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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

Více informací na 
www.crsmoturnov.cz
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Vážení čtenáři,
velmi mě těší fakt, že Hlasy a ohlasy Turnovska,

které právě držíte v rukou, obsahují i přes celkově
nižší počet stran už zase konkrétní pozvánky na kul-
turní a společenské akce nejen Kulturního centra
Turnov, ale i dalších organizací našeho města. Je to
jasná známka toho, že i ten potlačovaný kulturní
a společenský život se opět hlásí o slovo. 

My jsme již v polovině května obnovili provoz
kina Sféra. Sice to byl (a pořád je) provoz velmi ome-
zený, díky vládním nařízením do našeho stomístného
sálu totiž můžeme pustit jen necelých čtyřicet osob,
a navíc je třeba, aby všichni diváci vydrželi po celý
film s nasazenou rouškou a bez jakékoliv konzuma-
ce, ale už jen ten fakt, že zase můžeme do kina, je po
tak dlouhém půstu potěšující, no ne? Navíc již vel-
mi brzy rozjedeme letní kino! Na ně se těším každý
rok, letos však ještě o něco víc…

Na konci měsíce by se před KC Střelnice měl
uskutečnit další ročník krásného hudebního

dýchánku s názvem Funkin’ Turnov. Dlouho to
s ním vypadalo velmi nahnutě, ale nakonec jsme se
rozhodli se do jeho přípravy pustit a doufat, že to
klapne. Není to totiž nic jednoduchého, doba je
stále velmi nejistá a ani ti nejvyšší političtí činitelé
nejsou schopni nám jasně říct, co bude a nebude
možné na konci června realizovat a za jakých pod-
mínek. Proto je na titulní straně tohoto čísla ten
otazník v závorkách. A proto je v první větě tohoto
odstavce ten podmiňovací způsob. Ale odvážnému
štěstí přeje a já chci věřit tomu, že z nejhoršího jsme
venku. 

Mimochodem, vnímáte také ten paradox? Kdy-
koliv mluvím o světě před vypuknutím koronaviro-
vé krize, mám tendenci hovořit o něm jako o době,
kdy byl svět normální a v pořádku. A tudíž pak navíc
ještě lehce podléhám dojmu, že až nebudeme muset
nosit roušky, bude zase všechno dobré… Bude?

David Pešek

Z nejhor‰ího venku?
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ohlédnutí

Kulturní centrum Turnov láme rekordy 
v poãtu akcí i náv‰tûvnosti
V minulých týdnech byla dokončena výroční zprá-
va Kulturního centra Turnov, s. r. o., za rok 2019
a díky tomu jsme si opět zrekapitulovali celý uply-
nulý rok. Upravený hospodářský výsledek společ-
nosti je v černých číslech, což je jistě důležitá a dobrá
zpráva. Ta nejzajímavější čísla však nabízí statistika
návštěvnosti a celkového počtu uspořádaných akcí.

V roce 2019 se s výjimkou slavnostního večera
k 30. výročí sametové revoluce v KCT nekonaly
žádné vyloženě nové pořady, akce nebo cykly. O to
větší péče byla věnována stávající kulturní nabíd-
ce a tato péče se rozhodně vyplatila. „Rok 2019
byl pro Kulturní centrum Turnov po dlouhé době
rokem ‚obyčejným‘. Nedošlo k žádným zásadním
změnám ani v programové nabídce, která i nadále
zůstává vysoce nadstandardní, ani uvnitř týmu,
který je stabilizovaný,“ uvádí výroční zprávu za
rok 2019 jednatel společnosti David Pešek.

Celkový počet uskutečněných akcí se velmi těž-
ko počítá, není lehké určit, zda např. lekce jógy či

šachová utkání brát jako jednu akci, ačkoliv se
pravidelně opakují po celou sezónu. Pokud takové
cyklicky se opakující akce budeme počítat pouze
jednou, i tak se v celkovém součtu uskutečněných
akcí dostáváme k neuvěřitelnému číslu 1059, což

znamená téměř tři akce každý den, sedm dní v týd-
nu, 365 dní v roce, o víkendech i svátcích. Zapo-
čítáme-li ale opravdu každou takovou akci zvlášť,
dostaneme se celkem za rok 2019 na číslo 1708.
Průměrně je to tedy téměř pět akcí každý den po
celý rok. Celkový počet návštěvníků těchto akcí
pak nabízí další fantastické číslo: 99 349. 

Dodejme ještě, že veškeré akce plánuje, připra-
vuje, technicky obsluhuje, propaguje a účetně za-
jišťuje tým devatenácti osob. Samotný průběh akcí
se samozřejmě neobejde též bez externích spolu-
pracovníků: o pohodlí návštěvníků a bezproblé-
mový průběh akcí se stará 102 uvaděček, číšníků
a servírek, šatnářek, promítačů, pokladních, ale
i zvukařů či osvětlovačů. 

Město Turnov těmito čísly opět potvrzuje, že je
kulturně a společensky na vysoké úrovni.

Děkujeme našim návštěvníkům za jejich zájem
o pořady Kulturního centra Turnov a těšíme se na
ně při dalších pořadech naší bohaté kulturní na-
bídky.

První krÛãky k návratu do „normálu“ 
Květnová kultura pro nás byla z velké části vir-
tuální. Ať už se jednalo o projekt virtuálního kina
Moje kino LIVE, koncertní projekt Za kulturou
virtuálně, či náš online Kavárenský kvíz. 

Těmito cestami jsme se i přes překážky v podobě
vládních nařízení snažili plnit naše poslání, jímž je
zprostředkovávat kulturní zážitky. 

Děkujeme, že jste se k nám v těchto projektech
připojili. Koncerty sledovaly vždy desítky diváků,
dvou online Kavárenských kvízů se zúčastnilo
přes 130 soutěžících a zahanbit se nenechali svou
účastí ani filmoví fanoušci. 

V úterý 12. května jsme mohli opět otevřít kino
Sféra, které se za přísných hygienických podmí-
nek začalo pomalu vracet k běžnému provozu. Pro
nás to znamenalo první záblesk světlejších zítřků.

Nyní plánujeme tradiční Funkin’ Turnov, a ačko-
liv je dnešní doba stále nejistá, věříme, že již brzy

nastanou dny, kdy turnovskou kulturu společný-
mi silami postavíme opět na nohy.

Za kulturou virtuálnû – Koncert pedagogÛ ZU· Turnov – smyãcové kvarteto Ad libitium
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kino Sféra

út 2. 6. – 19.30 | 110 Kã / 
90 Kã – studenti a ãlenové FK

drama | Dán./·véd. | 2019
127 min. | 15+ | titulky

Srdcová 
královna

Perfektní Ïivot ohrozí návrat 
nevlastního syna.

FK

V programu od 4. 6.

animovan˘/rodinn˘ | USA | 2019 | 90 min. | MP | dabing

Ledová sezóna: 
Ztracen˘ poklad

Lední medvûd Norm se vrací 
v dal‰ím dobrodruÏství.

út 9. 6. – 19.30 | 110 Kã / 
90 Kã – studenti a ãlenové FK

komedie/drama | USA/âína
2019 | 100 min. | 12+ | titulky

Malá leÏ

Awkwafina ve snímku o síle lásky
mezi vnuãkou a babiãkou.

V programu od 11. 6.

komedie | âR | 2020 
110 min. | 12+

Bourák

Ivan Trojan jako vûãnej frajer, 
kter˘mu teãe do bot i do baráku.

so 13. 6. – 19.30 | 250 Kã

opera | ·p. | 2018
155 min. | 12+ | titulky

Aida –
Giuseppe Verdi

Slavná Verdiho opera zakonãí 
leto‰ní sezónu.

FK

OPERA

út 16. 6. – 19.30 | 110 Kã /
90 Kã – studenti a ãlenové FK

drama | USA/Kan. | 2019
110 min. | 15+ | titulky

Maják

Fenomenální Willem Dafoe a Robert
Pattinson jako stráÏci majáku.

V programu od 18. 6.

dobrodruÏn˘/rodinn˘ | Nûm.
2020 | 100 min. | MP | dabing

Lassie se
vrací 

Nerozluãné pfiátelství chlapce 
a jeho kolie Lassie.

V programu od 18. 6.

drama/hudební/romantick˘ | USA
2020 | 113 min. | 12+ | titulky

Kalifornsk˘
sen 

Dakota Johnson na cestû 
za sv˘m snem.

út 23. 6. – 22.00 | 110 Kã /
90 Kã – studenti a ãlenové FK

drama/romantick˘ | Fr. | 2019
121 min. | MP | titulky

Portrét dívky
v plamenech 

Ocenûn˘ snímek na festivalu
v Cannes o vzájemné pfiitaÏlivosti.

V programu od 25. 6.

komedie | âR | 2020 
103 min. | MP

3Bobule

Pokraãování úspû‰né komedie 
z vinafiského prostfiedí.

út 30. 6. – 22.00 | 110 Kã /
90 Kã – studenti a ãlenové FK

komedie/drama | Fr./Sen.
2018 | 104 min. | 12+ | titulky

Yao

Omar Sy v roli herce pfii setkání 
se sv˘m dûtsk˘m fanou‰kem.

FK

LETNÍ KINOLETNÍ KINOLETNÍ KINOLETNÍ KINOLETNÍ KINO

FK FK

– v ãervnu promítáme od 22.00 nebo o nûco pozdûji (dle setmûní). Pokud není uvedeno jinak, zlevnûné vstupné platí pro dûti do 15 let a studenty po pfiedloÏení studentského prÛkazu (napfiíklad ISIC).LETNÍ KINO

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.
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kino Sféra / hudební pozvánky

Letní kino zahájí sezónu 18. ãervna
Také letošní letní filmová sezóna v Turnově se bude
odehrávat pod hvězdami. Digitální letní kino za-
hájí promítání ve čtvrtek 18. června a nabídne
premiérové snímky i nejúspěšnější filmy poslední
doby. Promítat bude každý den až do konce srpna.
Začátky projekcí jsou v průběhu léta stanoveny
v závislosti na vývoji času západu slunce mezi
21.00 a 22.00.

Z nových českých filmů se diváci mohou těšit na-
příklad na komedii 3Bobule a životopisné filmy
Havel, Zátopek nebo Šarlatán. Pro rodiny s dětmi

nebude chybět animovaný film Trollové: Světové
turné nebo nový příběh SpongeBoba. Velkolepým
vrcholem letní sezóny by pak měl být akční thriller
Tenet od režiséra Christophera Nolana. „Věříme,
že aktuální vývoj situace dovolí realizovat sezónu
letního kina bez výrazných kompromisů. Ačkoliv
spousta původně plánovaných filmů je odložena,
program i tak nabídne zajímavé novinky. Hlavně
ale nabídne unikátní atmosféru ze sledování filmů
na čerstvém vzduchu pod širým nebem, která
k turnovskému létu již neodmyslitelně patří,“ říká
k sezóně letního kina dramaturg Pavel Krupař.

Funkin’ Turnov chce ukonãit koronavirové jaro
Zatímco řada velkých festivalů oznámila kvůli
vládním opatřením přesun konání na podzim,
Funkin’ Turnov hodlá zůstat akcí, která jako kaž-
dý rok odstartuje letní prázdniny.

„Jsme optimisté a věříme, že vláda splní to, co její
ministři veřejně deklarují,“ říká Jan Rytíř z pořa-
datelské kapely Funk Corporation, „tedy že v čer-
vnu už se budou moci odehrát akce do pěti set
účastníků. My jsme připraveni,“ dodává.

Právě turnovští funkeři si letošní Funkin původ-
ně představovali trochu jinak. Funk Corporation
letos slaví 20 let od svého založení a její členové
chtěli na pódium pozvat nejen svou novou zpěvač-
ku Kateřinu Miřejovskou, ale i řadu hostů, kteří
v minulosti kapelou prošli a podíleli se na formo-
vání její současné podoby. Vládní opatření ale de-
setičlenné kapele znemožnila zkoušet, a tak se
oslava odehraje v jiném termínu. I přesto ale Funk
Corporation vystoupí na pódiu před KC Střelnice
se zbrusu novým repertoárem.

Celé dění 26. června odstartuje pražská forma-
ce Adovany. „Kdysi jsme chtěli být funky kapela,
ale nakonec jsme to nezvládli,“ říkají její členové.
Adovany se tak ke groovy rytmice přimíchává pop
i rock, a trojice vokalistů se nebojí ani složitějších
kompozic a lichých rytmů.

To britská kapela DOMI se vydává elektronic-
kou cestou. Éterický pop nechává vzpomenout tu
Lanu del Ray, tu dokonce i Morcheebu. Nad tím
vším se vznáší hlas zpěvačky a skladatelky
Dominiky Haškové. Ano, té Dominiky Haškové,
která kdysi poutala pozornost slavným otcem –

gólmanem nebo „zámořskou“ technikou zpěvu
v talentové televizní soutěži. Dnes si ale zaslouží
pozornost hlavně jako autorka a stylová spojnice
české scény s globálním popem.

Headlinera letošního ročníku Funkin’ Turnov
není potřeba v srdci Českého ráje dlouho předsta-
vovat. Show kapely Top Dream Company, která se
před Střelnicí před čtyřmi lety odehrála za dopro-
vodu hromů, blesků a extrémní průtrže mračen, si
pamatuje asi každý. Za tu dobu, co jsme je tu nevi-
děli, ale tahle funky úderka stihla absolvovat kon-
certy s legendami, jako jsou Kool and The Gang,
Freak Power nebo Cory Henry, a vydat nové album
a další rozpracovat. 

16. ročník „Funkinu“ bude asi dost jiný, než
jsme byli zvyklí. Přesto všichni pořadatelé doufají,
že bude představovat jakousi pomyslnou bránu do
svobodnějšího světa, kde se nebudeme muset je-
den druhého bát a skrývat se před sebou. A jaký ji-
ný styl by k tomu měl přispět, než právě funk.

pátek 26. ãervna 2020 od 18 hodin
Funkin’ Turnov 2020 
hudební festival
pfied KC Stfielnice
v pfiedprodeji 230 Kã / na místû 280 Kã / do 15 let zdarma

Dominika Ha‰ková 

SpongeBob ve filmu: Houba na útûku
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KCT informuje / ohlasy

Turnovské památky a cestovní ruch 
Regionální turistické
informaãní centrum
námûstí âeského ráje 26, tel.: 484 803 041–2
www.infocentrum-turnov.cz, info@turnov.cz

Galerie U Zlatého beránka 
(v 1. patfie infocentra)

4. kvûtna–30. ãervna
Kouzlo mokfiadÛ – Ing. Jifií ·Èastn˘

Výstava fotografií rodilého Turnovana, ochránce
přírody, předsedy základní organizace Českého
svazu ochránců přírody „Bukovina“ a člena
Fotoklubu Safír Turnov Ing. Jiřího Šťastného.
Vstup zdarma.

Synagoga Turnov
e-mail: info@turnov.cz, tel.: 484 803 041–2
www.synagoga-turnov.cz

Od úterý 2. června bude Synagoga Turnov zpří-
stupněna veřejnosti, a to denně kromě pondělí od
9.00 do 16.00. Otevírací doba se může změnit
v závislosti na situaci ve spojitosti s COVID-19.

2. ãervna–30. ãervna
Hvûzda pod tíhou hvûzdy
Unikátní výstava prezentující méně známá histo-
rická fakta o vztahu komunistického režimu k Ži-
dům a o diplomatických stycích se státem Izrael,
které byly komplikované ideologickými důvody.

Hrad Vald‰tejn
e-mail: info@hrad-valdstejn.cz
tel.: 739 014 104, 733 565 254 
www.hrad-valdstejn.cz
Otevírací doba v ãervnu: dennû 9.00–17.30 (poslední vstup
do hradu v 17.30)

20. ãervna–31. fiíjna 
V˘stava 
Hrad Vald‰tejn za Vald‰tejnÛ 
Hrad Valdštejn se připojuje k celorepublikové akci:
Valdštejnové – lvi ve službách císařů. V hradním
areálu je připravena výstava věnovaná zejména
barokním představitelům valdštejnského rodu, za
nichž hrad vzkvétal. 

12. ãervna od 19 hodin 
Noc kostelÛ
Celorepubliková akce, k níž se kaple sv. Jana
Nepomuckého na Valdštejně opět připojuje netra-
diční prohlídkou. Vstupné zdarma.

Jak vracet vstupenky na zru‰ené
pofiady?
Vstupenky na nahrazené akce nebo na akce s mož-
ností náhradního termínu zůstávají v platnosti.
Pokud vám náhradní termín nebude vyhovovat,
vstupenky můžete vracet do konce června 2020 na
recepci KC Střelnice. 

O dalších náhradních termínech vás budeme
informovat na našem webu www.kcturnov.cz,
sociálních sítích a v našem pravidelném newslet-
teru. Nahrazené akce naleznete již nyní na webu
www.kcturnov.cz. Kompletní přehled zrušených
akcí naleznete tamtéž na hlavní straně, popřípadě
je k nahlédnutí na recepci KC Střelnice. 

Pokud jste si zakoupili vstupenky online, vstup-
né vám bude automaticky vráceno na váš účet, a to
v řádu několika týdnů. Fyzicky zakoupené vstu-
penky vracejte na recepci KC Střelnice. Vstupné za

zrušená představení bude vráceno pouze proti vstu-
penkám, popřípadě proti abonentním legitimacím.

Pro více informací ohledně vracení vstupenek
volejte tel. 481 322 083 nebo 733 668 128. Ptát se
můžete i prostřednictvím e-mailu sara.mochalo-
va@kcturnov.cz.

Otevírací doby
Otevírací doby prostor KCT (recepce KC Střel-
nice, kavárna KUS) se budou vyvíjet a měnit v zá-
vislosti na vládních opatřeních. Pro aktuální in-
formace o provozních hodinách proto sledujte náš
web a sociální sítě. 

ProdluÏujeme platnost dárkov˘ch
poukazÛ
Vzhledem ke zrušení mnoha akcí a velké pauze
v našem programu prodlužujeme platnost dár-

kových poukazů až do konce června. Pokud tedy
máte poukaz do divadla nebo kina s platností do
31. května 2020, můžete jej na recepci KC
Střelnice směnit za vámi vybrané vstupenky až do
30. června 2020. Více na webu www.kcturnov.cz.

Recepce KC Stfielnice je tu pro vás
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Galerie Granát 
námûstí âeského ráje 4, Turnov
tel.: 481 325 989, 737 206 691

Otevírací doba
pondûlí aÏ pátek od 9 do 17 hodin s v˘kladem
sobota od 9 do 12 hodin bez v˘kladu
vstupné zdarma

Přijďte se podívat na celoroční výstavu granáto-
vých šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajíma-
vosti, uvidíte ukázky broušení českého granátu
a zlatnických profesí vysazování a zasazování.
Obdivovat zde můžete také prestižní cenu Český
slavík.

Výstava:
kvûten–ãervenec
Perokresby
v˘stava perokreseb 
Ivety Kleinové

Iveta Kleinová-Cvrčková pochází z rodiny, kde se
i její předci věnovali výtvarné tvorbě. K její tvorbě
patří zejména romanticky laděné obrázky zná-
mých i znovuobjevených zákoutí domů, kostelů
a uliček nejen z Turnova. Její perokresby dnes
používají obecní úřady okolních obcí, městský
úřad v Turnově a základní škola při vydávání pa-
mětních listů, PF. 

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

Jsme tu zase pro vás!
Vzdělávací centrum pokračuje ve své činnosti pro
veřejnost a na základě uvolňování protikoronavi-
rových opatření obnovuje od 1. června 2020 jazy-
kové a zájmové kurzy, které byly přerušeny. Jarní
semestr bude pokračovat a my se budeme opět
potkávat v nových, hygienicky přísnějších pod-

mínkách. Rozvrh kurzů se nemění. Sledujte naše
webové stránky, na kterých získáte podrobnější
informace k organizaci výuky. Těšíme se na vás
a doufáme, že se všichni ve zdraví sejdeme. 

Jaroslava Dudková

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

Ponorka se úspû‰nû vynofiila
Již od 11. května jsme obnovili činnost kroužků,
které byly prodlouženy až do konce června.

sobota 13. ãervna
Den dûtí s Ponorkou
I v letošním roce uskutečníme naši akci pro děti
a mládež. 

Z důvodu pravděpodobně stále trvajících vlád-
ních opatření bude mít výrazně jinou formu než
v předchozích letech. Účastníci se mohou těšit na
procházku po trase plné zajímavých stanovišť
(pestré kostýmy, divadelní skeče, drobné aktivity
a závěrečná odměna). Vše bude uzpůsobeno i pro
nejmenší v kočárcích. 

Občerstvení bude zajištěno. Čas i místa trasy
jsou v jednání. Vše se včas dozvíte. 

Fotoklub Safír Turnov
Alej legií 695, Turnov
tel.: 732 202 132 
(pfiedseda Bfietislav Jansa)
www.fotoklubsafir.webnode.cz

Milo‰ Kleiner – Moje krajiny
Kulturní centrum Turnov, s.r.o., Fotoklub Safír
Turnov a Fotostudio BJ vás zvou na výstavu foto-
grafií Miloše Kleinera, která je průřezem jeho
tvorbou z let 2015–2020.

„Můj život byl po většinu času spojen s pohy-
bem v přírodě. V začátcích jsem fotografoval
všechno kolem sebe. Postupem času mne ale stále
více přitahovala právě krajina a příroda. Ta v mé
tvorbě dominuje. Fascinuje mne jako celek, ale
i při hledání zajímavého detailu,“ říká o své tvorbě
Miloš Kleiner. 

Výstava bude slavnostně zahájena ve foyer KC
Střelnice ve středu 27. května v 17 hodin a potrvá
do 30. června 2020.
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Základní ‰kola Turnov
Skálova 600, Turnov, tel.: 481 322 770, 739 220 391
e-mail: skola@zsskalova.cz, www.zsskalova.cz 

Distanční vzdělávání? Díky rodičům a žákům za
spolupráci!
Máme za sebou týdny distanční výuky. Jak vše vní-
mají naše učitelky Jitka Koreňová (2. stupeň)
a Markéta Rakoušová (1. stupeň)?

V čem se liší vaše práce nyní a před dvěma měsíci? 
JK: Při výuce ve škole vidím, zda žák rozumí. Při
výuce na dálku musím mít na paměti odlišné pod-
mínky žáků a tomu výuku přizpůsobit. 

MR: S uzavřením škol se musela změnit i má výu-
ka, přípravy hodin i komunikace s žáky. Velkým
přínosem jsou moderní technologie, o kterých
jsme někteří neměli vůbec tušení.

Co vám v roli učitelek tato doba přinesla? 
JK: Tato doba mi přinesla utvrzení se v tom, že
mám tuto práci opravdu ráda. Osobně mi tato do-
ba přinesla velký posun v IT dovednostech. Více
mi vyhovuje namísto strohé známky napsat zpět-
nou vazbu, kde žák udělal chybu, co je třeba se

doučit, v čem se mu daří. V neposlední řadě mi ta-
to doba přinesla zamyšlení nad tím, co a v jaké mí-
ře je nutné vyučovat.

MR: Tato doba mi přinesla nový rozměr a pohled
na výuku a vzdělávání, možnost online výuky, kte-
rá sice nenahradí osobní kontakt ve třídě, ale mů-
že ho částečně kompenzovat.

Co vám chybí? 
JK: Chybí mi moji žáci a přímá zpětná vazba.

MR: Chybí mi osobní kontakt s žáky. Ani nejlepší

technika nemůže nahradit osobní přítomnost ve
třídě.

Co si z této doby ponesete do školních lavic? 
JK: Určitě chci využívat nové materiály a aplikace. 

MR: Díky této době jsem si uvědomila, jak je důle-
žité vážit si maličkostí. Budu vzpomínat na tuto
dobu a cenit si toho, až budeme bez omezení cho-
dit do školy, účastnit se výletů a akcí s žáky.

Chcete něco vzkázat rodičům a žákům?
JK: Milí rodiče, víme, že velkou část vzdělávání
nesete na svých bedrech nyní vy, a děkujeme vám
za to. Děkujeme za vaše podněty a zpětnou vazbu.
Moji milí žáci, jsem pyšná, jak se vám domácí vý-
uka daří, jak skvělé práce posíláte, že jste poctiví,
pečliví a aktivní. Už se na vás těším. 

MR: V první řadě musím poděkovat rodičům za
to, že vlastně do velké míry převzali naši roli učite-
lů a vzdělávání vlastních dětí dokázali skloubit
s pracovním životem. A své druháčky chválím za
skvělou práci a snahu, jak při domácí, tak při onli-
ne výuce.

Pfiidejte se k Obalové v˘zvû
Obchody nabízí sušenky v sáčcích z poloviny
prázdných. Jindy jsou to vitaminy, kterých by se do
lahvičky vešlo třikrát tolik, nebo prací prášek vypl-
ňující krabici jen do dvou třetin. Také se divíte
proč? 

Často se jedná o marketingový trik, kterým se vý-
robci snaží nalákat spotřebitele ke koupi výrobku
a vydělat na jeho důvěřivosti. Liberecký Institut
pro udržitelný rozvoj bude jednat s výrobci o re-
dukci nadměrných obalů. 

Zákon o obalech ukládá výrobcům povinnost
zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co ne-
jmenší. „Praxe však bývá odlišná, častý nepoměr
mezi obalem a skutečnou velikostí výrobku klame

nás – spotřebitele, navíc zcela zbytečně zatěžuje
životní prostředí,“ uvedla Dana Janatová, projek-
tová manažerka institutu.

Z obalu, který má chránit výrobek, se totiž velmi
záhy stává odpad. Velký obal rovná se velký od-
pad, to vidí každý. Co však na první pohled vidět
není, jsou vedlejší negativní vlivy, např. zvýšená
spotřeba i jiného obalového materiálu, jako jsou
fólie na palety, neefektivní využívání kapacit ka-
mionu, zvýšená spotřeba nafty apod.

„Usilujeme o to, aby se nadměrné obaly postup-
ně přestaly používat. Rozhodli jsme se vyzvat ve-
řejnost ke spolupráci formou Obalové výzvy a ná-
sledně vstoupit do jednání s některými výrobci,“
doplnila Dana Janatová.

Obalovou výzvu pro spotřebitele najdete na we-
bu ipur.cz. Součástí výzvy je fotogalerie výrobků
s nadměrnými či zbytečnými obaly, kam i vy mů-
žete vložit svůj úlovek nesmyslného obalu. Tři au-
tory nejabsurdnějších fotografií čeká dárek v po-
době inspirativní knihy o přírodě či udržitelném
stylu života.

Foto Petr V˘tisk
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Centrum pro rodinu
Náruã
Skálova 540, Turnov, e-mail: naruc@naruc.cz
www.naruc.cz

Znovuotevření Náruče
V souvislosti s postupným rozvolňováním se od
května pomalu rozjíždí aktivity v Náruči. 

Během veškerých aktivit budou platit následu-
jící opatření:

Co musí návštěvník splnit pro vstup:
• rouška zakrývající ústa a nos (všichni návštěv-

níci starší 2 let)
• dodržovat odstup 
• před vstupem použít dezinfekci na ruce nebo

jednorázové rukavice
• podepsat prohlášení o bezinfekčnosti
• podstoupit bezkontaktní měření teploty 
Co nebude možné:
• ukládat oblečení v šatně
• zdržovat se mimo řízenou aktivitu v herně
• konzumovat potraviny a nápoje

Veškeré podrobnosti a aktuality včas zveřejníme
na našem webu, sociálních sítích, rozešleme pro-
střednictvím newsletteru.

Velmi nás mrzí výpadek, který bohužel zasáhl na-
še nejaktivnější období z hlediska veřejných akcí.
Budeme se to snažit alespoň částečně vynahradit
prázdninovými tábory, tradiční letní výtvarnou
dílnou, případně intenzivními víkendovými kurzy
na podzim. 

Už se nemůžeme dočkat, až uvidíme „staré zná-
mé“ tváře i naživo.

Muzeum âeského ráje 
Skálova 71, Turnov, www.muzeum-turnov.cz
âervnová otevírací doba Muzea âeského ráje v Turnovû je dennû
kromû pondûlí 9.00–17.00 hod. 

Výstavy:
19. kvûtna–5. ãervence, Kamenáfisk˘ dÛm
99 NEJ
Výstava představí nejzajímavější akvizice za po-
sledních deset let, které do muzejních sbírek při-
byly. Zastoupeny jsou obory mineralogie, archeo-
logie, historie, etnografie i dějiny umění. Každý

z unikátních exponátů vypráví příběh o svém pů-
vodu, o době svého vzniku i osudu. Na výstavě se
objeví mimo jiné jedinečné sbírka achátů, zkame-
nělin i archeologické nálezy z nestarších dob osíd-
lení Turnovska a okolí. Jedním z vystavených nále-
zů bude známý poklad stříbrných pražských grošů
Václava II. a Jana Lucemburského. 

12. kvûtna–12. ãervence, V˘stavní sál
Souãasn˘ evropsk˘ ‰perk 
ze sbírek Muzea âeského ráje
Výstava prezentuje práce zlatníků a šperkařů, kteří
se v uplynulých 25 letech zúčastnili Mezinárod-
ních šperkařských symposií v Turnově. 

10. ãervna–12. ãervence, V˘stavní sál
René Hora, ‰perkafi a v˘tvarník
Výstava k šedesátinám významného českého
šperkaře a výtvarníka je koncipována jako pestrá
přehlídka jeho tvorby zasahující od šperku přes
drobnou plastiku ke kresbě a uměleckému emailu. 

10. ãervna–12. ãervence, Klenotnice
Karel Votipka, ‰perkafi a brusiã
drahokamÛ
Výstava k 55. jubileu významného šperkaře, hle-
dače a brusiče drahokamů, který je na mezinárod-
ní šperkařské scéně ojedinělý komplexním přístu-
pem k drahým a ušlechtilým kamenům.

EXPOZICE MINERALOGIE 
Od října 2019 do května 2020 proběhla významná
rekonstrukce části expozice mineralogie. 

Byly instalovány nové vitríny s osvětlením, kte-
ré umocní luxus a výjimečnost instalovaných ex-
ponátů. Proběhla reinstalace stávajících vzorků za
nové, atraktivnější a sběratelsky hodnotnější.
Z desítky tisíc exponátů bylo nutné vybrat cca 700
vzorků, které reprezentují zkameněliny, drahé ka-
meny z celého světa a mineralogický systém.
Velkou část expozice zaujímají také drahé kameny
z celého světa.

DlaskÛv statek 
v Dolánkách u Turnova
V ãervnu je otevfieno dennû kromû pondûlí 9.00–17.00 hod. 

19. kvûtna–30. prosince
Kolovrátek, stav i jehla 
Nová expozice je věnovaná tradiční podomácké
výrobě lidového oděvu v Pojizeří. Návštěvníci ex-
pozice budou mít příležitost seznámit se s různo-
rodostí a krásou textilií tradičního lidového oděvu
užívaných našimi předky v období přibližně od
konce 18. do počátku 20. století. Výstava předsta-
ví jak hotový oděv, tak i všechny pracovní procesy,
kterým se věnovali hospodář i hospodyně a podo-
máčtí výrobci.
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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãerven 2020

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: Tomá‰ Hocke, 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

V souladu s opatřením Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy vydaného v souvislosti s mimo-
řádným opatřením vlády byly zápisy k povinné
školní docházce pro školní rok 2020/2021 organi-
zovány bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Přihlášku bylo možné podat od 1. dubna 2020 do
30. dubna 2020 do datové schránky školy, e-mai-
lem s uznávaným elektronickým podpisem, poš-
tou nebo osobním podáním. Do šesti turnovských
základních škol se celkem přihlásilo 202 dětí,

z toho jich 35 podalo žádost o odklad školní do-
cházky. 

Základní ‰kola Poãet Z toho poãet Poãet
zapsan˘ch Ïádostí tfiíd 

dûtí o odklad 

Základní ‰kola Turnov, 
28. fiíjna 18, p. o. 60 10 2

Základní ‰kola Turnov, 
Skálova 600, p. o. 76 11 3

Základní ‰kola ÎiÏkova, 
518, p. o. 44 9 2

Základní ‰kola Turnov, 
Zborovská 519, p. o. 3 1 1

Základní ‰kola Turnov 
– Ma‰ov, p. o. 14 0 1

Matefiská ‰kola a Základní ‰kola 
Sluníãko Turnov, p. o. 5 4 1

CELKEM 202 35 10

Dle vyjádření ředitelů škol proběhly letošní netra-
diční zápisy bezproblémově. Nyní se již organizují
setkání se zapsanými dětmi, která budou zaměře-
na na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím
programem, učiteli a prostory školy. 

Sabina Karešová, 
odbor školství, kultury a sportu

V˘sledky zápisÛ dûtí k povinné
‰kolní docházce pro ‰kolní rok
2020/2021

Ilustraãní foto z minulého roku, leto‰ní zápisy probûhly bez osobní pfiítomnosti dûtí ve ‰kole
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Začátkem května bylo na kontrolním dnu stavby
rozhodnuto, že Základní škola Turnov-Mašov zů-
stane vzhledem ke stádiu rekonstrukce uzavřená.
Obnovení výuky od 25. května bude probíhat v ná-
hradních prostorách některé z turnovských zá-
kladních škol.

Stavební úpravy a přístavba základní školy začaly
8. 4. 2020, což je zhruba o měsíc dříve, než se pů-
vodně plánovalo. Byla prováděna podchytávka
štítové zdi podbetonováním základů staré školy
od hřiště, kde je prudký terénní zlom. Z této stra-
ny je řešen vstup do staré budovy školy od nového

pavilonu,“ přiblížil stavební technik z odboru
správy majetku turnovské radnice Miloslav Chrum-
ko. Jak dodal, po tomto velkém zásahu do statiky
objektu byly sledovány praskliny nosných zdí přes
sádrové terče. Dále bude prováděna dešťová kana-
lizace z areálu do rybníka soukromého vlastníka. 

Zhotovitelem akce Stavební úpravy a přístavba
základní školy Mašov je firma „World Invest“ v. o. s.,
rekonstrukce si vyžádá 43 146 386,– vč. DPH, ter-
mín dokončení je stanoven na 31. 5. 2021.

Opuštěné třídy budou postupně vyklizeny a žá-
ci se mohou těšit zhruba za rok na nové výukové
prostředí, které skloubí prvky původní budovy
z 19. století s moderně pojatým pavilonem. 

Mgr. Zdenka Štrauchová

Ma‰ovská ‰kola pro Ïáky jiÏ neotevfie,
rekonstrukce je v plném proudu

Městský úřad Turnov, dopravní odbor, informuje,
že veškerou agendu vyřizuje během úředních ho-
din bez objednání. Služba registru vozidel a řidičů
je dostupná všem klientům bez rozlišení místa byd-
liště.

„Pro urychlení vyřízení žádosti na registru vozidel
mohou občané využit předepsané originální for-

muláře na našich webových stránkách,“ sdělil ve-
doucí odboru dopravy Pavel Vaňátko.

Formuláfie zde
https://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/formu-
lare-a-zadosti-meu.html

Úfiední hodiny odboru
Po 8.00–12.00, 13.00–17.00
Út 8.00–12.00
St 8.00–12.00, 13.00–17.00
Čt 8.00–12.00
Pá 8.00–12.00

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Odbor dopravní vyfiizuje agendu bez objednávání
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Zdravé mûsto Turnov

Město Turnov informuje, že z důvodu aktuální si-
tuace kolem koronaviru bylo rozhodnuto o pro-
dloužení termínu pro podávání návrhů Tvoříme
Turnov až do konce září letošního roku. V rozpo-
čtu je vyčleněno 600 000 korun. 

Kritéria návrhu projektu
– zaměřen na úpravu veřejného prostoru, zvelebe-

ní veřejného prostranství (pro sportovní a vol-
nočasové využití, dopravní infrastrukturu, ži-
votní prostředí a další oblasti využití)

– umístěný na veřejném prostranství nebo ve ve-
řejně přístupné budově ve vlastnictví města ne-
bo organizaci zřízené městem

– respektující finanční limit
– realizovatelný do 18 měsíců od schválení zahá-

jení realizace
– proveditelný, realizace neodporuje zákonům, je

v souladu s územním a strategickým plánem,
plánovanými akcemi a studiemi a dalšími rozvo-
jovými koncepcemi města

– přínosný pro město a jeho občany
– realizace je v kompetenci města
– roční provozní náklady nepřesáhují 10 % z cel-

kové částky návrhu

Jak podat návrh?
– splnit podmínku a být občanem s trvalým byd-

lištěm v Turnově starším 15 let
– předložit seznam minimálně 20 podporovatelů

s trvalým bydlištěm v Turnově
– ověřit reálnost návrhu a rozpočtu před podáním

s koordinátorkou nebo místostarostkou Petrou
Houškovou

– podat návrh prostřednictvím webových stránek
www.tvorime.turnov.cz nebo zaslat e-mailem
na m.pilska@mu.turnov.cz či písemně přes tur-

novskou podatelnu (formuláře naleznete ke sta-
žení na webových stránkách projektu)

Co se stane s návrhy? 
– radnice návrhy posoudí a zkontroluje
– předkladatelé své návrhy na veřejném setkání

odprezentují a bude spuštěno hlasování o nej-
lepších návrzích

– realizace výsledných návrhů

Kontaktní osoba
Marcela Pilská, koordinátorka participativního
rozpočtu Tvoříme Turnov, e-mailová adresa:

m.pilska@mu.turnov.cz, tel.: 606 230 862. Všech-
ny důležité informace naleznete na webových
stránkách projektu www.tvorime.turnov.cz

Klára Preislerová, 
tisková mluvčí

Zdravé mûsto Turnov 
Turnov je od roku 2011 ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst âeské republiky a vyvíjí ãinnost v projektu Turnov – Zdravé mûsto a místní Agenda 21. Zdravá mûsta se promy‰lenû snaÏí
utváfiet mûsto jako kvalitní, zdravé, pfiíjemné a udrÏitelné místo pro Ïivot na základû dohody s místními obyvateli. Více informací o Zdravém mûstû naleznete na www.turnov.cz.

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Podávat návrhy do participativního rozpoãtu
mÛÏete aÏ do 30. záfií!
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Turnovské radniãní listy

Do 30. června přijímáme návrhy na udělení vy-
znamenání za rok 2020

Vytvořil někdo ve vašem okolí významné umělec-
ké, vědecké či jiné dílo? Znáte nějakou aktivní
osobu, která se zasloužila o rozvoj našeho města?
Do 30. června ji můžete navrhnout na cenu obce,
čestného občana nebo pro 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 tisková mluvčí turnovské radnice, e-mail:
k.preislerova@mu.turnov.cz, hodnotí je pětičlen-
ná komise složená ze zastupitelů města a schvalu-

je je zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání.
Medaile starosty je přednesena Radě města Tur-
nova. 

Tradice udělování Ceny obce a čestného občan-
ství u příležitosti státního svátku 28. října trvá od

roku 2002 a medaile starosty se uděluje od roku
2014.

• Cenu obce je možné udělit za významná umě-
lecká, vědecká a jiná díla mající zejména vztah
k obci, a také za významné občanské aktivity a či-
ny, které směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji
obce a zlepšují její každodenní život. Oceněný ob-
drží finanční dar.

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

• Medaile starosty se uděluje za přínosné aktivi-
ty v oblasti sociální, kulturní, zdravotní, podnika-
telské, za práci s mládeží, sportu či za mimořádný
projev lidskosti nebo hrdinský čin. Vyznamenaný
obdrží pamětní listinu, která je podepsána staros-
tou města a dále originální pamětní medaili. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Do 30. ãervna pfiijímáme návrhy na udûlení
vyznamenání za rok 2020

OdloÏení plateb poplatkÛ
za odpad a psy
Městský úřad Turnov informuje, že poplatky za
komunální odpad a za psy mohou občané bez
obav zaplatit až do konce června 2020. 

Sdělujeme všem poplatníkům
• místního poplatku za provoz systému shromaž-

ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů,

• místního poplatku ze psů,

že v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem
v České republice bude Městský úřad Turnov u všech
poplatkových povinností k výše vyjmenovaným
místním poplatkům s datem splatnosti od 1. 1. 2020
do 31. 3. 2020 tolerovat úhradu do 30. 6. 2020.

Zároveň doporučujeme upřednostňovat bezho-
tovostní platby převodem z účtu. Nebude vám vy-
měřována žádná sankce za pozdní úhradu.

Zdeňka Salačová, finanční odbor

Prameny jsou v pofiádku
Květnové rozbory vody potvrdily, že pramen
Boží voda i pramen pod Valdštejnem jsou nadá-
le pitné!

Stavební práce v M· 
Zborovská
Firma REN-LOK s. r. o. z Liberce buduje
v Mateřské škole Zborovská oddělení pro děti
mladší tří let. 

Kapacita nového oddělení bude 16 dětí a zahá-
jení provozu se předpokládá v září letošního roku.

ãtvrtek 25. ãervna 2020
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz
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Kulturní centrum Turnov, s. r. o.

pfiíjme brigádníky na DPâ na pozice: 

• Správce KC Stfielnice
•Správce Mûstského divadla – osvětlovač, jevištní technik

Vhodné i pro dÛchodce a studenty.

Kontaktní osoba: Lada Kefurtová, tel.: 481 322 083, mobil: 736 754 994, e-mail: kefurtova@kcturnov.cz

PoÏadujeme:
Časovou flexibilitu (odpolední a večerní služby)

Samostatnost, pečlivost
Ochotu učit se novým věcem

Nabízíme:
Práci v příjemném prostředí

Zaměstnanecké benefity
100 Kč/h

Uvítáme:
Zkušenosti s osvětlovací 
a zvukovou technikou

Zájem o kulturu



Kavárna KUS na Stfielnici

letní zahrádka

v klidné ãásti mûsta

‰irok˘ v˘bûr

kávy a nápojÛ

dorty
zákusky

poháry


