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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 upravo-
vány s pfiedchozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Dotazy a dal‰í informace k nim podá tajemník mûstského úfiadu Ing. Miroslav ·miraus, tel. 481 366 405, 737 204 257, e-mail: m.smiraus@mu.turnov.cz.
Fotografie: Radek Dra‰nar, mûsto Turnov a odbor Ïivotního prostfiedí.

Na anketních lístcích jsou uvedeny problémy bez
pořadí důležitosti. Tu jim určí občané svými hlasy
tak, že označí dva problémy podle jejich mínění
nejdůležitější. Anketní lístky jsou k dispozici na
internetových stránkách města, na sběrných mís-
tech nebo o ně mohou lidé požádat na adrese
r.drasnar@mu.turnov.cz. 

Vyplněné anketní lístky je možné vkládat do
označených schránek 
• v podatelně městského úřadu v ulici Antonína

Dvořáka
• v Regionálním turistickém informačním centru

na náměstí Českého ráje
• v recepci Kulturního centra Střelnice
• ve sportovní hale TSC v Alešově ulici
• ve sportovní hale TJ Turnov ve Skálově ulici
• v Panochově nemocnici Turnov
• v Městské knihovně Antonína Marka
• na poště Turnov 1 ve Skálově ulici
• na poště Turnov 2 u nádraží

Po ukončení ankety na konci března a vyhodnoce-
ní výsledků bude specifikováno deset nejdůležitěj-
ších problémů města z pohledu občanů Turnova.
Lidé s nimi budou seznámeni v Turnovských rad-

ničních listech, v novinách Turnovsko v akci a na
internetových stránkách města. Předloženy bu-
dou radě i zastupitelstvu města. O způsobech ře-
šení problémů bude vedení města informovat na
dalším Fóru zdravého města, které by se mělo
uskutečnit v příštím roce. 

Děkujeme, že nejste lhostejní k životu v Tur-
nově, zúčastníte se této ankety a pomůžete vedení
města s řešením nejpalčivějších problémů.

Bc. Radek Drašnar, 
koordinátor projektu Turnov–zdravé město

a místní Agenda 21

Anketou ovûfime vytypované
problémy mûsta
V průběhu diskuzního Fóra zdravého města Turnova 17. února vytypovali obyvatelé
řadu problémů, které z jejich pohledu trápí město. Nyní je nutné tyto problémy ověřit
či vyvrátit a určit, které jsou nejožehavější. Anketa 10P TURNOVA 2014 potrvá
od 3. do 31. března 2014. Víte, Ïe…

… Turnov nevymírá? 
Ke konci loňského roku žilo ve městě 14 406 oby-
vatel včetně cizinců. O rok dříve to bylo i s cizinci
14 440 lidí a například před deseti lety, v roce
2004, 14 320 lidí. Turnov tedy nevymírá.

K 1. lednu 2014 bylo v Turnově k trvalému po-
bytu přihlášeno 14 406 obyvatel, z toho 329 cizin-
ců. Z celkového počtu bylo 11 748 dospělých
(5 543 mužů, 6 205 žen), 337 mladistvých ve věku
15–18 let (175 chlapců, 162 dívek), a 1 992 dětí
do 15 let (1 032 chlapců, 960 dívek), z nichž bylo
například 249 dětí ve věku 6–7 let a 527 dětí do 3
let. V průběhu roku 2013 se k trvalému pobytu
v Turnově přihlásilo 429 nových obyvatel, 288 lidí
se z města odstěhovalo a odhlásilo se z trvalého
pobytu. V 366 případech si Turnované změnili
adresu v rámci města. Od 1. 1. do 31. 12. 2013 se
počet obyvatel Turnova zvýšil o 138 nově naroze-
ných dětí. 138 cizinců je na území města přihláše-
no k přechodnému pobytu, ti však nejsou zahrnu-
ti v evidenci městského úřadu.

Jarmila Šindelářová, 
registr a evidence obyvatel

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz
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Stejně jako v předcházejících letech i v loňském ro-
ce město Turnov finančně podpořilo akce týkající
se zahraniční spolupráce. Celkově bylo z rozpočtu
města vyplaceno více než 75 tisíc korun.

Spolku rodáků a přátel Turnova zaplatilo město
dopravu na akci projektu „Čtyři období života –
aktivní senior česko-polského pohraničí“. Dvě
cesty do polského Jawora stály 15 052 koruny.
Turnovský Spolek divadelních ochotníků vystou-
pil úspěšně se svojí hrou Tři sestry na festivalu
v Basileji a město mu pomohlo s úhradou nákladů
částkou 10 000 korun. 

Parta mladých nadšenců se v létě vypravila na
malých motocyklech Jawa 50 do Skotska a obdr-

žela příspěvek 5 000 korun. Šesti tisíci korunami
podpořilo město florbalový turnaj žáků turnov-
ských základních škol a žáků ze švédské Alvesty.
Centrum pro rodinu Náruč mohlo uspořádat čes-
ko-polské setkání pěstounských rodin díky přís-
pěvku 14 000 korun. 

V polovině června 2013 se v Turnově uskutečni-
la interpretační dílna mladých jako součást hu-
debního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov.
Dílen se zúčastnily také děti z partnerského ně-
meckého města Idar-Obersteinu a organizátoři
obdrželi na jejich pobyt částku 10 000 korun.
Účast Taneční a pohybové školy ILMA na World
Dance Olympiade v Moskvě byla podpořena pat-
nácti tisíci.

Mûsto Turnov podpofiilo zahraniãní spolupráci

Pátý městský ples, který připravil Turnov společně
s turnovským Kulturním centrem, se uskutečnil
31. ledna 2014 a lze jej považovat za opravdu re-
prezentativní.

Do velkého sálu Kulturního centra Střelnice zaví-
taly v poslední lednový den téměř dvě stovky lidí.
Hned před vstupem do sálu jim byla nabídnuta
dobrota na uvítanou. 

„Návštěvníky plesu s tématem Pohled do bu-
doucnosti jsme chtěli přivítat něčím neobvyklým,
proto jsme zvolili produkt takzvané molekulární
mixologie, welcome drink v pevném skupenství,“
sdělil spolutvůrce programu Adam Švancar. Ples
otevřel moderátor Radek Drašnar svým pohledem
na Turnov budoucnosti a zahájil starosta města
Tomáš Hocke přivítáním a přáním příjemné zá-
bavy. 

Parket pak patřil předtančení. To bylo vskutku
profesionální, protože členové Tanečního klubu
z Chvaletic jsou mistry České republiky ve stan-
dardních formacích a z nejrůznějších soutěží pra-
videlně přivážejí ocenění. První a pak další série
tanečních skladeb v podání orchestru Ladislava

Bareše z Liberce přivábila na parket tancechtivé
páry. 

Barmanská show v podání profesionálního bar-
mana vzbudila zaslouženou pozornost. Mistr
Molekula, jak se Achimovi Šiplovi přezdívá, při-
pravoval před zraky přítomných zmrzlinu z klasic-
kého koktejlu za použití suchého ledu. 

Také půlnoční překvapení vyvolalo vlnu zájmu.
Vystoupení flairového barmana Václava Abraha-
ma plné létajících láhví a doslova žonglérských
kousků bylo fantastické. V popůlnočním losování
hlavních cen získali výherci víkendový pobyt v re-
kreačním zařízení společnosti Juta, granátový
šperk, šunky ve tvaru selátka z řeznictví a uzenář-
ství Tomáše Hudce a předplacené karty s jízdným
v autobusech společnosti BusLine. 

„V průběhu celého večera měli lidé možnost ku-
povat si čestné vstupenky a za ně dostávali hod-
notné dárky. Věnovalo je více než 33 turnovských
a okolních firem,“ informovala Tereza Stejskalo-
vá, která za městský úřad celý ples připravovala.
Výtěžek z prodeje byl určen Mateřské a základní
škole Sluníčko v turnovské ulici Kosmonautů.
„Tomuto zařízení věnujícímu se tělesně a mentál-
ně postiženým dětem jsme předali 22 100 korun
a přidali ještě pět tisíc, které věnovala Městská
teplárenská Turnov,“ sdělila sekretářka vedení
města Klára Preislerová. 

Všem jednotlivcům, společnostem, organiza-
cím a institucím, které se na přípravě a průběhu
plesu podíleli, patří upřímné poděkování.

Ples byl reprezentaãní akcí mûsta
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Turnov bude mít novou pfiíspûvkovou organizaci
Turnovští radní a zastupitelé rozhodli, že k 31.
březnu tohoto roku přestanou existovat odbor ce-
stovního ruchu a samostatná organizace Hrad
Valdštejn a vznikne nová příspěvková organizace
s názvem Turnovské památky a cestovní ruch.

Důvody uvedených opatření jsou nejen ekonomic-
ké, ale také snaha po zefektivnění činností, které
byly pro hrad a odbor dosud podobné. „Z provoz-
ního hlediska věřím v užší propojení a synergické
efekty v podobě propojování průvodcovských slu-
žeb, společného marketingu, akcí, organizování
svateb a turistického servisu,“ uvedl v návrhu pro
organizační úpravy starosta města Tomáš Hocke.
Podle nové zřizovací listiny bude od 1. dubna
2014 nová turnovská organizace zajišťovat pro-

voz Valdštejna a parkoviště pod hradem, turnov-
ské synagogy a informačního centra. Do náplně
její činnosti bude také patřit pronájem občerstve-

ní u Valdštejna, pořádání výstav, přednášek a kul-
turně-společenských akcí, vydávání propagač-
ních materiálů, nákup a prodej upomínkových
předmětů a dalšího zboží, realizace nejrůznějších
projektů. Turnovské památky a cestovní ruch bu-
dou také reprezentovat Turnov a region Českého
ráje na veletrzích cestovního ruchu. Ředitelkou
bude stávající vedoucí odboru cestovního ruchu
Eliška Gruberová a nová příspěvková organizace
bude sídlit na náměstí Českého ráje č. 26. „O změ-
nách ve fungování odboru cestovního ruchu
a hradu Valdštejna jsme přemýšleli delší dobu,
vznik nové organizace je logickým vyústěním
těchto úvah,“ uvedl starosta Hocke a dodal, že pro
návštěvníky infocentra, synagogy nebo hradu se
vznikem nové organizace nic nezmění.

Prvním obãánkem Turnova 
roku 2014 je Aniãka

Prvním dítětem, které rozšířilo počet obyvatel
Turnova v roce 2014, je Anička Jirušková. 

Narodila se na Nový rok ve 14.04 hodin v jičín-
ské porodnici. Měřila 50 centimetrů a vážila 3,07
kilogramu. Hrdými rodiči jsou Jitka Matoušková
a Martin Jiruška z Turnova. 

Malou Aničku navštívil v pondělí 27. ledna od-
poledne starosta města Tomáš Hocke. Mamince
předal květinu a dárek pro novorozenou turnov-

skou občanku v podobě zlatého řetízku s přívěs-
kem. V srdečném rozhovoru si starosta posteskl
nad zrušením místní porodnice a zajímal se, proč
volba na místo porodu padla právě na jičínské
zdravotnické zařízení. 

„Porodnice v Jičíně mi byla doporučena kama-
rádkami a já sama chtěla rodit v menším zařízení.
V podobném, jako bývávalo to turnovské. A neli-
tovala jsem. Setkala jsem se s báječným osobním
přístupem personálu k rodičkám, byla jsem moc
spokojená,“ sdělila maminka Jitka Matoušková.
Na závěr krátkého setkání popřál starosta rodi-
čům i malé Aničce, aby byli všichni zdrávi, šťastní
a spokojení a aby se jim v Turnově dobře žilo.

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Myslivci pro‰li zkou‰kou

Členové devatenácti mysliveckých sdružení z o-
kolí Turnova absolvovali na turnovské radnici
na konci ledna písemný test prověřující jejich
znalosti k výkonu myslivecké stráže.

Zasedací místnost v budově městského úřadu
se odpoledne ve čtvrtek 30. ledna zaplnila mysliv-
ci, kteří byli navrženi svými mysliveckými sdruže-

ními k výkonu funkce myslivecké stráže. Úspěšné
absolvování písemného testu, který připravil a na
místě vyhodnotil odbor životního prostředí jako
orgán státní správy myslivosti, jim ukládá zákon
o myslivosti. 

„Znalosti práv a povinností úspěšně prokázalo
třicet sedm adeptů myslivecké stráže,“ informoval
Ing. Jan Čihák a dodal, že všem mohl být předán
průkaz a odznak. Tím se budou při strážení v lese
prokazovat. Jednu mysliveckou stráž navrhuje or-
gánu státní správy myslivosti uživatel honitby na
každých započatých pět set hektarů honitby a je
ustanovena na období deseti let.
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Svatby se mohou 
odehrávat i v synagoze
Město Turnov přichází pro rok 2014 s novinkou
a nabízí zájemcům uspořádat svatební obřad
v prostředí turnovské synagogy.

Svatební den by měl patřit k nejkrásnějším zá-
žitkům lidského života. Páry si v tento den slibují
věrnost, lásku a úctu na celý svůj život. Z prostého
já a ty se stává my. Proto turnovská matrika rozši-
řuje nabídku míst konání svatebních obřadů
o místní synagogu.

Termín svatby v synagoze je potřeba dohodnout
a rezervovat na matrice Městského úřadu Turnov,
ve Skálově ulici č. 84. Svatební obřady v bývalém
židovském svatostánku lze realizovat po celý rok.
Parkování pro nevěstu a ženicha je možné před sy-
nagogou, pro odstavení vozidel ostatních svateb-
čanů je možné využít blízkého parkoviště. Foto-
grafování si snoubenci zajistí sami dle pokynů
pracovníků synagogy – jsou zde ale určitá omeze-
ní. „Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově
chráněný objekt, není v synagoze možné házet rý-
ži nebo okvětní lístky květin ani jinak znečišťovat
chráněný prostor,“ upozorňuje matrikářka Iveta
Krtičková a doplňuje, že kapacita synagogy je ma-
ximálně 35 až 40 osob.

Poplatek za svatební obřad činí 4 210 korun
a zahrnuje částku 2 000 korun za nájem synagogy,
1 000 korun je správní poplatek za uskutečnění
obřadu mimo úředně určenou místnost, 1 000 ko-
run činí výdaje města na zajištění obřadu a částku
210 korun tvoří 21% daň z přidané hodnoty.

Poplatky se hradí přímo na matričním úřadu při
podání žádosti. Bližší informace podají pracovni-
ce matriky.

Díky studentÛm pfiibyly 
v Turnovû autobusové spoje

Městská hromadná doprava v Turnově je od ne-
děle 2. února 2014 díky iniciativě středoškolá-
ků posílena o dva autobusové spoje.

Studenti středních škol, kteří jsou ubytování
v domovech mládeže, přišli před časem s návrhem
na posílení spojů MHD v neděli vpodvečer.
Většina z nich totiž přijíždí do Turnova vlaky či au-
tobusy okolo půl šesté nebo půl osmé a poslední
linka MHD do centra odjíždí z terminálů těsně
před sedmnáctou hodinou. „Cesta s těžkým zava-
zadlem plným oblečení, jídla a učebních pomůcek
dlouhá více než dva kilometry je náročná a zdlou-
havá, obzvlášť v zimním období za tmy,“ svěřila se
studentka turnovské „šperkárny“ Pavlína Kon-
čická. Právě ona se v celé záležitosti angažovala
a úpravu jízdních řádů iniciovala. „Přání studentů
jsme vyslyšeli a u dopravce, společnosti BusLine,
jsme objednali posílení linky č. 322,“ informoval
tajemník turnovské radnice Miroslav Šmiraus.
A tak se nyní nejen středoškoláci, ale i ostatní ces-
tující dostanou pohodlně od vlakového nádraží do
centra a k nemocnici i v neděli navečer. Jeden au-
tobus odjíždí z terminálu každou neděli v 17.30,
druhý má odjezd v 19.30, ale nepojede o letních
prázdninách a o nedělích, po nichž následuje vol-
ný den. „Posílené spoje budou v provozu zatím do
poloviny prosince. Průběžně budeme vyhodnoco-
vat jejich vytíženost a podle toho je dál buď zacho-
váme, nebo zrušíme,“ informoval Šmiraus. 

Bc. Radek Drašnar, mluvčí městského úřadu

Projekt Aktivnû proti 
stáfií – aktivní senior 
vstoupil do 10. roãníku

S nabídkou aktivit pro seniory na celý rok 2014
přichází turnovská Městská knihovna Anto-

nína Marka v již 10. ročníku projektu Aktivně
proti stáří – aktivní senior. Uvedeným projek-
tem se knihovníci připojili k celostátní kampani
Křídla a kořeny naší rodiny. 

Program projektu zaměřili organizátoři na oby-
vatele domu s pečovatelskou službou na Výšince,
penzionu pro důchodce v Žižkově ulici, Domova
důchodců Pohoda i ostatní turnovské občany se-
niorské věkové kategorie. 

„Zařazeny byly také pořady pro zrakově posti-
žené a nevidomé,“ informuje autorka projektu
knihovnice Eva Kordová a dodává, že si z pestré
nabídky bude moci vybrat skutečně každý. Připra-
veny jsou totiž cestovatelské pořady, pořady o čes-
ké hudbě a předních českých skladatelích, pořady
o významných osobnostech regionu, tvořivé vý-
tvarné velikonoční a vánoční dílny, přednášky
o přírodě a krajině a módní přehlídky. 

Senioři se setkají se starostou města, u příleži-
tosti Dnů evropského kulturního dědictví se se-
známí s památkami Turnovska, zapojí se do
Týdne čtení, budou i při křtu nové knihy Zdeňka
Mrkáčka. Dostanou příležitost k tréninku Nordic
Walking. 

„Pro letošní rok chystáme pro seniory také dva
zájezdy. Do nového vzdělávacího střediska KRNAP
ve Vrchlabí a do Nymburku a Kerska po stopách
Bohumila Hrabala,“ přiblížila Kordová plány rea-
lizátorů projektu. Těmi bude především místní
knihovna, ale společně s ní i odbor sociálních věcí
a odbor životního prostředí turnovské radnice
a Zdravotně sociální služby Turnov pod hlavičkou
Zdravého města Turnova a Místní agendy 21.



bfiezen 2014 | | 25

Turnovské radniãní listy

Žáci posledních ročníků turnovských základních
škol a studenti středních škol anketou určili, jaké
problémy je trápí a čím by se mělo vedení města za-
bývat, aby se jejich život v Turnově zlepšil.

V předvánočním období se sešlo více než 70 zá-
stupců žáků nejvyšších ročníků základních škol
a studentů středních škol na Fóru mladých, aby
u sedmi kulatých stolů diskutovali o problémech
města z jejich pohledu. Fórum uspořádal Par-
lament mládeže města Turnova ve spolupráci
s Národní sítí zdravých měst ČR a Střediskem
ekologické výchovy SEVER Litoměřice a jeho vý-
sledkem bylo pojmenování jedenácti konkrétních
problémů, které trápí mládež v Turnově. 

Žáci a studenti poukazovali mimo jiné na dlou-
hé intervaly městské dopravy, kritizovali kvalitu
a čistotu veřejných toalet, přáli si poskytování slev
na kulturní akce včetně maturitních plesů, více
míst s dostupností WI-FI nebo zpřístupnění spor-
tovních areálů a sportovišť o víkendech či prázdni-
nách. Rádi by viděli rychlejší opravy komunikací

a silnic ve městě a přesun knihovny do lepších
prostor. Řešili také nedostatek laviček po městě,
zajímalo je zastřešení budoucího zimního sta-
dionu. 

„Abychom mohli výsledky z diskuzního fóra
jasně specifikovat a předat je vedení města, bylo
potřeba problémy ověřit nebo vyvrátit anketou,“
informoval o dalším postupu koordinátor Parla-
mentu mladých města Turnova Tomáš Špinka.
Anketa se uskutečnila v průběhu měsíce ledna
2014 a zúčastnilo se jí 1 308 studentů. Výsledkem

je konstatování, že mladí lidé mají v Turnově málo
míst, kde by se zdarma mohli připojit na síť pro-
střednictvím WI-FI. K tomuto problému se pro-
střednictvím anketních lístků vyjádřilo 335 hlasu-
jících. Požadavek na poskytování slev na kulturní,
sportovní a jiné akce včetně maturitních plesů
označilo za důležitý 183 účastníků ankety. „Tře-
tím nejzávažnějším problémem jsou podle mla-
dých příliš dlouhé intervaly spojů hromadné
dopravy, obdržel 179 hlasů,“ uzavřel hodnocení
ankety Špinka a doplnil, že názory a náměty žáků
a studentů by se nyní měla zabývat rada města.
Očekává, že přijme také nějaká stanoviska.

Vznik Parlamentu mládeže města Turnova byl
iniciován na Fóru zdravého města Turnova v dub-
nu roku 2012 a ustanoven byl v lednu 2013. V sou-
časné době pracuje pod patronací Střediska pro
volný čas dětí a mládeže a sdružuje patnáct zá-
stupců posledních ročníků základních škol a stu-
denty středních škol v Turnově. Činnost parla-
mentu řídí devět členů rady v čele s předsedou
a místopředsedou. 

Mladí v anketû rozhodli, co se má v Turnovû zlep‰it

Projekt Společná cesta k přírodním vědám, do ně-
hož je zapojen Turnov a saský Ottendorf-Okrilla,
pokračoval na konci ledna v Turnově společným
worshopem. 

České a německé učitele, kteří projekt realizují,
přijal dopoledne na radnici místostarosta Otakar
Špetlík. Odtud se účastníci společného setkání vy-
pravili na prohlídku turnovské synagogy a pak za-
vítali do základní školy v Žižkově ulici. Tady je
s historií i současností školy seznámil její ředitel
Ivo Filip. 

Po obědě pokračoval program ve Středisku pro
volný čas dětí a mládeže Žlutá ponorka. Na
workshopu se domlouvaly podrobnosti dalších
aktivit projektu. Ten bude zahrnovat společné pří-
rodovědecké dílny, přírodovědecké burzy a kem-
py. První dílny se uskuteční v Turnově na přelomu

března a dubna letošního roku. České a německé
děti ve věku devíti až deseti let budou pracovat
v mineralogické, technické a přírodovědecké díl-
ně, čeká je i dílna astronomická. Dílny se stejnou
náplní pro třinácti- až čtrnáctileté účastníky bu-
dou ve Žluté ponorce připraveny v polovině červ-
na. Starší české děti se vydají k německým souse-
dům v termínu 21.–25. května a zažijí přírodověd-
né a vodné experimenty, vyzkouší si geocatching
i lezení v lezeckém parku. 

Mladší děti z Turnova se do Saska vypraví na
počátku června. Přírodovědecká burza se usku-
teční na české straně ve Středisku pro volný čas
dětí a mládeže v Turnově 18. června. Její součástí
bude Den otevřených dveří Žluté ponorky s pro-
hlídkou obnovených prostor a vybavení a výsta-
vou výtvorů dětí z předešlých dílen. Burza na ně-
mecké straně bude v areálu školy v Hermsdorfu,

kde se uskuteční přehlídka výsledků tvůrčích dílen
a budou prezentovány turistické cíle obce i okolí.
„Přírodovědecké kempy budou pak prázdninovou
týdenní záležitostí a jejich náplň a program budou
upřesněny,“ sdělil Špinka.

Česko–saského projektu Společná cesta k pří-
rodním vědám se zúčastní žáci a učitelé ze základ-
ních škol z Ottendorfu-Okrilly a Hermsdorfu
a třech turnovských základních škol – 28. října,
Žižkova i Skálova. Součástí projektu je i částečná
rekonstrukce vnitřních prostor Střediska pro vol-
ný čas dětí a mládeže v Husově ulici v Turnově
a obnova jeho vybavení. 

Workshop ãesko-saského projektu



V Turnovû a okolí vzrÛstá
poãet podnikatelÛ
Podle statistiky obecního živnostenského úřa-
du v Turnově došlo v loňském roce k vyššímu
nárůstu počtu podnikatelů, než tomu bylo v le-
tech minulých.

Počet podnikatelů se v roce 2013 v územním ob-
vodu Turnova nesnížil, právě naopak. Došlo ke
zvýšení počtu o 95. V loňském roce bylo zrušeno
na vlastní žádost 126 živnostenských oprávnění,
což je o 9 méně než v předchozím roce 2012. Živ-
nost byla přerušena v 867 případech, což je o 10
více než v roce minulém. O obnovení živností po-
žádalo 302 subjektů, o 31 více než v roce 2012. 

Oproti roku 2012 se o 359 zvýšil počet živností
na celkových 10 340. Nejvyšší nárůst byl zazna-
menán u živnosti volné o 133, dále o 75 u živností
vázaných, o 63 u živností řemeslných a o 88 u živ-
ností koncesovaných. Od 17. října 2013 došlo
k úpravě zákona, týkající se změn při prodeji lihu
a lihovin nad 15 % objemových jednotek. Smyslem
úpravy je získat přehled o prodejcích uvedené ko-
modity. Do konce roku 2013 požádalo o novou
koncesovanou živnost pouze 78 podnikatelů, což
je jen malý počet v porovnání s číslem 675 podni-
katelů, kteří mají živnostenské oprávnění na hos-
tinskou činnost, a zhruba 2800 podnikatelů, kteří

mají živnostenské oprávnění na volnou živnost, o-
bor velkoobchod a maloobchod, a o nichž se dá
předpokládat, že tuto koncesi budou pro své pod-
nikání potřebovat. 

„Pro zajímavost uvádím, že zprovozněním zá-
kladních registrů informačního systému evidence
obyvatel dochází k propojení těchto agend i s re-
gistrem živnostenského podnikání. Potom nám
do živnostenského rejstříku chodí hlášky, avíza,
která upozorňují na veškeré změny. Jen v roce 2013
jsme těchto avíz zpracovali na 1 302, což bylo o 57
více než v roce minulém,“ sdělila vedoucí turnov-
ského živnostenského úřadu Hana Lustigová. 

Televize Turnov
Televize Turnov na internetových stránkách
www.bonustv.cz a www.turnov.cz přináší zajíma-
vé reportáže o dění ve městě. Relace z 15. ledna
2014 informuje o následujících tématech:
1. Šok a odhodlání vzdorovat sovětské okupaci vy-
volalo mezi studenty gymnázia v Turnově před

45 roky sebeupálení Jana Palacha
2. Od nového roku třídíme v Turnově odpad nově
a rádi
3. Turnovské kluziště dosahuje v této netypické zi-
mě bez sněhu a mrazu rekordních návštěv
4. I pro novou topnou sezonu Turnov centrálně vy-
ráběné teplo nezdraží a lidé v panelácích také díky
zatím mírné zimě spíše ušetří
5. Hlasy a ohlasy Turnovska zamířily v nové podo-
bě zadarmo do každé rodiny

Relace z 1. února 2014 přináší tato témata:
1. Turnovští zastupitelé dospěli po řadě jednání
k rozpočtu na rok 2014
2. Požadavek, aby se zrušená kancelář sociální
správy vrátila ze Semil do Turnova, kategoricky trvá
3. Starosta Turnova pozdravil prvního narozenou
občanku roku 2014 a její rodiče
4. Prvňáčci už umějí číst a k pololetnímu vysvěd-
čení se jim v Turnově dostává i pasování na přáte-
le knihy
5. V pondělí 17. února si udělejte čas na Turnov
coby Zdravé město
6. Vzdělávací centrum při gymnáziu v Turnově sla-
ví deset let své existence novými výukovými pro-
gramy
7. Rozhovor TVT odhaluje, co vše se skrývá v tur-
novské Spirále 

Byty pro seniory se sociální potřebností a pro zdra-
votně postižené jsou k dispozici. Město Turnov
a Zdravotně sociální služby Turnov nabízejí volné
byty v domech s byty zvláštního určení v Žižkově
ulici (Penzion) a na Výšince (Dům s pečovatelskou
službou). 

V těchto zařízeních zajišťují Zdravotně sociální
služby Turnov pečovatelskou službu. Byty jsou ur-
čeny pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociál-
ní situaci, pobírají starobní nebo invalidní důchod
a jejich zdravotní stav je takový, že nepotřebují
komplexní péči po celý den, ale stačí jim částečná
pomoc druhé osoby. Například potřebují přinést
nákup, doprovodit k lékaři, zabezpečit oběd, po-

moci s údržbou domácnosti a péčí o vlastní osobu,
při zajištění hygieny apod. Provoz pečovatelské

služby je v pracovní dny od 7 do 19 hodin, o víken-
dech se provádí pouze rozvoz obědů. Bydlení
v těchto domech a možnost využívání pečovatel-
ské služby podle své aktuální potřeby umožňuje
vést poměrně samostatný život ve vhodných pod-
mínkách. 

Podrobné informace najdete na internetových
stránkách Zdravotně sociálních služeb Turnov
www.zsst.cz nebo přímo u vedoucích úseků pečo-
vatelské služby.

Kontakty:
Vladimíra Chuchlíková, vedoucí PS Žižkova ulice,
tel. 777 767 876
Jana Čejková, vedoucí PS Granátová ulice, tel.
777 767 875
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VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice

DÛleÏité byty jsou k dispozici


