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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – záfií 2015

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 pfied-
chozím 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: Klára Preislerová, odbor Ïivotního prostfiedí, odbor rozvoje mûsta, odbor správy majetku, Matefiská ‰kola 28. fiíjna.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov

Nejvíce zapsaných dětí vykazuje Základní škola
Žižkova s počtem 73, dále pak Základní škola
Skálova, kam nastoupí 55 prvňáčků. Do Základní
školy 28. října zavítá 45 dětí, do Mašova 18 a do
Zborovské 3 žáci. 

Organizaci školního roku 2015/2016 upravuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Letošní školní rok bude zahájen v úterý 1. září
2015. Vyučování prvního pololetí bude ukončeno
28. ledna 2016 a ve druhém pololetí 30. června

2016. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek
29. října a pátek 30. října 2015. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu
23. prosince a skončí v neděli 3. ledna 2016.
Vyučování tedy začne v pondělí 4. ledna 2016. 

Jednodenní pololetní prázdniny budou mít žáci
v pátek 29. ledna a prázdniny jarní jsou stanoveny
od 8. do 14. února 2016. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24.
března a pátek 25. března 2016. Hlavní prázdniny
budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy
31. srpna 2016. 

Období školního vyučování ve školním roce
2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. 

Všem žákům, především prvňáčkům, přejeme
krásný vstup do nového školního roku a pedago-
gům hodně síly a optimismu. 

Ve ‰kolství nastaly 
personální zmûny

Téměř po 18 letech odchází z pozice vedoucího
odboru školství, kultury a sportu PhDr. Mgr. René
Brož, kterého nahradí Mgr. Martina Marková,
jmenovaná Radou Města Turnova dne 12. srpna
2015. René Brož povede Odbor kultury, památko-
vé péče a cestovního ruchu na Krajském úřadě
Libereckého kraje. 

Mateřskou školu Jana Palacha opouští ředitelka
Svatava Dekanyová, která byla ředitelkou školy
od jejího vzniku v roce 1990, a která odchází do
důchodu. Paní Dekanyovou nahradí Bc. Dana
Musílková. 

První tfiídy se otevfiou pro
194 prvÀáãkÛ
Na 194 žáků prvních tříd nastoupí ve školním roce 2015/2016 do pěti základních škol 
v Turnově. (počet přijatých žáků je ke konci června)
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Město Turnov ve spolupráci se svými partnery Vás
srdečně zve v sobotu 26. září 2015 na Svato-
hubertskou slavnost, která se uskuteční přímo
v areálu hradu Valdštejn. 

Slavnostní zahájení je na programu od 13.00 ho-
din. Po celý den uvidíte bohatý doprovodný prog-
ram i soutěže pro děti, které budou zaměřené na
myslivecké a lesnické dovednosti a znalosti. Těšit
se můžete na ukázku vábení zvěře, předvedení
plemen loveckých psů i loveckých dravců. Od
15.30 hodin proběhne slavnostní pasování na
myslivce. Slavnost vyvrcholí v 16.30 Svatohu-
bertskou mší. 

Svatohubertská slavnost na Vald‰tejnû

Turnov je od roku 2011 členem Národní sítě zdra-
vých měst České republiky a vyvíjí činnost v projek-
tu Turnov – Zdravé město a místní agenda 21.
Poupravili jsme sekci Zdravého města na měst-
ských webových stránkách a chceme vás tak více
zapojit do projektu. 

„Obyvatelé Turnova často ani nevědí, že patříme
do Zdravého města. Protože však veškeré aktivity
děláme, a to i nad jejich rámec činností, chceme
občanům poskytnout aktuální informace nejen
o dění ve městě,“ říká místostarostka Petra Houš-
ková, která je i odpovědným politikem projektu. 

Jak poznáte, Ïe Ïijete 
ve Zdravém mûstû?

• Zapojujeme veřejnost do plánovacích procesů,
komunikujeme, vytváříme partnerství, sdílíme
své zkušenosti a vyměňujeme si dobrou praxi

• Zavádíme metody kvality pro efektivní práci úřa-
du jak uvnitř, tak vůči veřejnosti

• Pořádáme osvětové kampaně – Den Země, Dny
zdraví, Evropský týden mobility, Evropský den
bez aut

• Podporujeme neziskový sektor – vyhlašujeme
grantový systém na podporu aktivit organizací,
podporujeme je i při realizaci jejich aktivit, atd.

• Podporujeme kvalitu života a zdraví obyvatel
s výhledem na dlouhodobou budoucnost a stra-
tegicky řídíme rozvoj města

• Pořádáme vzpomínkové a společenské akce –
Den vítězství, Kámen a šperk v Českém ráji,
Oslava výročí 28. října, Rozsvícení vánočního
stromu, Vánoční řemeslnické trhy, Novoroční
ohňostroj, Městský ples atd. 

Webové stránky jsou rozdûleny
do nûkolika bodÛ: 

• Zdravé město aktuálně – zde najdete základní
informace o projektu

• Organizační struktura – přehled a kontakt na
členy pracovní skupiny

• Projekty a kampaně – každoročně pořádané
akce ve městě

• Plánování s veřejností – zapojování veřejnosti do
diskusí a debat

• Příklady dobré praxe – o našich dobrých postu-
pech a inspiracích píší i jinde

• Parlament mládeže – odkaz na webové stránky
Parlamentu mládeže, který se od září opět aktiv-
ně zapojí při jednání na radnici

• Hodnotící zprávy – přehled hodnotící zpráv
o činnosti Zdravého města

• Místní Agenda 21 – vysvětlení pojmů o Místní
Agendě 21

Pokud se chcete do projektu zapojit s námi, nebo
máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit.
Veškeré informace naleznete na www.turnov.cz –
Město – Zdravé město Turnov.

Víte, Ïe je Turnov Zdrav˘m mûstem?
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Mûsto Turnov prodává
stavební pozemky 
v lokalitû Hru‰tice, Károvsko
Město Turnov vyhlašuje prodej 4 pozemků
v bytové zóně Hruštice – Károvsko, etapa IV,
část A, určených k zastavění za základní cenu
1 350 Kč/m2 včetně DPH. 

Pozemky se budou prodávat formou výběrové-
ho řízení konaného dne 7. 9. 2015 od 15.00 hodin

v budově Městského úřadu v Turnově, Antonína
Dvořáka 335, zasedací místnosti č. 215, 1. patro.

Podrobné informace naleznete na webových
stránkách www.turnov.cz – prodeje a pronájmy. 

Odbor správy majetku

Úprava termínÛ svozu
biopopelnic 
Od 15. 7. 2015 došlo k úpravě termínů svozu
biopopelnic v těchto částech města:
BUKOVINA, DOLÁNKY, KOBYLKA, MALÝ
ROHOZEC, DALIMĚŘICE, TURNOV II.,
MAŠOV, PELEŠANY, KADEŘAVEC. 

Svoz biopopelnic bude probíhat v těchto čás-
tech města ve středu. Jedná se vždy o středy před
původními termíny harmonogramu. Popelnice
tedy připravujte v těchto částech města již v úte-
rý večer.

Ve zbylých částech města Turnova bude probí-
hat svoz dle původního harmonogramu – ve
čtvrtek.

Harmonogram svozů – čtvrteční termíny: 
3. 9. 10. 9. 17. 9. 24. 9. 1. 10. 8. 10.
15. 10. 22. 10. 29. 10. 5. 11. 19. 11.

Důvodem změny je velká časová náročnost při
zajištění svozu biopopelnic na území celého
města během jednoho dne i v souvislosti s navý-
šením svážených nádob. Omlouváme se za pří-
padné potíže a děkujeme za pochopení. Kontakt
na pracovníka Technických služeb Turnov – p.
Ciler – 737 204 277; 481 322 294

Odbor životního prostředí, MěÚ Turnov

Nedaleko Mateřské školy 28. října vyroste, na
městském oploceném pozemku, dlouho očekávaná
a potřebná zahrada v přírodním stylu. 

Realizace zahrady je podpořena dotací z fondů
EU – Evropským fondem pro regionální rozvoj,
a to v rámci Operačního programu Životní pro-
středí. Celková cena díla činí 1,375 milionů ko-
run, dotace pokryje 90 % uznatelných nákladů. 

Smlouva o dílo byla podepsána na konci červen-
ce letošního roku, kdy bylo také předáno samotné
„staveniště“ firmě Aquafun, s. r. o. Nyní probíhá
výroba herních prvků. Samotná realizace má být
hotová do 5. října 2015. 

„Zahrada v přírodním stylu byla v minulém ro-
ce realizována i v Mateřské škole Sluníčko,“ říká
Martin Féna z odboru správy majetku, který má
veškerou administrativu spojenou s dotací na sta-
rosti. Děti se díky zahradě naučí získávat praktické
dovednosti, získají poznatky o životním prostředí

i přírodě samotné. „Mohou se od nového školního
roku těšit na novou, krásnou školní zahradu
plnou tvořivých, herních prvků,“ říká Martin Féna.

Matefiská ‰kola bude mít novou ‰kolní zahradu
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Město Turnov řeší opakující se nepořádek kolem
separačních míst, který se často vyskytuje v mnoha
lokalitách. Často také řeší černé skládky bioodpadu. 

Na sběrných místech jsou umístěny barevné kon-
tejnery na papír, sklo či plast, případně také na
textil a vysloužilé drobné elektrospotřebiče.
Občané jsou však schopni do kontejnerů, a přede-
vším kolem nich, odložit téměř cokoliv, co doma
nepotřebují. 

Například pytle se směsným komunálním od-
padem, stavební suť, staré oblečení, televizory,
pneumatiky, krabice se zeleninou i celé dveře nebo
koberec a další věci, které se po rekonstrukci in-
teriéru už prostě nehodí. Pracovníci Technických
služeb uklízí separační místa pravidelně jednou
týdně, a také náhodně při vyvážení nádob. Často
je to zaměstnává i nad rámec pravidelných úklidů.
I tak si ostatní občané oprávněně na nepořádek
stěžují. Mezi nejvíce problémové lokality patří
Koňský trh, Pelešany, prostor u Billy a parkoviště
U Raka. 

Na odkládání odpadů, které nepatří do popelni-
ce nebo jsou rozměrné, slouží občanům Sběrný
dvůr Vesecko, který má otevřeno každý pracovní
den a dokonce i v sobotu. Zde mohou občané měs-
ta bezplatně odevzdat objemný odpad (křesla,
matrace, koberce apod.), vysloužilé kompletní
elektrospotřebiče, zářivky, úsporné žárovky, bate-

rie, použitý fritovací olej, ale například i obaly od
barev a další složky nebezpečného odpadu.

Provozní doba sbûrného dvora:
březen–říjen
Pondělí 9.00–17.00
Úterý 9.00–17.00
Středa 9.00–17.00
Čtvrtek 9.00–17.00
Pátek 9.00–17.00
Sobota 9.00–12.00

listopad–únor
Pondělí 9.00–16.00
Úterý 9.00–16.00
Středa 9.00–16.00
Čtvrtek 9.00–16.00
Pátek 9.00–16.00
Sobota 9.00–12.00

Občané vytváří skládky odpadů i v centru města
a na dalších místech. Například Na Lukách či po-
dél Malé Jizery se během letní sezóny pravidelně
objevují hromady posekané trávy a dalšího odpa-
du ze zahrad. Bioodpad, komunální odpad, pneu-
matiky, objemný odpad i odpad stavební se opa-
kovaně objevuje v prostoru za průmyslovou zónou
Vesecko a za Pivovarem Malý Rohozec směrem na
Ohrazenice. Situace je zarážející, když občané
Turnova mají v současnosti k dispozici kompo-

stárnu bioodpadu, kam mohou zdarma přivážet
odpady ze zeleně a zahrad. 18. dubna letošního
roku se Město Turnov spolu s dobrovolníky zapo-
jilo do celorepublikové akce „Ukliďme Česko
2015“. Uklízelo se právě na okraji lesa na Vesecku
a celkem se vysbíralo téměř 3,5 tuny odpadu. K li-
kvidaci bylo předáno 47 pneumatik z osobních
a 18 pneumatik z nákladních automobilů. 

Provozní doba kompostárny:
duben – říjen
Pondělí 13.00–17.00
Středa 13.00–17.00
Pátek 13.00–18.00
Sobota 9.00–15.00

březen a listopad
Pondělí 13.00–16.00
Středa 13.00–16.00
Pátek 13.00–16.00
Sobota 9.00–12.00

Místa, kde se situace s nepořádkem opakuje, mo-
nitorujeme. Pachatelům, odkládající odpady na
pozemky hrozí, podle Zákona o přestupcích, po-
kuta až do výše 50 000 korun. Žádáme všechny
obyvatele Turnova, aby na venkovních prostran-
stvích dodržovali pořádek. Všichni chceme žít
v prostředí, za které se nemusíme stydět.
Děkujeme!

Místa pro tfiídûn˘ odpad nejsou sbûrn˘m dvorem!



Od 6. srpna 2015 občané nebudou muset chodit
pro ověřený snímek katastrální mapy na katast-
rální úřady. Nově ho získají na kterémkoliv ze
7 144 kontaktních míst, mimo jiné i na turnovské
radnici. 

Samotný výpis z katastru nemovitostí je na Czech
POINTu druhým nejžádanějším výpisem po výpi-
su z rejstříku trestů. Dosud si pro výpis z katastru
nemovitostí přišlo na 2 miliony 872 tisíc lidí, roč-
ně jich je řádově cca 400 tisíc. Nově kromě toho
získá zájemce i ověřený snímek katastrální mapy.
O ten může požádat kdokoliv, aniž by měl k dané-

mu území vlastnický vztah. Výpis o velikosti A4
a ceně 100 korun je důležitý při oceňování nemo-
vitostí a během stavebního řízení. „Kromě katast-
rální mapy si občané mohou zažádat o výpis z rej-
stříku trestů, živnostenského rejstříku nebo výpis
z bodového hodnocení řidiče,“ sdělil Jan Záryb-
nický, vedoucí odboru vnitřních věcí. 

Co žadatel potřebuje pro získání ověřeného
snímku?
• Znát identifikaci oblasti, která bude zobrazena
• Parcelní číslo a katastrální území nebo přesnou

adresu objektu

Kde žadatel vše vyřídí?
• Občané si o výpis mohou zažádat na podatelně

Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335
v úředních hodinách. 

Pondělí 8.00–17.00
Úterý 8.00–15.00
Středa 8.00–17.00
Čtvrtek 8.00–15.00
Pátek 8.00–15.00
• Kterýkoliv ze 7 144 kontaktních míst Czech
POINTu v České republice a zahraničí
(Zdroj: Lucie Nováková, ředitelka odboru tisku
a PR, Ministerstvo vnitra ČR)
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Czech POINT vefiejnosti novû nabízí ovûfien˘
snímek z katastrální mapy

I během horkých letních dnů probíhá výstavba
Sportovního a rekreačního areálu Maškova za-
hrada na plný výkon. Co všechno již je hotové? A co
areál ještě čeká? 

V současné době se stavební práce rozeběhly již
skoro na všech částech samotného areálu. Pro-
bíhají naplno práce na zimním stadionu, zázemí
pro koupaliště, bazénu, in-line dráhy, parkoviště
a příjezdových komunikací. 

„Na objektu zimního stadionu se provádí práce
na poslední vrstvě skladby střešní krytiny, fasád-
ních omítkách a terénních úpravách. Tyto práce
oči veřejnosti vidí, ale spousta stavebních prací
probíhá hlavně uvnitř samotného objektu zimní-
ho stadionu. Zde se dokončují práce na elektroin-
stalaci, voda, omítky, betonové podlahy, chlazení
ledové plochy, vnitřní dveře atd. Probíhají také
práce na obkladech, vybavení provozu občerstve-
ní, interiérové vybavení. V poslední fázi přijdou na
řadu montáže sedaček, mantinelů a poté proběh-
ne první zamrazení ledové plochy, tak aby byl ná-
sledně spuštěn zkušební provoz objektu,“ sdělil
Jiří Vocásek z odboru správy majetku. 

Doplnil, že jsou prováděny práce na 2. etapě vý-
stavby, kde se již provádí výstavba zázemí koupa-
liště, i montáž nerezového bazénu. Již je vymode-
lována spodní vrstva pro in-line dráhu i modelace
okolních ploch, kde následně proběhne část vý-
sadby zeleně. Parkoviště se bude snažit generální
dodavatel provést v co největším rozsahu, tak aby
byla zajištěna maximální možnost parkování.
Práce na skateparku začnou během září. Je to jen
zlomek prací, které jsou na stavbě vidět. Za těmito

pracemi jsou však dlouhé hodiny rozhodování,
tak aby areál byl na konci stavby co nejlepším mís-
tem pro sportovní vyžití a odpočinek. Za tím vším
stojí celý přípravný tým a již i nový zaměstnanci
Městské sportovní Turnov, kteří se hned naplno
zapojili do příprav budoucího areálu. 

Poděkování patří generálnímu dodavateli stav-
by a všem jeho subdodavatelům. Tito pracovníci
i v horkých letních dnech provádí práce, v co nej-
lepší kvalitě a v plném nasazení. 

V˘stavba Ma‰kovy zahrady jede na pln˘ v˘kon



Starosta mûsta zve 
na záfiijové setkání 
s vefiejností
Starosta města Tomáš Hocke zve na další pravi-
delné setkání s občany. Tentokrát zavítá na
Výšinku.

Setkání se uskuteční ve středu 16. září 2015, od
17.00 hodin. Místem setkání bude společenská
místnost v suterénu DPS Výšinka. Přijďte podis-
kutovat o problémech, které vás trápí a dozvědět
se novinky z radnice. 

Sbor hasiãÛ Mûsta Turnova
pfiijme do sv˘ch fiad
dobrovolné ãleny

Přijďte mezi nás. Zájemci se mohou hlásit na
telefonu 723 198 999 nebo na e-mailové adrese
hasici@turnov.cz.

Sobotní farmáfiské trhy

Farmářské trhy nabízí každou vždy od 7.30 do
12.00 hodin veliký výběr čerstvých, kvalitních
českých potravin. 

Trhy se konají na náměstí Českého ráje v Tur-
nově. 
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ãtvrtek 24. záfií 2015
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Turnovská nemocnice má oficiálně od 12. srpna
2015 babybox, a to 4. v Libereckém kraji a 66. ba-
bybox v České republice.

Slavnostního otevření se za tropického poledne
zúčastnilo vedení města spolu s radními i desítka
novinářů a přihlížejících občanů. Dále zástupci
Krajské nemocnice Liberec v čele s generálním ře-
ditelem Luďkem Nečesaným. Liberecký kraj za-
stupoval Petr Tulpa, který má na starosti rezort
zdravotnictví. „Děkuji všem dárcům, kteří přispě-
li,“ vyjádřil v úvodu Ludvík Hess, zakladatel baby-
boxů v České republice. Turnovský babybox fi-
nančně podpořilo na tři desítky dárců, například
Ing. Jan Gold, společnost BusLine, a. s., AQUA
Program, s. r. o. či Zikuda – vodohospodářské
stavby, s. r. o. 

„Město Turnov přidá symbolicky korunu na o-
byvatele plus něco navíc a daruje patnáct tisíc ko-
run,“ dodal starosta města. Babybox je umístěn
vedle vrátnice nemocnice, hned u jejího vstupu. Je
zhotoven z antikorozního plechu a dvířka se oteví-
rají po vložení děťátka automaticky a také se sa-

močinně zavřou. Vnitřek babyboxu je klimatizo-
ván, napojen na náhradní zdroj energie, na stálou
službu a mobilní telefon zdravotníků.

V Turnovû je novû otevfien˘ babybox


