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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – záfií 2016

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. Anna ·upíková, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321, e-mail:
a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, Odbor správy majetku, Odbor Ïivotního prostfiedí, Odbor dopravy, Klára Preislerová, Katefiina Doubravová.

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

Organizaci školního roku 2016/2017 upravuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Vyučování prvního pololetí bude ukončeno v úte-
rý 31. ledna 2017 a druhé pololetí zakončí posled-
ním dnem pátek 30. června 2017. Podzimní
prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek

27. října 2016. Vánoční prázdniny budou zaháje-
ny v pátek 23. prosince a skončí v pondělí 2. ledna
2017. Vyučování tedy začne až v úterý 3. ledna
2017. Jednodenní pololetní prázdniny budou mít
žáci v pátek 3. února a jarní prázdniny jsou stano-
veny od 20. do 26. února 2017. Velikonoční prázd-

niny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek
14. dubna 2017. Hlavní letní prázdniny budou trvat
od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce
2017/2018 začne od pondělí 4. září 2017.

Na 226 žáků prvních tříd nastoupí v novém
školním roce do pěti základních škol v Turnově.
Nejvíce zapsaných dětí vykazuje Základní škola
28. října, kam má nastoupit 77 dětí. Pouze o tři
méně zapsaných prvňáčků pak vykazuje Základní
škola Žižkova s celkovými 74 žáky. Na Základní
škole Skálova přivítají 52 nových žáků, v Mašově
17 dětí a v ZŠ Zborovská přistoupí 6 prvňáčků. 

Město Turnov vydalo v červnu 2016 obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 3/16, kterou se stanovují škol-
ské obvod jednotlivých škol zřízených Městem
Turnov. Vzhledem ke změnám ve školském záko-
ně budou zápisy k povinné školní docházce probí-
hat nově v měsíci dubnu. 

Děti předškolního věku navštěvují mateřské
školky, kde se hradí tzv. školkovné. Výše úplaty se
stanovuje dle zákona v závislosti na nákladovost
mateřských škol, tzn. Je závislá i na množství fi-
nančních prostředků investovaných do oprav
a údržby objektů mateřských škol. Pro školní rok
2016/2017 jsou platby na jednotlivých MŠ v Tur-
nově stanoveny v rozmezí od 240 Kč do 460 Kč
(MŠ 28. října – 270 Kč, MŠ Alešova – 340 Kč, MŠ
Bezručova – 450 Kč, MŠ Mašov – 450 Kč, MŠ
Zborovská – 450 Kč, MŠ Jana Palacha – 240 Kč,
MŠ Hruborohozecká – 440 Kč, MŠ Kosmonautů
– 460 Kč).

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

Zpátky do ‰kol aneb co Ïáky
ãeká v novém ‰kolním roce
První září zahajuje letošní školní rok 2016/2017 a do školních lavic se po prázdninách opět vrací žáci.
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Dva měsíce prázdných školních tříd a klidných
školních prostor jsou příhodné pro opravy a nut-
nou údržbu objektů základních a mateřských
škol. Letošní prázdniny nebyly výjimkou, kdy sta-
vební a další práce probíhaly do posledních chvil
srpnových dnů. 

Nejvýznamnější investiční akcí byla dlouhotrvají-
cí rekonstrukce budovy Základní školy Skálova
v Alešově ulici, kde probíhá výuka dětí prvního

stupně respektive od první do čtvrté třídy. Letos
byla dokončena 3. etapa rekonstrukce, která se za-
měřila na přízemí budovy. Celkové náklady na re-
konstrukci od roku 2014 činí 13,6 mil. Kč, při-
čemž náklady na 3. etapu jsou ve výši 2,8 mil. Kč.
V první a druhé etapě rekonstrukce proběhlo za-
teplení celé budovy. Byla vystavěna nová sociální
zařízení a zrekonstruováno celé druhé patro, kde
se stavební úpravy zasáhly do úpravy chodeb, tříd
a výdejny jídla. Upravena byla i vestavba zvedací

plošiny do výdejny jídel a příjezdová cesta k zadní
části školy, kde byla navíc vytvořena zpevněná
parkovací místa. Letošní třetí a závěrečná etapa
upravuje přízemí školy s třídami, školní družinou,
knihovnou a šatnami pro žáky. 

Kromě velké rekonstrukce základní školy probí-
haly letos v Alešově ulici další úpravy, na jaře to-
hoto roku došlo v Mateřské škole Alešova (Dře-
věnka) k výměně oken v celkové hodnotě 90 tisíc
Kč. Mateřská škola Sluníčko má od letoška kana-
lizaci za zhruba 1 mil. Kč a v příštím roce jí čeká
rekonstrukce vnitřních prostor a vybudování no-
vých toalet. 

Ani další základní školy nepřišly zkrátka.
V Základní škole Skálova byl vybudován školní
klub, který bude nově sloužit dětem jako prostor
pro setkávání a trávení volného času. Na Základní
škole Žižkova proběhla oprava střešního pláště
v celkové hodnotě 900 tisíc Kč. V Základní umě-
lecké škole proběhla výměna kotlů, tato investice
se pohybovala ve výši 750 tisíc Kč. V ZUŠ budou
ještě nutné výdaje zhruba 120 tisíc Kč na vnitřní
vložku komína. Menší investice byly vloženy do
školních jídelen některých mateřských a základ-
ních škol, kam byly nakoupeny nové spotřebiče.
Budoucí investice se týká Základní školy Mašov,
kterou čeká celková přestavba. Na červnovém za-
stupitelstvu města byla odsouhlasena varianta ře-
šení celkové rekonstrukce budovy a přístavby, kte-
rá by měla začít v roce 2017/2018.

Pfies prázdniny se investovalo do ‰kol 

Na zimní sezonu je již připraven stadion Ludvíka
Koška, ale i plavecký bazén. 

Prostory zimního stadionu v Maškově zahradě
přivítaly během letních prázdnin nový technický
přírůstek do svého vybavení. Rolba na úpravu le-
du dorazila začátkem srpna do areálu Maškovka.
Zimní sezona bude na stadionu startovat již 10.
září 2016. Na zimní sezonu vyčkává také plavecký
bazén v ulici Jana Palacha, který byl po dobu let-

ních měsíců uzavřen. Otevření je naplánováno na
pondělí 5. září. 

Krytý bazén nabízí stálou a pestrou škálu mož-
ností, kam kromě veřejnosti a organizací také
chodí školy a školky. 

Pro školní organizace došlo v letošním roce
k drobné úpravě ceny. Změna ceny se však nijak
nedotkne veřejnosti, která může využít například
aquaerobik nebo pronájem prostor pro skupiny
a oddíly. 

Zahajování zimní sezony zaãne jiÏ v záfií 
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Občané Turnova po letech opět slyší o možném
vzniku okresu Turnov. Územně správní členění
státu se dostalo opět do hledáčku nejen místním
občanům, ale také Ministerstvu vnitra České re-
publiky. 

Z důvodu dlouhodobých strategií rozvoje veřejné
správy bylo opět po letech oprášeno dokončení re-
formy státní správy. Zásadním problémem je totiž
dosavadní existence dvou koncepčně nesoulad-
ných územních členění státu. 

První z nich vychází ze zákona přijatého již v ro-
ce 1960, který příliš nerespektoval historické a ú-
zemní rozdělení státu. Vzniklo členění na kraje
(Severočeský, Východočeský, …), okresy a ná-
sledně obce. Turnov tak ztratil statut okresního
města a patří pod Semily. Postupem času začalo
docházet na myšlenku jiného uspořádání státu,
a tak se v roce 2003 stává Turnov obcí s rozšířenou
působností pro celou spádovou oblast. V platnos-
ti je nové územní členění státu, které vychází z no-
vého rozdělení na kraje, tedy dnešní Liberecký,
Středočeský a další. Nižším stupněm jsou obce
s rozšířenou působností a pod nimi jsou jednotlivé
obce. 

Bohužel se stalo, že nové rozdělení státu nezru-
šilo původní členění z roku 1960. Ačkoli byly zru-
šeny okresní úřady, tak okres jako územní celek
byl zachován. Z toho plynou současné problémy
pro 33 obcí v celé České republice. Tyto obce před-
stavují neskladebnost ve veřejné správě, protože
spadají do více správních obvodů. Tzn. v obci
s rozšířenou působností (ORP) se nachází obce
z různých okresů. Největší výjimkou je pak
Turnov, kde je 13 obcí v okresu Liberec a další
3 obce v okresu Jablonec nad Nisou, které navíc
patří do Severočeského kraje na rozdíl od okresu
Semily, který spadá do Východočeského kraje. 

Snaha o dokončení státní správy je v současnos-
ti v jednání Rady vlády a Ministerstva vnitra. Byla
zřízena komise při Ministerstvu vnitra, která měla
zpracovat a navrhnout optimální řešení současné-
ho stavu, v níž mělo město Turnov také své za-
stoupení. K dispozici byly 4 varianty, které počíta-

li s různými scénáři. Komise nakonec doporučila
pracovní skupině Rady vlády pro veřejnou správy
variantu č. 2, která by zrušila staré kraje (Seve-
ročeský, Východočeský,…) a nechala pouze kraje
nové (Liberecký, Středočeský, Královehradecký
a další). V této variantě se dále počítá, že by zůsta-
lo další členění na okresy, ale i na ORP a následně
obce. Podmínka je však, že obce v ORP musí pat-
řit pouze pod jeden okres. Z toho vyplývá, že 33
obcí v České republice bude čekat nějaká změna. 

Město Turnov proto stále bojuje o prosazení
okresu Turnov, které by vyřešilo největší anomálii
v České republice velice efektivně, a finančně by
tolik nezatížila státní správu. Na konci července
proběhla schůzka starosty Ing. Tomáše Hockeho
s hejtmanem Martinem Půtou, které byly účastny
i náměstkyně ministerstva vnitra Mgr. Jana Vildu-
metzová a paní starostka Lena Mlejnková ze Se-
mil. Na setkání se projednávaly varianty dokonče-
ní reformy. „My neustoupíme od požadavku mít

v Turnově úřady, po kterých dlouhodobě voláme
jako je Česká správa sociálního zabezpečení, pra-
coviště Krajské hygienické stanice Libereckého
kraje nebo například Katastrální úřad s úředními
hodinami alespoň jeden den v týdnu.“ uvedl sta-
rosta Hocke.

„V současnosti shromažďujeme usnesení zastu-
pitelstev obcí z našeho ORP jako vyjádření podpo-
ry pro argumentaci k dalšímu jednání.“ řekl sta-
rosta Turnova. Současná spádovost členění státní
správy je pro většinu občanů nepřehledná. Pří-
kladem může být situace na Sychrově, který patří
pod ORP Turnov. Pro část věcí musí do Liberce
a další věci vyřídí obyvatelé Sychrova pouze
v Hodkovicích nad Mohelkou. 

Další příklad můžeme naleznout v obci Tato-
bity, které také patří pro ORP Turnov, ale své zále-
žitosti jsou nuceni obyvatelé Tatobit vyřizovat
v Semilech nebo dokonce v Lomnici nad Po-
pelkou. 

Turnov nepfiestane bojovat za svÛj okres

Okresy sousedící s ORP Turnov
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V letošním roce se město Turnov opět připojí
v rámci Zdravého města a MA21 ke kampani
Evropský týden mobility 2016, který bude probí-
hat od 16. do 22. září 2016. 

Hlavním úkolem této kampaně je upozorňovat na
zhoršující se kvalitu ovzduší a celkově životního
prostředí v souvislosti s narůstající automobilo-
vou dopravou. Cílem je zklidnění automobilové
dopravy ve městech, zlepšování kvality ovzduší
a propagace používání udržitelných forem dopra-
vy (pěší chůze, kolo, autobus, vlak).

V rámci Evropského týdne mobility budou pro-
bíhat různé akce pro širokou veřejnost. Odbor ži-
votního prostředí ve spolupráci s dalšími odbory

Městského úřadu Turnov (školství, sociální, do-
prava) a dalšími subjekty: KCT, Městská policie,
Základní školy, Městská knihovna, Žlutá ponorka
a mnoho dalších společně pořádají celou řadu za-
jímavých akcí během celého týdne. Bude se jednat
o přednášky, výlety a další aktivity. Celý týden vy-
vrcholí ve čtvrtek 22. září Evropským dnem bez
aut. Tato jednodenní akce uzavře celou Skálovu
ulici pro motorovou dopravu a promění ulici
v bezpečné místo pro děti i veřejnost, kteří se chtějí
pobavit a přitom se dozvědět o jiných možnostech
dopravy. O podrobném programu Vás budeme in-
formovat prostřednictvím tisku a na interneto-
vých stránkách města – www.turnov.cz.

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Evropsk˘ t˘den mobility 2016

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.

Svatohubertská 
slavnost na hradu
Vald‰tejn
Město Turnov ve spolupráci se svými partnery
Vás srdečně zve v sobotu 17. září 2016 na Sva-
tohubertskou slavnost, která se uskuteční pří-
mo v areálu hradu Valdštejn. 

Pátý ročník jednodenní slavnosti je určen pro
nejširší mysliveckou a občanskou veřejnost všech
věkových kategorií. Akce je pořádána v rámci
kampaně Evropský týden mobility, která spadá do
Zdravého města Turnov a MA21. Po celý den uvi-
díte bohatý doprovodný program i soutěže pro dě-
ti, které budou zaměřené na myslivecké a lesnické
dovednosti a znalosti. Těšit se můžete na ukázku
vábení zvěře, předvedení plemen loveckých psů
i loveckých dravců včetně letových ukázek.
Slavnostní zahájení programu je naplánováno od
13.00 hodin. Od 15.30 hodin proběhne slavnostní

pasování na myslivce a vyhlášení nejlepších dět-
ských výtvarných prací z turnovských mateřských
škol. Slavnost vyvrcholí v 16.00 hodin Svato-
hubertskou mší na poctu české myslivosti. V době
konání slavnosti je vstup do hradu od 12.00 hodin
na Valdštejn zdarma. 

Starosta se setká 
s obyvateli Nudvojovic
V pondělí 19. září 2016 proběhne v klubovně
fotbalového areálu v Koškově ulici tradiční set-
kání starosty s občany vybrané lokality. 

Přijďte od 17.00 hodin k občerstvení fotbalové-
ho hřiště podiskutovat o tom, co vás trápí a dozvě-
dět se novinky z radnice.
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Město Turnov úspěšně třídí odpad a dlouhodobě
se zapojuje do krajských i celostátních projektů na
sběr odpadů s následným využitím. 

Liberecký kraj vyhlašuje pod záštitou náměstka
hejtmana Josefa Jadrného soutěž Zlatá popelnice
mezi obcemi a městy Libereckého kraje, které vy-
užívají zpětného odběru a využití odpadů z obalů
se společností EKO-KOM. Všech 214 měst a obcí
je rozděleno do kategorie Obce s celkem 10 fina-
listy a kategorie Města (s podkategoriemi Města
do 3 500 obyvatel a města od 3 501 obyvatel) také
s 10 finalisty. Město Turnov se dostalo do finále
kategorie měst, kde obsadilo pěkné 9. místo.
V rámci slavnostního vyhlášení výsledků Zlaté po-

pelnice byly vyhlášeny i výsledky soutěží kolektiv-
ních systémů ELEKTROWIN a ASEKOL. V sou-
těži sběru drobného elektra vyhlašované společ-
ností ASEKOL a. s. byla oceněna obec Kravaře,
město Jilemnice a v kategorii měst a obcí nad
10 000 obyvatel město Turnov. Za recyklaci 950
televizorů, 375 monitorů a 8 706,54 kilogramů
drobného elektra v roce 2015 získalo město šek
v hodnotě 15 000 korun. 

Výsledky 12. ročníku celostátní soutěže obcí
O křišťálovou popelnici za rok 2015 byly vyhláše-
ny v rámci konference Odpady a obce v červnu
v Hradci Králové. Z celkově 6.085 zapojených ob-
cí České republiky se město Turnov opět dokázalo
probojovat do finále 14 měst a obcí.

Mûsto Turnov patfií mezi ekologicky
oceÀovaná mûsta

Byla opravena 
komunikace vedoucí
na Mokfiiny

Odbor správy majetku Městského úřadu
Turnov informuje o dokončené opravě komuni-
kace vedoucí do části Mokřiny. 

Na základě požadavků místních občanů při set-
kání se starostou v lokalitě Malý Rohozec, které se

koná v rámci Zdravého města Turnova a MA21,
a samozřejmě na základě stavu komunikace byla
opravena silnice vedoucí z Malého Rohozce na
Mokřiny. Bylo provedeno odvodnění komunikace
a následně byl položen nový asfaltový povrch.
Zhotovitel ZIKUDA vodohospodářské stavby s. r.
o. prováděl stavební práce v průběhu dubna
a května tohoto roku. Celá oprava stála Město
Turnov téměř 1,15 mil. korun. 

Pfiehledy kontaktÛ
jsou v novém 
informaãním letáku
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov
připravil pro veřejnost v rámci Zdravého města
a MA21 aktualizovaný informační leták s pře-
hledy kontaktů pro seniory a zdravotně postiže-
né občany na Turnovsku. 

Informační leták o službách tvoří základní pře-
hled kontaktů, které usnadní orientaci seniorům,
osobám se zdravotním postižením, ale i jejich ro-
dinám při hledání možností zajištění péče. 

Letáky jsou k dispozici na odboru sociálních vě-
cí a na podatelně Městského úřadu Turnov.
Zájemci jej mohou také naleznout v ordinacích
všech praktických lékařů v Turnově, v turnovské
pobočce Krajské nemocnice Liberec, v Domově
důchodců Turnov, v Penzionu pro důchodce v Žiž-
kově ulici v Turnově, v DPS Výšinka. 

Další možností, kde leták můžete získat, je
v Regionálním informačním centru na náměstí
Českého ráje a dalších organizacích, které posky-
tují sociální služby v Turnově. K nahlédnutí bude
leták na vývěsních místech Městského úřadu
Turnov. 

Leták ke stažení je na webových stránkách
www.turnov.cz. 

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Odbor dopravy Městského úřadu Turnov infor-
muje o změně dopravního značení, která proběhla
ve Skálově ulici. 

Skálova ulice spojující náměstí Českého ráje
a Husovu ulici je pro řidiče průjezdná pouze jed-
ním směrem. V minulosti byla ulice z důvodu růz-
ných stavebních úprav částečně zobousměrněna.
Tato nepřirozená úprava byla ponechána i po do-

končení stavebních úprav, a tak docházelo ke ko-
lizním situacím. 

Jednosměrný průjezd ulice zaručí odstranění
kolizních míst pro řidiče a navíc dojde k navýšení
počtu parkovacích míst u Sportcentra TJ Turnov
a u Střední uměleckoprůmyslové školy a vyšší od-
borné školy Turnov. 

Obousměrný pohyb je povolen pouze cyklistům
až do ulice Děkanská. 

Skálovou ulicí projedou fiidiãi uÏ jen od námûstí

Ve Vazovci byly 
dokonãeny v‰echny
stavby
Práce ve Vazovci započaly na jaře tohoto roku
a zahrnovaly více staveb najednou. Kompliko-
vané dopravní opatření s objízdnou trasou přes
Vesecko a Malý Rohozec trvalo od 1. dubna 2016.

Vodohospodářské sdružení provedlo výměnu
vodovodu, který byl naprojektován již několik let
a se kterým byly v posledním roce velké problémy.
Výměna vodovodního řadu Dolánky – Vazovec
probíhala bez vážnějších komplikací a byla úspěš-
ně dokončena. Významnou akcí se stala stavba
mostku přes Vazovecký potok na místo původní-
ho, který byl v havarijním stavu. Stávající mostek
by již neprošel mostní prohlídkou a musel by být
uzavřen. Celkové náklady činily 970 tisíc korun
a investorem akce bylo Město Turnov. Výstavba
nového mostu respektovala půdorys původního
mostu. Kromě velké stavby propustku se ve
Vazovci také opravovaly schody, na kterých praco-
valy Technické služby Turnov.

Sbûrn˘ dvÛr Vesecko
stále odebírá pouÏit˘
olej
Na sběrném dvoře na Vesecku je možné zdar-
ma odevzdávat použitý potravinářský a fritova-
cí olej z kuchyní. 

Již od konce roku 2014 je možné v Turnově bez-
platně odevzdávat použitý olej, který je následně
recyklován. Použitý potravinářský a fritovací olej
z kuchyní mohou občané přivážet na Vesecko v li-
bovolných nádobách, ze kterých se obsah přelije
do shromažďovací velké nádoby o objemu 50 litrů.
Tento barel se však prozatím nepovedlo naplnit. 

Tříděním a následnou recyklací přispíváte
k menšímu znečištění vod olejovými složkami, ale
také chráníte své odpadové systémy před ucpá-
ním. Při efektivním a ekologicky využívaném od-
padu se snižuje ekologická zátěž. 

Mezinárodní Den 
architektury probûhne 
letos i v Turnovû
Město Turnov se poprvé připojilo k 6. ročníku
festivalu mezinárodního Dne architektury. 

Den architektury vznikl s cílem otevřít obor la-
ické veřejnosti v širších souvislostech. Orga-
nizátoři chtějí poukázat zajímavým a sdělným
způsobem na prolínání současné i historické ar-
chitektury, to vše při zachování vysoké odborné ú-
rovně.

Poprvé celorepublikový festival Den architektu-
ry zavítá i do Turnova. Komentovaná procházka
pod názvem "Turnov z jiné perspektivy" se usku-
teční v sobotu 1. října od 13:00 hodin a vycházet
se bude z Náměstí Českého ráje. 

Díky své morfologii je Turnov bohatý na zajíma-
vé výhledy do okolní krajiny. Z některé z měst-
ských věží se o tom společně přesvědčíme. Z výšin
se následně sneseme pod zem a prohlédneme si
zajímavé podzemní stavby v centru města. Cílem
procházky se stane kulturní dům Střelnice.

ãtvrtek 29. záfií 2016
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz


