfies prsty

âeská komedie Petra Koleãka
z prostfiedí beach volejbalu.

v kinech od 12. 9.

drama | âR/Svk. | 2019
169 min. | 15+ | titulky

Nabarvené
ptáãe

Oãekávané drama Václava Marhoula
s mezinárodním obsazením.

v kinech od 12. 9.

drama | VB | 2019
122 min. | 12+ | titulky

Panství
Downton

Pfiíbûh rodiny CrawleyÛ pfiichází
na plátna kin.

út 3. 9. – 19.30

drama | ·pan. | 2019
108 min. | 12+ | titulky

Bolest
a sláva

Antonio Banderas a Penélope Cruz
v novém filmu Pedra Almodóvara.

úter˘ 10. 9. – 19.30

drama/mysteriózní | âína
2018 | 138 min. | 15+ | titulky

Poslední
veãery na Zemi

Magická meditace o prostoru a ãasu
slavného ãínského filmafie.

sobota 14. 9. – 19.30

divadlo | VB | 2018
200 min. | titulky

Král Lear

Ian McKellen ve strhujícím záznamu
slavné hry Williama Shakespeare
z lond˘nského National Theatre.

FK

FK

úter˘ 10. 9. – 19.30

dokumentární | VB/USA
2019 | 114 min. | MP | titulky

Pavarotti

Unikátní dokument oscarového reÏiséra
Rona Howarda o jednom z nejslavnûj‰ích

operních pûvcÛ v‰ech dob.

úter˘ 17. 9. – 19.30

drama | Pol./âR/Svk.
2018 | 100 min. | 15+ | titulky

Milost

Pfiíbûh rodiãÛ mrtvého
protikomunistického vojáka.

FK

v kinech od 19. 9.

animovan˘/rodinn˘ | Fr./ Nûm.
2019 | 99 min. | MP | dabing

Playmobil
ve filmu

Oblíbená stavebnice dostává
vlastní animovan˘ film!

v kinech od 5. 9

horor/thriller | USA | 2019 | 165 min. | 15+ | titulky

To Kapitola 2

Druhá ãást nejúspû‰nûj‰ího hororu v‰ech dob o dûsivém klaunovi.
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kino Sféra

Pokud není uvedeno jinak, zlevnûné vstupné platí pro dûti do 15 let a studenty po pfiedloÏení studentského prÛkazu (napfiíklad ISIC).

v kinech od 19. 9.

sci-fi/dobrodruÏn˘ | USA | 2019 | 115 min. | 12+ | titulky

Ad Astra

Brad Pitt a Tommy Lee Jones ve velkolepém vesmírném
sci-fi o cestû na okraj sluneãní soustavy.

v kinech od 26. 9.

komedie/romantick˘ | USA
2019 | 92 min. | 12+ | titulky

De‰tiv˘ den
v New Yorku

Série neãekan˘ch dobrodruÏství 
ve filmu Woodyho Allena.

v kinech od 26. 9.

dokument | âR | 2019
102 min. | MP

Jífií Such˘ – Lehce
s Ïivotem se prát

Dokument o slavném umûlci
a zakladateli divadla Semafor.

v kinech od 26. 9.

drama | âR | 2019
91 min. | 15+ | titulky

Národní
tfiída

Drama podle kniÏní pfiedlohy
Jaroslava Rudi‰e.

sobota 28. 9. – 19.30

opera | It. | 2018
165 min. | MP | titulky

Don Giovanni
W. A. Mozart

Zahájení nové sezóny záznamÛ
operních pfiedstavení.

Kino nejen pro seniory
ãtvrtek 5. 9. – 10.00 
ãtvrtek 12. 9. – 10.00

komedie/drama | âR
2019 | 95 min. | 12+

Teroristka

Iva JanÏurová bere spravedlnost
do sv˘ch rukou.

Kino nejen pro seniory
ãtvrtek 19. 9. – 10.00 
ãtvrtek 26. 9. – 10.00

Ïivotopisn˘/hudební | VB/USA
2019 | 120 min. | 12+ | titulky

Rocketman

Îivotní pfiíbûh hudební legendy
Eltona Johna.

v kinech od 19. 9.

animovan˘ | Kan. | 2019 
87 min. | MP | dabing

Psí kusy

Rozmazlen˘ pejsek musí obstát
ve skuteãném svûtû plném nástrah.

v kinech od 19. 9.

akãní/dobrodruÏn˘ | USA
2019 | 15+ | titulky

Rambo:
Poslední krev

Sylvester Stallone se vrací jako 
legendární John Rambo.

v kinech od 19. 9.

komedie | âR | 2019
95 min. | 12+

Román pro
pokroãilé

Marek Va‰ut v nové
romantické komedii.

úter˘ 24. 9. – 19.30

dokumentární | USA/VB
2018 | 96 min. | 12+ | titulky

Tfii blízcí
neznámí

Neuvûfiiteln˘ pfiíbûh
odlouãen˘ch trojãat.

FK
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kino Sféra / Mûstské divadlo

Kino Sféra pfiechází na dvout˘denní program
Kino Sféra od září zavádí důležitou změnu v systé-
mu tvorby a zveřejňování programu kina. Ten již
nebude vznikat na celý měsíc dopředu, ale pravi-
delně ve dvoutýdenních cyklech.

Proã tato zmûna?
Program kina dosud vznikal až s padesátidenním
předstihem, nebylo proto možné dynamicky

reagovat na aktuální divácký zájem. I extrémně
navštěvované filmy tedy budou mít adekvátní po-
čet projekcí a celkovou nabídku kina bude možné
maximálně přiblížit aktuální divácké poptávce.
Zároveň věříme, že změna povede k většímu po-
čtu exkluzivních projekcí a předpremiér, které
často není možné zaručit s měsíčním předstihem.
Jedná se o aktuální trend, který zavádí stále více
kin v České republice.

Kde a kdy najdu aktuální
program?
Nové filmy mají premiéru vždy ve čtvrtek, progra-
mové cykly tedy budou vždy čtrnáctidenní právě
od čtvrtka do středy. Program na další cyklus bude
zveřejněn nejpozději ve středu předchozího týdne,
znamená to tedy, že vždy bude k dispozici aktuál-
ní program v rozmezí 7 až 21 dní.

Program samozřejmě naleznete vždy na našich
webových stránkách. Novinkou ale bude také

tištěný letáček s programem, který bude k dispozi-
ci přímo v kině a na recepci KCT.

Co najdu na plakátu kina?
Plakáty kina budou i nadále vycházet měsíčně.
Ačkoliv nebudou obsahovat přesné termíny pro-
jekcí, najdete na nich podrobnější profily filmů,
které daný měsíc bude kino promítat, a mohou
vám tak pomoci vybrat si správný film.

Informace o chystaných filmech, které zatím
nemají přesné termíny projekcí, budou také na
webových stránkách.

Filmov˘ klub a Kino nejen pro
seniory zÛstávají mûsíãní
Program Filmového klubu a cyklu Kino nejen pro
seniory ale zůstává i nadále měsíční a kompletní
program těchto řad naleznete také na plakátu.
Projekce druhého zmíněného cyklu budou na-
opak zveřejňovány ještě s větším předstihem.

Inscenace Letem sokolím je zárukou skvûlé zábavy
Michal Chovanec a Ondřej Klíč jako Břéťa a Čen-
da ve vysoce hodnocené klaunerii o tom, že lhát se
nemá, ani když víte, že máte pravdu.

Hra Letem sokolím vypráví o podivuhodném přá-
telství dvou klaunů, náčelníka župy Břéti a jejího
jediného aktivního člena Čeňka. Dvojice se ve staré

sokolovně urputně snaží připravit na Všesokolský
slet. Břéťův sokolský postoj přechází od bohulibé-
ho cvičení těla až k dogmatickému prosazování
myšlenek zakladatele Sokola Miroslava Tyrše, je-
hož nástupcem se cítí být. Získat uznání pro svou
Župu 48 je jeho životním snem. Jeho touha dove-
de oba cvičence až do mezních situací. Nad sa-
motným příběhem však stojí klaunské existence
Čeňka a Břéti a jejich permanentně problémového
vztahu.

„Úžasně hravá, milá, dojemná záležitost o oby-
čejných, lehce osamělých lidech, kteří hledali po-
vyražení a nalezli skutečné přátelství. Ohromila
mě dokonalá synchronizace pohybů obou hlav-
ních představitelů – to, co může zdánlivě působit
jako improvizace, bylo ve skutečnosti 80 minut
trvající choreografií. Třešinkou na dortu jsou tady
gymnastické prvky, které zvládnou jen skutečně
řádně zocelení sokoli. Po premiéře zasloužená
standing ovation.“ – Neo, server i-divadlo.cz

Premiéra grotesky, vzniklé pod supervizí Bolka
Polívky, proběhla 26. ledna 2018.

pondûlí 16. záfií 2019 od 19.30 hodin
Letem sokolím 
Abonentní divadelní pfiedstavení
Mûstské divadlo Turnov
vstupné v pfiedprodeji 360 Kã / na místû 400 Kã
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Mûstské divadlo / hudební pozvánky

Koãiãí pohádka pro nejmen‰í
Rozverná klasická pohádka plná písniček zahájí
sezónu sobotních dopoledních pohádek. Určena je
všem malým divákům od 3 do 10 let.

Klárka má kocourka Fouska, který pořád hledá
nová dobrodružství. 

Na cestách světem potkají řadu nových kama-
rádů a každému poradí. Kohoutkovi pomohou na-
jít kouzelnou cestu za sluníčkem, hned nato krás-
né víle zachrání velkou lásku a svým fištrónem

osvobodí začarovaný mlýn od popleteného myší-
ho strašidla. S dobrou náladou a veselou písnič-
kou jde totiž úplně všechno!

sobota 21. záfií od 10 hodin
Koãiãí pohádka
Mámo, táto, pojìte se mnou do divadla!
Mûstské divadlo Turnov
vstupné 60 Kã

PraÏské smyãcové duo & Franti‰ek Novotn˘
Cyklus Turnovských hudebních večerů zahájí pro-
gram s názvem Tóny důvěrné. Těšit se můžete na
skladby B. Smetany, W. A. Mozarta, J. S. Bacha,
A. Dvořáka a L. Janáčka.

S ohledem na oblibu hudebně-literárních pořadů
zařazujeme na úvod cyklu pořad s básníkem, spi-
sovatelem, textařem a rozhlasovým moderátorem
PhDr. Františkem Novotným, který má na kontě
desítky povídek, spoustu knih a znát můžete jeho
románový cyklus s názvem Valhala. Hudební část
programu obstará Pražské smyčcové duo ve složení

doc. Miloš Černý (housle) a Mgr. Eva Šašinková
(kontrabas). Duo interpretuje klasické skladby
českých i světových autorů, souzvuk obou nástro-
jů vytváří širokou repertoárovou škálu.

stfieda 18. záfií od 19.30 hodin
PraÏské smyãcové duo & 
Franti‰ek Novotn˘ – Tóny dÛvûrné
Turnovsk˘ hudební veãer
Mûstské divadlo Turnov
v pfiedprodeji 140 Kã / na místû 170 Kã

Malá (domácí) scéna oÏije s AFD
V druhé polovině září se můžete těšit na rockový ve-
čer, který naservíruje trojlístek kapel v čele s AFD,
o kterých server fobiazine.cz napsal: „AFD, to je
takový hardcorový zmatek, šílenost. Čisté zpěvy se
střídají s tvrdším výrazem metalového vokálu.
Metal se mísí s popovou melodií, corová hrubost
s elektronikou...“ AFD doprovodí železnobrodská
kapela F. A. King a také jičínští The Hops Party. 

Již o týden dříve se můžete těšit na koncert písnič-
kářky Marie Špačkové, která vystoupí s vlastní
tvorbou inspirovanou krásami rodného kraje, je-
ho proměnami během ročních období, náladami

i bohatou historií, osobními prožitky a v neposled-
ní řadě i láskou.

pátek 27. záfií od 20 hodin
AFD & F. A. King & The Hops Party
Malá (domácí) scéna
kulturní kavárna KUS 
vstupné dobrovolné

pátek 20. záfií od 19 hodin
Marie ·paãková
Malá (domácí) scéna
kulturní kavárna KUS 
vstupné dobrovolné

Turnovská skvradra AFD
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pozvánky 

Další ročník multižánrového festivalu Kulturnov
nabídne opět pro každého něco. Hudební průřez
od dechovky přes folk a bluegrass až po řízný rock,
divadla pro děti, autorská čtení, talkshow i tanec.
A to vše opět výhradně od umělců z Turnova a okolí.
Neuvěřitelné? Nikoliv, takový prostě Turnov je!

V sobotu 5. října od dvou hodin odpoledne se celé
Kulturní centrum Střelnice již počtvrté promění
ve velké festivalové rejdiště, kde budou jeho ná-
vštěvníci moci navštívit řadu vystoupení. Zkraje
odpoledne bude velký sál patřit hned dvěma sou-
borům turnovské Základní umělecké školy, totiž
unikátnímu pěveckému sboru Karmínek pod ve-
dením Jindřicha Bady, který vystoupí s doprovod-
nou kapelou (!), a o chvíli později se zde představí
Big Band ZUŠ Turnov. Ten byl při loňském oblí-
beném losování dvojic spárován s turnovským
divadelním spolkem Společnost bloumající veřej-
nosti. Že si nedovedete představit, jak může spo-
lečné vystoupení těchto dvou těles vypadat? O dů-
vod víc nenechat si tohle vystoupení ujít!

Letos poprvé se do programu Kulturnova zapo-
jí také turnovská Taneční a pohybová škola Ilony
Šulcové, která v rámci svého profilového vystou-
pení představí celou řadu tanečníků v tolika růz-
ných formacích a tanečních odvětví, že jejich sa-
motný výčet by vystačil na celou stránku tohoto
článku. A kdo má rád pohyb i v jiných podobách,
ten by si neměl nechat ujít další BěhTurnov, tradiční
jedenáctikilometrový závod, jehož vítězové získají
volné vstupenky na kulturní pořady KC Turnov. 

Děti se tento rok dočkají hned dvou výtvarných
dílen. Vedle již téměř tradiční dílny Lady Capouš-
kové ze Žluté ponorky budou moci vyzkoušet ješ-
tě jednu, v níž si pod vedením herců DS Čmukaři
vytvoří vlastní loutku. Navíc jsou pro ně při-
chystány dvě pohádky: loutková právě od Čmuka-
řů a hraná od divadelního souboru Drama-Lama,
působícího při zdejším gymnáziu.

Letos v červnu by oslavila 60. narozeniny
Zuzana Navarová, jedinečná a výjimečná zpěvač-
ka, textařka a skladatelka, od jejíž smrti v prosinci
uběhne těžko uvěřitelných 15 let. Na tuto skvělou
dámu vzpomeneme v rámci festivalu hned dva-
krát – nejprve v programu Andělská počta, v němž
Jiří Štrébl a Kateřina Hofhansová přečtou část
rozhovoru se Zuzanou Navarovou (a možná dojde
i na její básnické texty), a později koncertem tur-
novské kapely Falafel, která hraje právě její písně.

Troufáme si konstatovat, že festival Kulturnov
svůj úkol, totiž ukázat všem, jak bohatá je kultur-
ní scéna Turnovska, splnil. Každé další takové set-
kání už nebude nutkáno potřebou někomu něco
dokazovat, ale jen a pouze oslavou turnovské kul-
tury, jak stojí v podtitulu tohoto jedinečného festi-
valu. Těšíme se na vás!

Program festivalu
14.00 PS Karmínek s kapelou – koncert (velký sál)

start BěhTurnov (před KC Střelnice)
14.30 Jitka Hlaváčková – recitál (vestibul)

Král měl tři syny – pohádka souboru
Drama-Lama, Gymnázium Turnov 
(zrcadlový sál)

15.15 Big Band ZUŠ Turnov & Společnost
bloumající veřejnosti – koncert
s bonusem (velký sál)
výtvarná dílna s Ladou Capouškovou
(zrcadlový sál)

16.00 Vsteklí sígři & klaunky A. Tomášová
a D. Weissová – koncert s bonusem
(vestibul)
výroba loutek s DS Čmukaři (zrcadlový sál)

16.45 Turnovanka & překvapiví hosté (velký sál)
Pohovka – Petr Vydra a Jiří Štrébl (kino
Sféra)
Modrý Karkul – loutková pohádka DS
Čmukaři (zrcadlový sál)

17.30 TaPŠ ILMA – profilové vystoupení (velký sál)
Klub autorů Turnov (za plátnem kina)

18.15 Andělská počta – vzpomínka na Zuzanu
Navarovou (účinkují Jiří Štrébl a Kateřina
Hofhansová)

18.45 Falafel – koncert písní Zuzany Navarové
(velký sál)

19.30 Duo Nika – koncert (vestibul)
20.00 Funny Grass – koncert (velký sál)
21.15 losování dvojic
21.30 Ovčie Kiahne – koncert (velký sál)
23.00 afterparty (kavárna KUS)

Kulturnov – pestrá smûsice turnovské kultury

sobota 5. fiíjna od 14 hodin
Kulturnov
oslava turnovské kultury 
KC Stfielnice 
vstupné zdarma
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KCT informuje

Kavárensk˘ kvíz se vrací 
První říjnový čtvrtek se opět můžete těšit na
Kavárenský kvíz, který po letní pauze otevře svou
čtvrtou sezónu. 

Opět se můžete těšit na spoustu záludných i zají-
mavých otázek a samozřejmě odměny, které se
s novou sezónou nemění. Nemění se ani pravidlo
posledních kvízů loňské sezóny, a sice že kvízy
mají početní limit 15 týmů. Své týmy je třeba
ideálně s předstihem nahlásit na e-mailové adrese

weissova@kcturnov.cz. Novinkou letošní sezóny
je zpoplatnění účasti. Za každý tým, který může
být tvořen 2–4 osobami, bude přímo na místě vy-
bíráno symbolických 100 Kč.

Vycestujte s námi do Nûmecka
První cestovatelský podvečer v kině Sféra bude pat-
řit Robertu Schillerovi, který nás provede po
Německu. Mnozí z nás Německo navštívili, ale co
o něm a jeho obyvatelích vlastně víme? Víte, kam
v Německu vyrazit za kulturou, do přírody a jakou
formu odpočinku vyhledávají Němci? 

Robert Schiller se narodil ve smíšené německo-pol-
ské rodině ve Slezsku, vyrůstal v Německu a nyní
bydlí a pracuje v Liberci. Během své přednášky
nám vysvětlí původ českých slov jako „ruksak na
vandr“ a přesvědčí nás, že Německo není jen ein-
topf nebo nákupy v příhraničním supermarketu.
Praktické informace, rady a tipy pro návštěvníky

podá s decentní přísadou humoru elegantní češti-
nou s neidentifikovatelným nečeským přízvukem.

A pokud máte rádi hory a adrenalin, nenechte si
ujít cestovatelskou přednášku horolezce Radka
Jaroše Koruna Himálaje, která se uskuteční již
v sobotu 7. září v kině Sféra. Více informací na
www.kcturnov.cz.

stfieda 25. záfií od 18 hodin
Robert Schiller: Nûmecko není jen
eintopf
Cestovatelsk˘ klub
kino Sféra
90 Kã

ãtvrtek 3. fiíjna 2019 od 19 hodin
Kavárensk˘ kvíz
kulturní kavárna KUS
100 Kã / t˘m

Bfietislav Jansa: 60 let s fotoaparátem
Kulturní centrum Turnov, s. r. o., Fotoklub Safír
Turnov a Fotostudio BJ vás zvou na fotografickou
výstavu Břetislava Jansy: 60 let s fotoaparátem.

První fotoaparát dostal v roce 1959 ve svých deseti
letech. V té době se také začínal věnovat kreslení
a malování, a přestože ho malování bavilo,
o ztvárnění krajiny měl jinou představu. Tak přišel
na řadu právě RIX, jeho první fotoaparát. Zprvu
jen k pořizování předloh k malbě, následně však
naplno. „Stále více mne oslovovala umělecká

fotografie – různé struktury, pískovcové skály
a kameny nejen Českého ráje,“ sděluje autor a do-
dává: „Vystavené fotografie vznikaly a vznikají čis-
tě pro radost. A předpokládám, že budou vznikat
i nadále.“

V˘stava byla zpfiístupnûna ve foyer KC Stfielnice
ve stfiedu 7. srpna 2019. Slavnostní setkání
s autorem se uskuteãní tamtéÏ ve stfiedu 11. záfií. 
V˘stava potrvá do 1. fiíjna 2019.
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Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své
vstupenky v předstihu! 

Aktuálně vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky
na tyto akce:
sobota 14. záfií 2019 – Michal Hrůza a Kapela Hrůzy 

(koncert) 350 Kč
sobota 14. záfií 2019 – Král Lear (Umění v kině, 

záznam činohry) 250 Kč / 200 Kč
pondûlí 16. záfií 2019 – Letem sokolím

(Abonentní divadelní představení) 360 Kč
stfieda 18. záfií 2019 – Pražské smyčcové duo 

& František Novotný – Tóny důvěrné
(Turnovský hudební večer) 140 Kč

sobota 21. záfií 2019 – Kočičí pohádka
(Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!) 60 Kč

stfieda 25. záfií 2019 – Robert Schiller: Německo 
není jen eintopf (Cestovatelský klub) 90 Kč

sobota 28. záfií 2019 – Don Giovanni – W. A. Mozart 
(Opera v kině) 250 Kč

stfieda 2. fiíjna 2019 – IMUZA uvádí: 
Barbora Sulková a Martin Jozífek
(Turnovský hudební večer) 140 Kč

stfieda 2. fiíjna 2019 – Roger Waters Us + Them
(záznam koncertu) 250 Kč / 200 Kč

stfieda 9. fiíjna 2019 – Zdeněk Vacek: Volání 
Mato Tipila (Cestovatelský klub) 90 Kč

ãtvrtek 17. fiíjna 2019 – La Traviata – G. Verdi
(Opera v kině) 250 Kč

stfieda 23. fiíjna 2019 – Libor Drahoňovský: Bosna – 
Hercegovina (Cestovatelský klub) 90 Kč

úter˘ 29. fiíjna 2019 – Nebezpečné vztahy
(Abonentní divadelní představení) 360 Kč

nedûle 3. listopadu 2019 – Mýcení 
(Abonentní divadelní představení) 420 Kč 

úter˘ 5. listopadu 2019 – Kateřina a Miloš Motani: 
Expedice Borneo (Cestovatelský klub) 90 Kč

úter˘ 5. listopadu 2019 – Concerto / Enigma Variace /
Raymonda Act III (Balet v kině 250 Kč

stfieda 20. listopadu 2019 – Jiří Kalát: Laos plný min 
(Cestovatelský klub) 90 Kč

stfieda 27. listopadu 2019 – Lucie Sedláková Hůlová &
Ensemble Lucis – Čtvero ročních dob
(Turnovský hudební večer) 180 Kč

pondûlí 2. prosince 2019 – Starý holky (Abonentní 
divadelní představení) 320 Kč

stfieda 4. prosince 2019 – Marek Šimíček: 
Monte Rosa (Cestovatelský klub) 90 Kč

úter˘ 10. prosince 2019 – Coppélia 
(Balet v kině) 250 Kč

nedûle 22. prosince 2019 – Louskáček 
(záznam baletu) 250 Kč / 200 Kč

sobota 4. ledna 2020 – Norma – V. Bellini
(Opera v kině) 250 Kč 

ãtvrtek 16. ledna 2020 – Šípková Růženka
(Balet v kině) 250 Kč

úter˘ 4. února 2020 – Partička 
(improvizační show) 480 Kč

úter˘ 25. února 2020 – Marston a Scarlett – 
světové premiéry! (Balet v kině) 250 Kč

sobota 7. bfiezna 2020 – Ariadna na Naxu – 
R. Strauss (Opera v kině) 250 Kč

stfieda 1. dubna 2020 – Labutí jezero
(Balet v kině) 250 Kč

ãtvrtek 28. kvûtna 2020 – Dante Projekt – 
světová premiéra! (Balet v kině) 250 Kč

sobota 13. ãervna 2020 – Aida – G. Verdi
(Opera v kině) 250 Kč

Předprodej probíhá v otevírací době v recepci
KC Střelnice:
pondělí 7.30–16.00
úterý 7.30–16.00
středa 7.30–17.00
čtvrtek 7.30–16.00
pátek 7.30–14.00 (9.00–10.00 je recepce pro 

veřejnost uzavřena)
tel.: 481 322 083, 733 668 128

Aktuální otevírací doba kavárny KUS
pátek 14.00–20.00 
sobota 14.00–20.00
při akcích KCT vždy hodinu před začátkem akce

Zasílání novinek pfiímo 
na vá‰ e-mail
Chcete mít neustálý přehled o kulturním dění?
Zaregistrujte svůj e-mail k odběru novinek!

Každou neděli obdržíte newsletter s pozvánka-
mi na nadcházející týden a dalšími důležitými in-
formacemi. Zaregistrovat svůj e-mail můžete na
www.kcturnov.cz nebo osobně na recepci KC
Střelnice.

Sledujte nás také na Instagramu kcturnov 
a kino_sfera.

Stále se mÛÏete pfiihlásit
do podzimních taneãních
kurzÛ
I letos jsme pro vás připravili oblíbené taneční
kurzy vedené mistrem Petrem Mertlíkem. V polo-
vině října otevřeme dva kurzy – pro začátečníky
a pokročilé. Do obou kurzů je možno se přihlásit
nejpozději 11. října. Přihlášky jsou k dostání na
recepci KC Střelnice, popřípadě jsou ke stažení na
www.kcturnov.cz, kde naleznete i kompletní pře-
hled lekcí. Těšíme se na vás!

Pfiedprodej vstupenek
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Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, Turnov, tel.: 484 803 041–2
www.infocentrum-turnov.cz, info@turnov.cz

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patfie infocentra)

6. ãervna–9. záfií 
Portréty ze ·péry
Studenti Střední uměleckoprůmyslové školy
a Vyšší odborné školy v Turnově v rámci výtvarné
přípravy s paní učitelkou Evou M. Jiřičkovou na-
kreslili tečkovací technikou své autoportréty.
Vyzkoušeli si kombinaci perokresby s koláží
a malbou a své práce vám nyní představují. 

10. záfií–31. prosince
Patrik Horacio – Litumpty
Výstava obrazů začínajícího výtvarníka, studenta
Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově.
VernisáÏ v˘stavy probûhne 10. záfií od 17 hodin. 

Synagoga Turnov
www.synagoga-turnov.cz, info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–42
Otevírací doba v záfií: dennû kromû pondûlí 9.00–17.00 hodin

8. srpna – 30. záfií
Eva Matylda Jifiiãková 
– Barevná lyrika
Výstava představuje grafickou a malířskou tvorbu
posledních let Evy Matyldy Jiřičkové, která je uči-
telkou výtvarné přípravy a českého jazyka na
SUPŠ a VOŠ Turnov. Své poetické obrazy často
doplňuje texty. 

24. záfií od 17 hodin
Koncert studentÛ JeÏkovy 
konzervatofie
Koncert studentů Konzervatoře Jaroslava Ježka
v Praze pod vedením prof. Jaromíry Ježkové.
Srdečně vás zveme na koncert mladých talentova-
ných umělců. Vstupné je dobrovolné.

Hrad Vald‰tejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz
tel.: 739 014 104, 733 565 254 
Otevírací doba v záfií: dennû 9.30–16.30 hodin
(poslední vstup do hradu v 16.30 hodin)

7. záfií od 14 hodin
Varhanní koncert Radka Rej‰ka
Tradiční koncert hudebního skladatele a varhaní-

ka Radka Rejška, který vystoupí v kapli sv. Jana
Nepomuckého při příležitosti oslav Dnů evrop-
ského dědictví. Vstupné: 90 Kč

21. záfií od 12 do 16 hodin 
Koncerty skupiny theCube 
Turnovská skupina theCube vystoupí podruhé na
Valdštejně. Krátké koncerty se budou v určené ča-
sy během odpoledne konat opět v hradní kapli
a zpříjemní tak návštěvníkům prohlídky hradního
areálu. Vstupné: v rámci prohlídky hradu 

22. záfií od 13 do 17 hodin 
Narozeniny vévody Albrechta
z Vald‰tejna
Využijte příležitost setkat se s významnou histo-
rickou osobností naší historie. U příležitosti svých
narozenin na hrad zavítá sám vévoda Albrecht
z Valdštejna. Vstupné: dospělí 90 Kč, děti 60 Kč,
rodinné 240 Kč

28. záfií od 13 do 17 hodin 
Svatohubertská slavnost 
na Vald‰tejnû 
Osmý ročník tradiční myslivecké slavnosti na
Valdštejně, při níž budou k vidění opět cvičení
dravci, ukázky vábniček, přehlídka loveckých
psů aj. 

Součástí bude Svatohubertská mše, vyhlášení
vítězů dětské výtvarné soutěže a pasování na mys-
livce.

Turnovské památky a cestovní ruch 

Skautské stfiedisko 
·tika Turnov
KoÀsk˘ trh 200, www.scouting-turnov.org 
facebook.com/skautiturnov

Turnov‰tí skauti hledají nové ãleny
Prázdninové měsíce se pro turnovské skauty nesly
především ve znamení táborů. Příměstských, tedy
těch i pro „neskautskou“ veřejnost, proběhlo letos
pět. Během nich si účastníci mohli například zkusit,

jaké je to být superhrdinou, vydat se na ostrov
Robinsona Crusoea nebo se zdokonalit ve hře na
hudební nástroje. 

Všechny oddíly ze střediska pak vyrazily na tra-
diční letní tábory, kterými tak završily uplynulý
skautský rok. K tomu právě začínajícímu neod-
myslitelně patří příchod nových členů. Letos nabí-
rá nové členy hned sedm oddílů a hledají holky
a kluky všech věkových kategorií. Více informací
naleznete na webu www.scouting-turnov.org. 

Těšíme se na vás!
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Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
Otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû v mûsíci záfií:
dennû vãetnû pondûlí 9.00–17.00 hod. 

19. záfií – 24. listopadu 2019, v˘stavní sál
Severoãeská sbírka: 
Kolekce významných českých nebo v Čechách
působících výtvarníků, především těch, kteří
mají nějaký vztah k severním Čechám

V turnovském muzeu bude představena kolekce
obrazů a plastik Severočeské sbírky sběratele
Romana Karpaše.

Kolekci výtvarníků, kteří jsou pobytem nebo
tvůrčím zaměřením spjati se severními Čechami,
začal Roman Karpaš cíleně budovat před třemi
roky. Hlavním posláním sbírky je pořádat výstavy
a rozšiřovat tak možnosti prezentace zdejších
tvůrců. Vystavující: Horst Bernhard, Marie Bla-
bolilová, Miroslav Čermák, Milan Janáček, Josef
Kábrt, Jaroslav Klápště, Vladimír Komárek, Mi-
chaela Maupicová, Blanka Nepasická, Jiří Pikous,
Libuše Pražáková, Jaroslava Solovjevová, Pavel
Šulc, Jan Vančura, Rostislav Zárybnický a mnoho
dalších.
Slavnostní zahájení v˘stavy probûhne ve stfiedu 18. záfií od 17 hodin.

10.–15. záfií 2019, v˘stavní sál
Nejlep‰í kroniky Libereckého kraje
Vždy jednou za dva roky probíhá v Libereckém
kraji soutěž o nejlepší kroniku. Výsledky soutěže
jsou vyhlašovány veřejně za účasti kronikářů, zá-
stupců kraje i obcí. Na slavnostní vyhlášení nava-
zuje krátkodobá výstava, na které se se soutěžící-
mi kronikami může seznámit veřejnost. Výstava
trvá z bezpečnostních důvodů jen pár dní, poté
jsou cenné dokumenty vráceny do bezpečí archivů. 

4. ãervence–15. záfií, v˘stavní sál
Jaroslav Kláp‰tû: Odvaha reality
Výstava u příležitosti výročí úmrtí Jaroslava
Klápště. Na výstavě budou představeny přede-
vším olejomalby, tempery a kvaše s motivy z okolí
Čikvásek, Turnova a Semil. 

13. ãervna–13. fiíjna, Kamenáfisk˘ dÛm
Ze stébel a proutí
Nářadí, náčiní a zvykoslovné předměty v tradiční
lidové kultuře Pojizeří

Výstava návštěvníky seznámí s nářadím, náčiním
a zvykoslovnými předměty tradiční lidové kultury
Pojizeří vyrobenými z přírodních matriálů – slá-
my, orobince či vrbového nebo březového proutí. 

Sklepení muzea
Luminiscence – Cesta svûtla
Výstava zaujme návštěvníka jak svým obsahem,
tak neobvyklými prostory sklepení muzea, ve kte-
rých se nachází. Za použití bohatého obrazového
materiálu a především názorných předmětů jsou
představeny široké možnosti využití luminiscence
ve vědě, lékařství i každodenním životě. 

Akce:
7. záfií od 14 hodin
Slavnostní otevfiení horolezecké
expozice – Z âeského ráje na
vrcholy svûta
Komentované prohlídky probûhnou od 15 do 19 hodin.

14. záfií od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin, 
Muzeum a Kamenáfisk˘ dÛm
„Vo posvícení v‰ecko to voní…“ 
Řemeslný workshop
Posvícenské pečení (buchty, koláče a další tradič-
ní posvícenské pečivo) s řemeslnicí a pekařkou
Ivou Válkovou a povídání, jak se slavilo tradiční
posvícení v Pojizeří. Povídání etnografky o tradi-
cích, stravě a pečení v lidovém prostředí. Cena
workshopu 300 Kč, rezervace na tel.: 736 145 354

vÏdy od 9.30 hodin, Muzeum, Kamenáfisk˘ dÛm
Workshopy k v˘stavû 
Ze stébel a proutí
21. 9. Pletení ošatky ze slámy s Renatou

Němečkovou
5. 10. Výroba designových košů s Moderním

košíkářstvím
6. 10. Košíkářská dílna Domu pod jasanem

12. 10. Košíkářský kurz Košíkářské školy Petra
Krále 

13. 10. Pletení z orobince s Ivetou Dandovou 
Cena workshopu vždy 300 Kč, rezervace
na tel.: 723 135 132 

DlaskÛv statek 
v Dolánkách u Turnova
V záfií otevfieno dennû mimo pondûlí 9.00–16.00 hod.

Zrození, Ïivot, smrt
Expozice návštěvníky seznámí s životním cyklem
tradičního lidového prostředí a jeho zlomovými
okamžiky. 

Akce:
Svatováclavské posvícení na Dlaskově statku
„Hrajte mi, muzikanti, vesele!“
V duchu tohoto hesla se bude v letošním roce ode-
hrávat tradiční Svatováclavské posvícení na
Dlaskově statku, slavnost, která byla nejdůležitěj-
ší společenskou událostí celého roku. Do měst
i vesnic přijížděli městští kramáři, perníkáři, pís-
ničkáři, loutkáři, kočovní artisté, kteří spolu
s místními oslavovali výdobytky úrody a sklizně.
A co se na takových zábavách hrálo, to uvidíme na
Dlaskově statku v podání folklorních souborů.
Kromě tanečníků a muzikantů nebudou chybět
ani loutkáři s programem pro nejmenší, jarmareč-
níci, pekařská dílna a dílna pro šikovné ruce.

Muzeum âeského ráje v Turnovû
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A je to tady! Muzeum Českého ráje v Turnově
otevírá novou stálou expozici muzea 

sobota 7. záfií 2019 ve 14 hodin

Po několika letech spojených s přípravou a čtyřech
letech vlastní realizace, tj. demolicí galerie, vý-
stavbou nové budovy, řešením interiéru a instalací
exponátů, monitorů, dataprojektorů a další audio-
vizuální techniky, celou řadou jednání a papírová-
ní, se dostavil dlouho očekávaný výsledek. Expo-
zice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa
je hotova a její slavnostní otevření se uskuteční
v sobotu 7. září ve 14 hodin v atriu muzea za účas-
ti vedení Libereckého kraje, zástupců města Bad
Schandau, partnera projektu, města Turnov a dal-
ších významných hostů. 

Realizací nové expozice se Muzeum Českého
ráje pro některé z nás stalo místem splněných přá-
ní a jednoho z velkých snů. Ten se sice v průběhu
realizace někdy měnil v noční můru a nejen mně,
ale všem, kteří se na realizaci podíleli, přinesl
mnoho bezesných nocí. Ale tak už to s naplňová-
ním snů bývá. O tom vědí své ti, kteří podobné sny
a přání mají a kteří se hlavně nevzdávají. Jsou ur-
putní tak, že přidělávají lidem ve svém okolí vrásky
a šediny, ale na druhou stranu, tím, že to nevzdají,
činí sobě a hlavně jiným radost. A já doufám a taky
si moc přeji, aby radost z otevření nové expozice,
kterou turnovské muzeum splácí dluh jednomu
z největších fenoménů Českého ráje, návštěvníci,
kteří k nám zavítají, sdíleli s námi. 

Realizace expozice Horolezectví, která je proza-
tím největším a nejsložitějším projektem v historii
Muzea Českého ráje, a to jak svou velikostí, tak
rozsahem prací, významně doplní stálou nabídku
pro návštěvníky. Ti se mohou těšit nejen na mo-
derně a netradičně koncipované interiéry původní
galerie muzea, ale i na nové odpočinkové zóny
v atriu muzea, které postupně naplní doprovodné
programy pro děti i pro dospělé, pro horolezce,
pamětníky i pro ty, kteří se o tento sport jenom

zajímají. Nosným prvkem nové atraktivní části mu-
zea, která je nejen svým námětem, ale i architek-
tonickým řešením v rámci České republiky jedi-
nečná, je geometrická polygonní struktura, která
vytváří analogii skalního města, ale zároveň plně
respektuje původní umístění velkoplošné malby
Mikoláše Alše Bitva pod Hrubou Skálou. Návštěv-
ník tak v bezprostřední blízkosti tohoto obrazu
pomyslně stoupá stylizovanou krajinou a kromě
její struktury vnímá pomocí textů, fotografií,

exponátů a audiovizuálních efektů důležitá sděle-
ní a příběhy. Tímto řešením se autorům projektu
podařilo nejen maximálně využít daný prostor, ale
zároveň vytvořit novou platformu pro muzejní
edukaci a zábavu, jejíž obsahová náplň zcela při-
rozeně vychází z významné tradice našeho regio-
nu. Chcete-li se tedy o horolezectví v Českém ráji
dozvědět více, chcete-li se projít po naší via ferra-
tě, přijďte. Těšíme se na vás. 

Vladimíra Jakouběová

Nová expozice muzea Z Českého ráje na vrcholy
světa byla realizována za významné podpory
Libereckého kraje v rámci projektu Pro horolezce
neexistují hranice, spolufinancovaného z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj v rámci Pro-
gramu spolupráce na podporu přeshraniční spo-
lupráce mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko 2014–2020. 

Muzeum âeského ráje v Turnovû
Horolezectví – Z âeského ráje
na vrcholy svûta
Partneři: Liberecký kraj, město Bad Schandau 
Autor ideového záměru projektu:
PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka
Scénář expozice: Mgr. Alžběta Kulíšková 
a Mgr. David Marek
Architektonické řešení a řízení realizace:
Ateliér Hipposdesign, Praha a Ing. Zdeněk Sláma
Inženýring a prováděcí dokumentace: 
PROFES PROJEKT, spol. s. r. o.
Generální dodavatel stavby: TERMIL, s. r. o.
Realizace interiéru: M PLUS, spol. s r. o.
Grafické řešení: Jakub Turek
Odborná konzultace: Vladimír Procházka, 
Tomáš Flanderka, MUDr. Zdeněk Konrád
Poděkování: Helena Heckelová, Jan Obročník,
Jan Krňák, RNDr. Zdeněk Strnad, Karel 
Vitoušek, doc. Ing. Jiří Novák, CSc., Ing. Drahoš
Macháň, PhDr. Boris Hlaváček, Jiří Čihulka,
Josef Rakoncaj, Český horolezecký svaz

Muzeum otevírá novou stálou expozici 
Horolezectví – Z âeského ráje na vrcholy svûta
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tel.: 482 416 011, e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz, www.facebook.com/szsychrov

Zámek je pro vefiejnost otevfien dennû vãetnû pondûlí, 
vÏdy od 9.00 do 15.30 hodin (zaãátek poslední prohlídky).

Novogotický klenot Rohanů (základní trasa) –
obsahuje autentické zámecké interiéry, kterým
byla obnovena jejich podoba z druhé poloviny 19.
století, kdy zámecký exteriér i interiér byly v har-
monické stylové jednotě romantického historis-
mu – novogotiky. 

Zlatý poklad – výstava předmětů z drahých kovů
a slonoviny z mobiliárního fondu zámku Sychrov
(monstrance, kalichy, plastiky), šperků, plastik
z drahých kovů a kamenů.

Z dětských pokojíčků – výstava panenek sběra-
telky Svatavy Jakoubkové.

akce:
14. záfií od 18 hodin v galerii
Koncert Pokraãovatelé mistrÛ
Koncert mladých pěvců. Na programu budou árie
z českých a světových oper. Vstupné 150 Kč 

20.–21. záfií od 19, 20, 21 a 22 hodin
Noãní prohlídky zámku 
– Hrabûnka na zabití
Vstupné 200 Kč 

28. záfií od 18 hodin v zámecké oranÏerii
Krajinou vína 
s Václavem Îmolíkem
Beseda s oblíbeným televizním a rozhlasovým
moderátorem o stejnojmenném televizním cyklu
i knize, kterou natáčení inspirovalo. 
Vstupné 150 Kč

Státní zámek Sychrov

Centrum pro rodinu 
Náruã
Skálova 540, www.naruc.cz, naruc@naruc.cz

pondûlí 2. záfií
ZAHÁJENÍ PROVOZU 
PO PRÁZDNINÁCH
Programová nabídka je opět pestrá!
Také od září se na vás těšíme s pravidelnými kurzy
i řadou mimořádných akcí pro širokou veřejnost.

stfieda 11. záfií od 17 hodin
Klub diabeÈáãkÛ
Setkání rodin, které pečují o děti s DM 1. typu. 

ãtvrtek 12. záfií od 13 hodin
Den zdraví
Připojujeme se k akci turnovské nemocnice. Těšte
se na výtvarnou dílničku a oblíbený katapult.

ãtvrtek 19. záfií od 18 hodin
Klub marÈánkÛ 
Setkání rodičů dětí s autismem, ADHD a jinými
specifickými požadavky na výchovu a vzdělává-
ní… zkrátka takových, o kterých si leckdo myslí,
že jsou z jiné planety. Bližší informace na tel. 607
645 896 – Kateřina Hornová

ãtvrtek 19. záfií od 18 hodin
Setkání celiakÛ
Setkání nejen pro celiaky a jejich rodiny, ale pro
všechny, které zajímá život bez lepku. 

pátek 20. záfií od 10 hodin 
V˘chova vzorem 
Uvědomujeme si, kdy jsme dítěti vzorem, a chová-
me se podle toho? Beseda s waldorfskou pedagož-
kou Hankou Hajnovou. Cena 50 Kč

pátek 20. záfií od 16 a 17.30 hodin
Kompenzace diabetu I. typu –
MUDr. Barbora Obermannová, Ph.D.
Dvě přednášky specialistky z Pediatrické kliniky
2. LF UK a FN Motol. Od 16.00 pro diabetiky I. ty-
pu, jejich rodiče a rodinné příslušníky na téma:
Moderní poznatky, trendy a technologie v dětské
diabetologii. Od 17.30 pro učitele, vychovatele
a veřejnost na téma: Základní informace o diabetu
a specifických potřebách dětí v rámci školní do-
cházky a volnočasových aktivit.

Îlutá ponorka Turnov
www.ponorkaturnov.cz, info@ponorkaturnov.cz, tel. 722 642 287

pondûlí 2. záfií od 10 hodin, Zahrada Îluté ponorky, Husova 77
Start Action v Ponorce
Ukázky nových i tradičních kroužků, mini „scien-
ce show“, LEGO-hrátky, elektro workshop, divot-
voření a mnoho dalšího. 

ãtvrtek 5. záfií v 8 hodin
Otevíráme pfiihla‰ování 
do krouÏkÛ Îluté ponorky
Nabídka kroužků a kurzů byla zveřejněna na našem

webu a do září bude ještě doplňována. V ponorce
od září vzniká „Elektro laboratoř“ s 3D tiskárnou
– kroužek, kde si účastnící vyzkouší vše od pájení
po programování. Audiovizuální kroužek – pro
mladé techniky umožní účastníkům nahlédnout
do kuchyně zvukaře a osvětlovače nebo si praktic-
ky osahat práci kameramana a videostřihače.
Zveme děti od 5ti let do nového kroužku Malý ku-
til – pro opravdové „píditele“, kteří se nebojí vzít
do ruky nářadí. Taneční kroužek Street dance při-
bírá nové členy stejně jako Historický šerm. Dále
zveme holky a kluky do LEGO kroužku a pro star-
ší milovníky tvorby otevíráme Divotvoření, kde se
setkáte s kresbou, malbou, koláží nebo prostoro-
vou tvorbou.

Hledáme nové vedoucí kroužků! 
Máte-li chuť a energii pracovat odpoledne s dětmi,
kontaktujte kapitána Žluté ponorky na telefonu
603 293 957. Těšíme se na nové kolegy na palubě
Žluté ponorky.



záfií 2019 | | 17

ohlasy

www.knihovna.turnov.cz, www.icm.turnov.cz
Jeron˘mova 517, 511 01 Turnov 

pondûlí 2. záfií–stfieda 4. záfií, poboãka knihovny Turnov II, 
ve v˘pÛjãní dobû 
stfieda 4. záfií–pátek 6. záfií, dûtské oddûlení knihovny, 
ve v˘pÛjãní dobû 
Balení uãebnic 
Pomůžeme školákům obléknout učebnice do no-
vého obalu. Kvalitně a na míru do pevné fólie. 

ãtvrtek 5. záfií od 18 hodin, poboãka knihovny Turnov II 
Pohádky, povûsti a poudaãky
panství rot‰tejnského 
Literární pořad s kastelánkou hradu Rotštejn Ha-
nou Talli Hlubučkovou nad její novou knihou o re-
gionálních pověstech. 

ãtvrtek 5. záfií od 18 hodin, sálek ICM knihovny 
Práce na Alja‰ce
O své zkušenosti a zážitky z práce a pobytu na
Aljašce se podělí cestovatel Petr Bičík.

ãtvrtek 12. záfií od 13.30 hodin, KNL – oddûlení následné péãe
Panochovy nemocnice Turnov
Den zdraví – Biblioterapie, lék
na du‰i 
V rámci akce Den zdraví se koná setkání pro pa-
cienty nad knihou a příběhem v projektu Aktivně
ve stáří. Psychoterapie pomocí četby, vyprávění
a dramatizace. 

ãtvrtek 12. záfií od 18 hodin 
Temné stránky historie: 
Lidé na okraji spoleãnosti 
ICM zahajuje nový cyklus přednášek s historic-
kým zaměřením. 

Ve čtyřech přednáškách v průběhu roku nás his-
torik PhDr. Jiří Zoul Sajbt seznámí s dnes kontro-
verzními tématy naší minulosti. 

Úvodní ze čtyř volně na sebe navazujících před-
nášek bude věnována lidem, kteří byli ve středově-
ku z různých důvodů odstrkováni mimo hlavní
společnost. 

ãtvrtek 19. záfií od 14 hodin, Klub aktivní senior, penzion ÎiÏkova 
pondûlí 23. záfií od 14 hodin, klubovna penzionu V˘‰inka 
stfieda 25. záfií od 14 hodin, klubovna DD Pohoda 
Putování ostrovem Srí Lanka 
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás prove-
dou nejprve po jihozápadním pobřeží plném nád-
herných pláží a buddhistických staveb a poté za-
míří na centrální vrchovinu tohoto překrásného
ostrova. 

nedûle 22. záfií od 10 hodin, oddûlení pro dûti a mládeÏ
Dílna podzimní – kamínková, 
kadefinická 
Po prázdninách opět začíná cyklus nedělních
tvůrčích výtvarných dílen pro rodiče s dětmi.
Zářijová dílna je zaměřena na podzimní materiály
a plodiny. Zároveň si také zkusíme oblíbené malo-
vání na kameny a také návrhy účesů a kadeřnic-
kých dovedností. 

ãtvrtek 26. záfií od 18 hodin, sálek ICM 
Namibie, divoká, pestrá 
a hvûzdná 
Cestovatelské čtvrtky po prázdninách pokračují!
Nejen své zážitky z této země, ale také hvězdnou ob-
lohu nám přiblíží cestovatel a astronom Petr Horálek.

ãtvrtek 26. záfií od 18 hodin, poboãka knihovny Turnov II 
LuÏické ·estimûstí
Jana Vančatová nám v cestopisném pořadu před-
staví města Žitava, Zhořelec, Lobava, Budyšín,
Kamenec a Lubáň.

pondûlí 30. záfií, MKAM Turnov 
T¯DEN KNIHOVEN 2019
Turnovská knihovna se jako tradičně účastní celo-
státní propagační akce na podporu četby a kniho-
ven, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků ČR již ve 23. ročníku. V centru
našeho zájmu jsou především naši uživatelé, opět
letos pro každou cílovou skupinu připravíme jiný
program. Cílem aktivit knihoven na podporu knih
a čtenářství je nabídnout atraktivní využití volného
času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně

o naše čtenáře stávající. Téma bude regionální his-
torie. Týden knihoven potrvá do neděle 6. října.
Uzavřeme jej akcí Netradiční knihovna s pestrou
a zajímavou nabídkou. 

úter˘ 1. fiíjna od 18 hodin, DÛm Na Sbofie
Veãer Na Sbofie 
– MÛj Ïivot s kytarou 
Autorský večer nadaného kytaristy a učitele hry na
tento nástroj Petra Kostky. Hosté večera budou
jeho přátelé hudebníci a další příznivci.

Výstavy: 

70 let nakladatelství Albatros
Výstava o kmenových spisovatelích, ilustrátorech
a dalších zajímavostech z kronik knihovny v Tur-
nově.
V˘stava potrvá do konce roku 2019
Galerie Na Schodech

âesk˘ spisovatel Eduard Peti‰ka 
Výstava ze života a díla spisovatele Eduarda
Petišky. 
V˘stava potrvá do listopadu 2019
sálek ICM knihovny 

Mûstská knihovna Antonína Marka
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ohlasy / inzerce

Jana Palacha 804, tel.: 604 988 480, www.vctu.cz, 
e-mail: info@vctu.cz

Zahajujeme podzimní semestr kurzů pro veřejnost
– Uzávěrka přihlášek je 15. září 2019
– Zahájení je 30. září 2019
– Cizí jazyky (angličtina, němčina, španělština,

francouzština, italština, ruština, polština, češti-
na pro cizince)

– Počítače (začátečníci, Office, online svět, mo-
bilní telefony, …)

– Genealogie, životní styl, společnost

– Kurzy pro děti (celoroční zájmové, příprava
k přijímacím zkouškám na SŠ, …)

Vzdělávací centrum Turnov slaví 15 let – díl osmý
V letech 2014–2015 jsme pracovali na třech no-
vých projektech. Projekt Aktivně a kreativně ve
školce byl zaměřený na podporu lektorských do-
vedností, semináře technického zaměření a na díl-
ny pro učitelky mateřských škol. V projektu
Učíme se pro život jsme vzdělávali venkovské oby-
vatelstvo ve dvaceti sedmi obcích Libereckého,
Středočeského a Královéhradeckého kraje. 

Organizovali jsme desetihodinové kurzy občan-
skoprávního minima, finanční gramotnosti a po-
čítačových dovedností. Pro město Turnov jsme
připravili a administrovali projekt Vytváříme pod-
mínky pro školní úspěšnost, který se zaměřil na
všechny školy v rámci ORP Turnov a jehož cílem
byla podpora žáků ohrožených školním neúspě-
chem. Poskytovali jsme individuální konzultace,
logopedickou péči, financovali školní asistenty,
rozvíjeli čtenářskou gramotnost a organizovali
přírodovědně a technicky zaměřené workshopy.

Jaroslava Dudková, ředitelka VCT, o. p. s.

Vzdûlávací centrum Turnov

Galerie Granát 
námûstí âeského ráje 4, tel.: 481 325 989, 737 206 691
otevfieno pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin, vstupné zdarma

výstavy 

srpen–záfií
Obrazy
výstava obrazů Anny Svobodové z Týnce nad
Sázavou – Bukovany
„Malování jsem se začala více věnovat před dva-
nácti lety, kdy mi odrostly děti. Zúčastnila jsem se
mnoha kurzů malování olejem, akvarelem a kres-
by. Také píši divadelní scénáře a texty k písním pro
ochotníky, režíruji je a podílím se na vzniku lout-
kových pohádek Bářina toulavého divadla.“ 

ãervenec–záfií
Glyptika
PRODLOUŽENO!
výstava rytin do drahých kamenů Evy Víškové
z Pardubic

Oddíl JUDO TSC Turnov
Ale‰ova 1865, www.judoturnov.cz, e-mail: vydra.judotu@quick.cz

Nábor do oddílu JUDO TSC Turnov
Oddíl JUDO TSC Turnov hledá nové judistické
naděje a vypisuje nábor dívek a chlapců ve věku od
5 do 6 let pro družstvo Baby Judo. Vaše děti se na-
učí dokonale padat a ubránit se šikaně i napadení.
Sourozencům umožníme cvičit společně v jedné
tréninkové skupině. Své děti přihlaste nejpozději
do 30. září 2019. 

Hlásit se můžete u Petry Krchové, mobil: 732
949 864, nebo Jiřího Vydry, mobil: 606 260 340.
Počet přihlášených je omezen kapacitou tréninko-
vého doža-tělocvičny. O přijetí bude rozhodovat
datum podání přihlášky, kterou je možné podat
též na adrese: vydra.judotu@quick.cz. Další in-
formace naleznete na www.judoturnov.cz.

Inzerci v ãasopise 
HLASY A OHLASY 
TURNOVSKA 
uvidí opravdu v‰ichni Turnováci!

kontakt: 
Romana Holubová, Dis.
tel.: 602 684 223 
e-mail: romana.holubova@kcturnov.cz
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 • Zaji‰Èujeme prodej a pronájem domÛ, bytÛ, pozemkÛ, 
rekreaãních a komerãních objektÛ. 

 
• Poskytujeme komplexní realitní sluÏby vãetnû právního a daÀového servisu

• Zpracujeme trÏní ocenûní Va‰í nemovitosti. 

• Správa domÛ pro SVJ.

Jiráskova 133, 511 01 Turnov, tel.: 481 311 122
e-mail: turnov@triada-reality.cz

www.triada-reality.cz
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▼
▼

▼

Ekologická likvidace 
a v˘kup v‰ech vozidel a vrakÛ

Protokol na poãkání, odtah zdarma.
V˘kupem vozu u nás podpofiíte v˘cvik hasiãÛ. 
Va‰e vozidlo poslouÏí k záchranû Ïivota.

Volejte nonstop: 739 730 000, 736 766 357

Nudvojovice 1350, Turnov 
Hned za stanicí technické kontroly, RESIM
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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – záfií 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 Ing. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Pavel Charousek, Eva Krsková, Klára Preislerová, Zdenka ·trauchová.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a facebook.com/mesturnov. 
Stáhnout si mÛÏete zprávy i do mobilního telefonu pomocí aplikace Turnov v mobilu www.turnov.cz/mobile-app/turnov

Program: 
13–14 hodin
Zahájení, předání výtěžku z městského plesu
Perliãky – mažoretky
Yogaholick – Magdalena Klížová
Pûvecké vystoupení Střední
zdravotnické školy Turnov

14–15 hodin
Turnovanka
Nordic Walking – Zuzana Luštincová

Yogaholick – Magdalena Klížová
Módní pfiehlídka Adra

15–16 hodin
Turnovanka
Nordic Walking – Zuzana Luštincová
Módní pfiehlídka Adra

16 hodin
Sebastian

Skupinové prohlídky nemocnice
Turnov
Od 12.00 hodin po 15 minutových intervalech:
RTG, IBD centrum, laboratoře, ONP
Od 13.00 hodin po 15 minutách se přidají pro-
hlídky operačních sálů. 
Můžete si vyzkoušet jízdu na trenažeru Handbike
a zapojit se do závodu Openrace! 

Venkovní stanovi‰tû 
• Měření tlaku, glykémie, přikládání dlah, resusci-

tace, prevence plochých nohou a nácvik správ-
ného držení těla, prezentace výhod operace kole-
na formou PSI (na míru).

• Výtvarná dílna Rodinného centra Náruč (tvorba
katapultu ze špachtlí, filcové ozdoby, malování),
střelba prakem na cíl. 

• Retro koutek zdravotnického materiálu Střední
zdravotnické školy Turnov. 

• Skákací hrad pro děti.
• Všeobecná vojenská pojišťovna – propagační stánek. 
• Biblioterapie pro oddělení následné péče. 
• Prodejní stánek a retro foto koutek ADRA. 
Občerstvení zajištěno! Těšíme se na vaši účast.

V Turnovû probûhne Den zdraví
Město Turnov a Krajská nemocnice Liberec srdečně zvou návštěvníky na Den zdraví, který se uskuteční
12. září 2019 v areálu turnovské nemocnice. Letošním zaměřením je „pohyb nás baví“. Návštěvníci
se mohou těšit na bohatý doprovodný program, a to jak na venkovním stanovišti, tak uvnitř. 
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Turnovské radniãní listy

Období školního vyučování ve školním roce
2019/2020 začne ve všech základních školách
v pondělí 2. září 2019. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve
čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučo-
vání ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý
30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. říj-
na a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí
23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou sta-
noveny podle sídla školy na 9.–15. 3. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostat-
ním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. čer-
vence 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Dle posledních informací nastoupí do prvních
tříd na turnovské základní školy celkem 220 dětí. 

Sabina Karešová, odbor školství, kultury a sportu

Organizace ‰kolního roku 2019/2020 v Z·

Zaparkovat pfied 
matefiskou ‰kolou
bude jednodu‰‰í
Začátkem prázdnin pracovníci turnovských
Technických služeb dokončili snížení obrubní-
ků před mateřskou školou v Bezručově ulici. 

Při ranní špičce nebylo úplně jednoduché se
v Bezručově ulici vyhýbat parkujícím vozidlům při
kraji vozovky. Proto se město Turnov rozhodlo pro
snížení obrubníků, které umožní najetí osobního
automobilu na část chodníku a zajistit bezproblé-
mové projetí vozidel. A to v celé délce chodníku,
lemující školní zahradu a ještě kolem sousedního
plotu. 

Pracovníci Technických služeb provedli snížení
obrubníků, rozebrání zámkové dlažby, odebrání
materiálu a opětovnou pokládku zámkové dlažby.
Celkové náklady prací činily 262 000 korun včetně
daně z přidané hodnoty. 

Rodiče, kteří děti vozí do školky osobním auto-
mobilem tak mohou najet přímo na chodník, bez-
pečně zaparkovat a vyložit děti. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

V Turnovû probûhne 
konference s názvem 
Dobrovolnictví na hranû
16. září 2019 proběhne v sále Střední umělec-
koprůmyslové školy Turnov konference, která
představí aktuální situaci dobrovolnických slu-
žeb v České republice, a to v rámci několika te-
matických bloků. 

Vyzdvihnut bude význam všech dobrovolnic-
kých programů a jejich další rozvoj. Konference je
také prostorem pro vytváření vazeb mezi dobro-
volníky a pro diskuzi aktuálních problémů.

Konference proběhne v čase od 10.00 do 17.00
hodin v sále SUPŠ, Skálova 373. 

Na co se můžete těšit?
• Dobrovolnictví ve věznicích
• Dobrovolnictví generující příjem

• Neviditelní dobrovolníci v komunitách – výběr
workshopu

• Firemní dobrovolnictví – výběr workshopu
• Online dobrovolnictví
• Dobrovolnictví se počítá
Účastnický poplatek činí 200 Kč, pro studenty
100 Kč, a zahrnuje občerstvení v průběhu celého
dne, oběd a podklady z konference. Poplatek je hra-
zen bezhotovostně na účet: 33243324/0300, po-
drobnější informace k platbě obdržíte po registraci.

Na konferenci je nutné přihlášení předem, kapa-
cita míst je omezena. REGISTROVAT SE MŮŽETE
na: https://forms.gle/3vodTe1gPXM ZmuoH9

Konference je určena zástupcům vysílajících
a přijímajících organizací v oblasti dobrovolnické
služby, zájemcům z řad NNO, příspěvkovým orga-
nizacím, poskytovatelům sociálních služeb, studen-
tům středních a vysokých škol v České republice,
především však z oblasti Turnovska a Liberecka.

V případě zájmu můžete dorazit již o víkendu
a užít si Český ráj v celé své kráse. Ubytování je
možné ve Středisku volného času Žlutá ponorka
na noclehárně – kapacita 25 osob, cena je
100 Kč/osobu s vlastním spacákem a karimatkou.
Ubytování si účastníci zařizují sami a lze jej najít
na odkazu: https://www.ponorkaturnov.cz/pro-
najem/nocleharna-ponorka

Těšíme se na setkání v Turnově!
Mgr. Dana Jirušková, dana.jiruskova@adra.cz
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Zdravé mûsto Turnov

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.

Město Turnov připravilo pro stavebníky rodinných
domů, viladomů či bytových domů manuál, který
má sloužit k základní orientaci pro stavbu v jed-
notlivých lokalitách města. 

Manuál, který se týká bytové zóny Hrušti-
ce–Károvsko, Výšinka–Durychov, Benátky a Da-
liměřice, naleznete ke stažení na webových strán-
kách města. V tištěné podobě na odboru správy
majetku, rozvoje města a na stavebním úřadě. 

Obecně optimální postup pro ověření možnosti
a termínu výstavby rodinného domu, viladomu
či bytového domu ve všech bytových zónách
města: 

• navštívit stavební úřad, zjistit základní infor-
mace, postup povolování stavby a výčet podkladů,
které stavební úřad bude vyžadovat k doložení,
rozsah projektové dokumentace 

• v případě potřeby či nejasností z hlediska
územního plánování navštívit odbor rozvoje měs-
ta (úředník pro územní plán Turnova) a seznámit
se s regulativy (dokumentace Územního plánu
Turnov a všech územních studií jsou rovněž do-
stupné na https://www.turnov.cz/cs/mesto/
uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/, veřejně přístupná
mapová aplikace GIS vč. základních regulativů) 

• navštívit odbor správy majetku (vedoucí odbo-
ru nebo úředník pro údržbu a opravu komunikací)
a seznámit se s možností zasíťování pozemků, sta-
vu komunikace, podmínek pro sjezd na Váš poze-
mek, připravovanými projekty sítí a komunikací,
podmínek pro finanční příspěvek, pozemky
mnohdy prodávané soukromými osobami a realit-
ními kancelářemi jako stavební, připravené ke
stavbě domů, bohužel reálně tomuto tvrzení ne-
odpovídají 

• v případě zájmu o koupi městského pozemku
kontaktovat odbor správy majetku (úředník pro
prodej a nákup nemovitého majetku) 

• v případě vzrostlých stromů či ochranného
pásma lesa kontaktovat odbor životního prostředí

(stromy – úředník pro městskou zeleň, les – úřed-
ník státní správy lesů) 

• projekt svěřit autorizovanému architektovi
nebo inženýrovi, záměr by měl respektovat územ-
ní plán, územní studii, stavba přizpůsobená teré-
nu, konkrétní lokalitě, místním podmínkám,
okolní zástavbě, limitům v území atd., v průběhu
zvažování podoby domu před dokončením pro-
jektu konzultovat záměr s městským architektem
(Ing. arch. Kučerou – konzultační hodiny na sta-
vebním úřadě, nutno objednat se předem na sek-
retariátu, mít předběžnou skicu, studii, obrázky
apod.) 

• pokud to záměr vyžaduje, takto předjednaný
projekt podat ke koordinovanému stanovisku na
Městský úřad Turnov (formulář na webu, předat
na podatelnu vč. tištěného paré + je vhodné přilo-
žit CD s dokumentací ve formátu PDF pro urych-
lení administrativy), koordinované závazné sta-
novisko obsahuje stanoviska všech odborných
složek městského úřadu – upozorňujeme, že ne
každý záměr vyžaduje koordinované závazné sta-
novisko, mnohdy postačí jen samostatná stano-
viska vybraných odborů (určuje stavebním úřad,
postup povolení stavby by měl co nejméně zatěžo-
vat investora i dotčené orgány)

Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Manuál pro stavebníky v bytov˘ch zónách mûsta Turnova

Okresní správa 
sociálního zabezpeãení
zfiizuje v Turnovû 
kontaktní místo

Ve středu 4. září 2019 otevírá OSSZ Semily kon-
taktní místo v Turnově, a to pro oblast agendy dů-
chodového pojištění. 

Kontaktní místo bude sloužit pro sepisování žá-
dostí o důchod (starobní, invalidní, pozůstalost-
ní) a záležitostí s tím související, a to pro občany
s trvalým pobytem v okrese Semily.

Kontaktní místo Okresní správy sociálního za-
bezpečení naleznete ve Skálově ulici č. p. 84 v pří-
zemí vpravo (bývalá budova Městského úřadu),
a to každou středu od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do
14.00 hodin. 

Kontakt: 778 540 826. 

Ostatní agendy vyřizuje jako doposud OSSZ
Semily na adrese svého sídla: Semily, Bořkovská
571, telefon 481 651 111.

Klára Preislerová, tisková mluvčí

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Nezisková organizace FOKUS TURNOV, z. s. fun-
guje v Turnově již 25 let. Nyní sídlí v budově města
ve Skálově ulici č. p. 415 (za Novou Radnicí).
Z důvodu nevyhovujících podmínek však od podzi-
mu nalezne svoji základnu ve Skálově ulici č. p. 84. 

Turnovský FOKUS poskytuje sociální služby pro
osoby s chronickým duševním onemocněním,
osoby mentálně postižené a osoby s kombinova-
nými vadami. 

„Vzhledem k velmi špatnému technickému sta-
vu budovy č. p. 415 od roku 2015 jednáme o no-
vém zázemí pro organizaci. Od návrhu dílčí re-
konstrukce, kterou plánoval samotný Fokus, jsme
došli k záměru demolice stávající budovy,“ sdělila
místostarostka Petra Houšková, která má sociální
věci ve své gesci. Na vybudování nového objektu za

Novou radnicí, který je ve velmi špatném technickém
stavu, se město snažilo neúspěšně získat dotaci
z evropských fondů. Po zvážení všech okolností,

nejistého výhledu dalších dotačních možností
a minimální možnosti stavby z městského rozpo-
čtu (odhadované náklady na stavbu nového domu
přesahují 20 mil. Kč) radní města souhlasili se zá-
měrem přestěhovat Fokus do budovy bývalého
úřadu ve Skálově ulici čp. 84 naproti muzeu. Pro
přestěhování potřebují prostory několik nezbyt-
ných úprav – obnova podlahové krytiny, úprava
vstupu na toalety. „Na rozsáhlejší dispoziční
úpravy, vybudování chráněného bytu či nové vy-
bavení budeme hledat vhodné dotační zdroje,“
uvedla Petra Houšková. Organizace bude využívat
všechny aktuálně volné prostory a zvládne sdílení
s dalšími nájemníky. Objekt za Novou Radnicí
bude zdemolován a výhledově bude plocha upra-
vena na parkoviště. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí 

Nové zázemí pro turnovsk˘ FOKUS

Mûstské dotaãní 
programy jsou otevfieny
Ve II. kole roku 2019 město Turnov přijímá žá-
dosti do dotačních programů v oblasti sportu
a volného času dětí a mládeže a mimoškolních
aktivit.

Žádosti na podporu sportu ze sportovního fon-
du města Turnova je možné podávat od 3. 7 do 13.
9. 2019. Prostředky jsou určeny na podporu těch-
to sportovních aktivit, konaných na území města
Turnov: - konkrétní sportovní akce - sportovní vol-
nočasová aktivita - sport zdravotně postižených
nebo znevýhodněných osob - sport v rámci podpo-
ry cestovního ruchu - aktivity s cílem rozvoje spor-
tovních aktivit obyvatel města.

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
a mimoškolních aktivit je otevřena od 3.7 do 20. 9.
2019. Prostředky jsou určeny na podporu aktivit
(projektů) pro děti a mládež, které se konají v době
mimo školní vyučování a jsou realizovány na území
města. Jedná se zejména o soutěže, turnaje, dětské
dny, slavnosti pro děti apod. U akcí pobytového
charakteru (tábor, soustředění) není nutné dodržet
podmínku konání akcí na území města.

Veškeré informace k dotačním titulům poskyt-
ne Lenka Karásková, DiS, odbor školství, kultury
a sportu, e-mail: l. karaskova@mu.turnov.cz nebo
tel.: 481 366 756. Všechny důležité podklady na-
leznete na webových stránkách města v sekci do-
tace. https://www.turnov.cz/cs/mesto/dotace-
mesta/ Klára Preislerová, tisková mluvčí

Starosta zavítá v záfií 
do Ma‰ova
Další poprázdninové setkání starosty s občany
se uskuteční 11. září 2019 od 17.00 hodin.

Místem setkání bude hasičská zbrojnice v Ma-
šově. Hlavní témata pro občany Mašova, Pelešan

a Kalužníku budou rekonstrukce ZŠ Mašov, chod-
ník Sobotecká – náves a opravy komunikací. 

V˘bûrové fiízení
Rada města vyhlašuje výběrové řízení na jedna-
tele obchodní společnosti Městská sportovní
Turnov, s. r. o.

Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ vzdělání, výhodou je obecné mana-

žerské vzdělání či vzdělání v oblasti sportovního
managementu.

• Výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
• Termín podání přihlášky:
Do 30.9.2019 do 10.00 hodin. 

Přihlášku je možné zasílat nebo doručit POU-
ZE v písemné podobě na adresu Městský úřad
Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov.
Místem přijetí je podatelna městského úřadu.
Obálka MUSÍ být výrazně označena textem:
„NEOTVÍRAT - VŘ na jednatele MST s.r.o.“

Termín nástupu do společnosti k 1.11.2019 ne-
bo dle dohody.

Informace: Mgr. Jana Svobodová, místostarost-
ka, tel: 481 366 225, mail: j.svobodova@mu.tur-
nov.cz. Celý text VŘ najdete na www.turnov.cz
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Třetí a zároveň poslední vlna kotlíkových dotací
byla vyhlášena v pondělí 15. července zveřejněním
programu s názvem Kotlíkové dotace v Libe-
reckém kraji III. Na zájemce o nové ekologické kot-
le čeká více než 139 milionů korun. Stejně jako
v předchozí výzvě mohou zájemci žádosti podávat
elektronicky, přijímat se začnou v pondělí 23. září
od 16.00 hodin. 

„Program kotlíkových dotací jsme na minister-
stvu životního prostředí vymysleli doslova na mí-
ru našemu ovzduší i domácnostem. Lokální vytá-
pění totiž zatěžuje naše životní prostředí daleko
více než průmysl nebo doprava. Čím dříve budou
z provozu staženy staré neekologické kotle, tím
dříve se nám bude lépe a zdravě dýchat. 

Navíc všechny domácnosti musí staré neekolo-
gické kotle povinně vyměnit nejpozději do konce
srpna roku 2022, do té doby musí být všechny sta-
ré kotle odstaveny z provozu. Nikdo by tedy neměl
s výměnou kotle otálet a měl by si požádat v této
nejspíše poslední vlně o kotlíkovou dotaci. Ne-
jenom že ušetří na nákupu kotle i jeho provozu
a vyhne se případné pokutě, ale hlavně pomůže
okamžitě zlepšit ovzduší ve své obci,“ uvedl ministr

životního prostředí Richard Brabec. „Opět bude
podporována výměna starých kotlů první či druhé
emisní třídy, a to za kotle na biomasu, plynové
kondenzační kotle či tepelná čerpadla,“ říká kraj-
ská radní Radka Loučková Kotasová, která má
program kotlíkových dotací ve svém resortu.

„Žadatelé mohou získat finanční podporu v zá-
vislosti na druhu pořizovaného zdroje tepla, od
95 000 do 120 000 korun. Na tepelná čerpadla
a automatické kotle na biomasu přispíváme maxi-
mální částkou 120 000 korun, ruční kotle na bio-
masu jsou podporovány částkou až 100 000 korun.
Na koupi plynového kondenzačního kotle dosta-
nou žadatelé maximálně 95 000 korun,“ upřesni-
la radní s tím, že stejně jako v předchozí výzvě bu-
dou částkou 7 500 Kč zvýhodněni žadatelé žijící
v obcích se zhoršenou kvalitou ovzduší (Cvikov,
Česká Lípa, Čtveřín, Doksy, Frýdlant, Horní Branná,
Chotovice, Chuchelna, Jenišovice, Jilemnice, Kar-
lovice, Koberovy, Kruh, Lažany, Liberec, Lomnice
nad Popelkou, Maršovice, Martinice v Krkono-
ších, Mimoň, Mírová pod Kozákovem, Modřišice,
Nová Ves nad Popelkou, Nový Bor, Ohrazenice,
Okrouhlá, Paceřice, Pěnčín (LB), Pěnčín (JBC),
Pertoltice pod Ralskem, Přepeře, Příšovice, Radi-

movice, Radvanec, Roztoky u Jilemnice, Semily,
Skalice u České Lípy, Skuhrov, Stráž nad Nisou,
Studenec, Sychrov, Turnov, Zákupy, Železný
Brod).

Elektronický příjem žádostí bude odstartován
v pondělí 23. září 2019 od 16:00 hodin. Odeslá-
ním elektronické žádosti si žadatelé zajistí pořadí,
ovšem poté je třeba do 10 pracovních dní vytiště-
nou a podepsanou žádost včetně příloh doručit na
adresu krajského úřadu.

„Pokud na někoho ze žadatelů v předchozí vý-
zvě kotlíkových dotací nezbyly finanční prostřed-
ky, pak jeho projekt nebyl podpořen, ale dostal se
do takzvaného „zásobníku projektů“. Vzhledem
k odlišným podmínkám nového programu se mu-
sí žadatel v případě trvalého zájmu o podání žá-
dosti z předchozích výzev nechat vyřadit a teprve
potom podat žádost novou,“ upozornila radní
Radka Loučková Kotasová.

V Turnově se seminář uskuteční 16. září 2019
od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 215 tur-
novské radnice (ul. Antonína Dvořáka 335)

Mgr. Andrea Fulková, oddělení tiskové 
a vnějších vztahů, Krajský úřad Libereckého kraje 

Kraj rozdûlí pfies 139 milionÛ na nové kotle a ãerpadla

Stavba denního 
stacionáfie byla 
podpofiena dotací z EU
V Turnově dlouhodobě chyběla služba denního
stacionáře, která by poskytovala služby klien-
tům s kombinovaným postižením. 

Město se proto rozhodlo využít možnosti probí-
hajícího dotačního období 2014–2020 a zažádalo
v červnu 2018 o dotaci do Integrovaného regio-
nálního operačního programu, do 81. výzvy Roz-
voj sociálních služeb II. Umístění stacionáře zvo-
lilo město v místě Mateřské školy a Základní školy
Sluníčko v ulici Kosmonautů, kde je zřízena také
speciální výuka pro děti s kombinovanými poru-
chami. Interní klienti tak nemusí daleko docházet

do stacionáře a pouze se přemístí do dalšího pat-
ra. Součástí stavby je též bezbariérový přístup.
Architektonický návrh poskytl Ing. arch. Miloš
Mlejnek, projektovou dokumentaci zpracoval Ing.
arch. Zdeněk Gottwald. 

Zastupitelé na svém veřejném zasedání v červnu
2018 podpořili stavbu i v případě neobdržení dota-
ce, proto byl v předstihu před vyhodnocením žádo-
stí o dotaci vysoutěžen dodavatel čekro CZ, s. r. o.
z Liberce a v dubnu 2019 zahájeny stavební práce.
Termín ukončení stavebních prací byl stanoven do
konce října 2019. Dodavatel vyšel vstříc provozním
podmínkám mateřské školy a po dohodě s vedením
školy a města byl zachován provoz kuchyně a ušet-
řeny tak náklady na dovoz jídel. Stavební práce pro-
bíhají intenzívně a nutno říci, že investor je zatím
velice spokojen s celým průběhem stavby.

V červenci přišla zpráva o doporučení k finan-
cování projektu „Denní stacionář v MŠ a ZŠ
Sluníčko“ pod registračním číslem CZ.06.2.56/
0.0/0.0/18_102/0008953 a v srpnu 2019 obdrže-
lo město Rozhodnutí o dotaci v maximální výši
12 398 083,20 Kč z celkových předpokládaných
nákladů 13 775 648,00 Kč. 

Vybavení denního stacionáře nábytkem není
součástí projektu a bude pořízeno z rezervního
fondu školy a za uspořené náklady na dovoz jídel.
Zahájení provozu denního stacionáře je plánová-
no ještě v roce 2019.

Ing. Eva Krsková, MěÚ Turnov
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Město Turnov pořádá v sobotu 28. září 2019 od
13.00 hodin již osmý ročník Svatohubertské slav-
nosti na hradu Valdštejn. 

Svatohuberstská slavnost je určená pro nejširší
mysliveckou a občanskou veřejnost všech věkových
kategorií. Smyslem této slavnosti je osvěta a propa-
gace myslivosti jako činnosti ve vztahu k volně žijící
zvěři, spolková občanská aktivita udržující tradice
a zvyky, které jsou součástí českého národního dě-
dictví. Svatý Hubert je považován za patrona mys-
livců a po tomto světci je tato slavnost nazvána.

Akce bude zahájena na Valdštejně 28. září 2019 ve
13.00 hodin, poté bude probíhat program skláda-
jící se z ukázek lovecké hudby, loveckých signálů
a hlaholů, ukázek různých druhů vábniček a vábe-
ní divoké zvěře, předvedení populárně naučnou
formou ukázek plemen loveckých psů, představe-
ní loveckých dravců, včetně letových ukázek, ze
slavnostního pasování na myslivce po úspěšně vy-
konaných mysliveckých zkouškách a vyhlášení
nejlepších dětských výtvarných prací z mateř-
ských škol. 

Ing. Jan Čihák, odbor životního prostředí

Svatohubertská slavnost na hradu Vald‰tejnû

Od ledna 2020 bude
povinné ãipování psÛ
Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele
psů, na novelu zákona č. 166/1999 Sb., o vete-
rinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon) ve znění pozděj-
ších předpisů.

S účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes
označen elektronickým čipem. Majitel bude mu-
set zvíře označit při očkování proti vzteklině, bez
čipu nebude vakcinace platná.

Štěňata čip dostanou při prvním očkování mezi
třetím a šestým měsícem, starším psům se pod ků-
ži vpíchne při pravidelném přeočkování. Výjimku
mají psi, kteří jsou označeni tetováním provede-
ným před 3. červencem 2011.

Výhody čipování
• Zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli
• při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví
• lepší průkaznost identity psa
• snadnější monitoring chovu psů
• lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti

postihu za týrání zvířat
• umožnění kontroly psů při prodeji
• usnadnění situace kontrolních orgánů při potí-

rání množíren
• snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve

většině evropských států již povinné čipování
psů platí)

Nevýhody plošného čipování
• Nutnost vytvořit jednotnou celostátní databázi -
registr čipů
• náklady s tím spojené

Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje mezi
120–450 Kč a závisí na typu čipu. Co se jeho apli-
kace týče, veterinární lékaři si za ni účtují
300–550 Kč. Životnost čipů se odhaduje na 25 let.

Zdeňka Salačová, finanční odbor

Pozvánka na oãkování
psÛ proti vzteklinû 2019
Městský úřad Turnov vyzývá chovatele psů
v Turnově, kteří se účastní hromadného očkování,
aby se dostavili v níže uvedených termínech.

Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární pé-
či, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá cho-
vateli povinnost zajistit, aby byli psi a některá dal-
ší zvířata držená v zajetí, zejména liška, jezevec,
kuna ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté řádně očko-
váni proti vzteklině. 

Obec je v rámci přenesené působnosti také or-
gánem státní správy ve věcech veterinární péče,
viz § 43, písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., veteri-
nární zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění po-
zdějších předpisů, patří do sféry samostatné pů-
sobnosti obce záležitosti veřejného pořádku.
Očkování psů proti vzteklině je významným fakto-
rem tlumení vztekliny a udržování beznákazové

situace se všemi doprovodnými zdravotními, so-
ciálními a ekonomickými výhodami. Vzhledem
k tomu, že se jedná o akci, která ve svém důsledku
sleduje ochranu zdraví občanů, vyhlašuje Městský
úřad v Turnově očkování psů proti vzteklině.
Očkování bude provedeno následovně:
úterý 17. 9. 2019
Kalužník – křižovatka 17.30–17.35
Mašov – náves 17.40–17.45
sídliště Výšinka – u prodejny 17.55–18.00
Alešova ul. – u MŠ 18.10–18.15
Malý Rohozec – bývalý hostinec 18.25–18.30
Bukovina – hostinec 18.40–18.45
Daliměřice - víceúčelová budova 18.55–19.15

Očkování bude provádět: MVDr. Miluše Ze-
mánková. Poplatek za očkování činí 150 Kč.

Povinnosti pro majitelé psů:
• předvést psa s ochranným náhubkem, předložit

očkovací průkaz, který byl vystaven při předcho-
zím očkování

• doprovod psa fyzicky zdatnou osobou, kterou pes zná
Zdeňka Salačová, finanční odbor

ãtvrtek 26. záfií 2019
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz
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