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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – záfií 2017

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 a koordinátor Zdravého mûsta
Turnov a MA21 (tel.: 481 366 321, e-mail: a.supikova@mu.turnov.cz). Fotografie: Anna ·upíková, OÎP Mûstského úfiadu Turnov, archiv Mûstského úfiadu Turnov. 

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

Město Turnov se v letošním roce zaměřilo na téma
mobilita handicapovaných osob, které bude při-
blíženo široké veřejnosti na různých akcích.

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově
si připravila ve spolupráci s obecně prospěšnou
společností Tyfloservis a pod vedením Jitky Fajmo-
nové workshop s názvem Nevidím tak dobře, jako
ty. Účastníci si budou moci vyzkoušet aktivity bez
zrakové kontroly. Seznámí se také s pomůckami,

které lidem s těžkým zrakovým postižením usnad-
ňují život. V dětském oddělení knihovny se také
dozvíte zásady správného kontaktu a komunikace
s danou skupinou. 

Na místě bude k vyzkoušení simulace různých
druhů zrakového postižení, rozlišování bankovek
nebo psaní textu v Braillově písmu. Program v kni-
hovně je naplánován na pondělí 11. září 2017 od
8.30 hodin. 

Vyvrcholení aktivit pro veřejnost bude v neděli
17. září 2017 od 14.00 hodin ve Sportovním a rek-
reačním areálu Maškova zahrada. Na akci s názvem
Žiju s handicapem AKTIVNĚ si budete moci vy-
zkoušet, jak mohou handicapovaní sportovat.
V průběhu odpoledne si prohlédnete čtyřnohé po-
mocníky, kteří předvedou, jak vypadá práce vodí-
cího psa. Budete si moci vyzkoušet jízdu na inva-
lidním vozíku a trenažéry handbike (ruční kolo).
Oddělení následné péče nemocnice Turnov před-
staví pomůcky pro rehabilitaci pacientů po závaž-
ných onemocnění a dále zde budou ukázky pomůcek
pro zrakově handicapované. V areálu koupaliště bu-
de také k vyzkoušení simulátor nárazu. Od 15.00 ho-
din bude k vidění divadelní vystoupení spolku Fo-
kus Turnov. Od 15.30 hodin bude uskutečněn závod
na invalidních vozících, které budou na místě kzapůj-
čení. Na akci bude také přítomen Jiří Suchánek,
který získal bronzovou medaili v roce 2016 ve stol-
ním tenisu na paralympiádě v brazilském Riu. Od
17.00 hodin vystoupí nevidomý zpěvák, klarine-
tista, akordeonista a klavírista Mário Bihári společ-
ně s kytaristou a zpěvákem Peterem Horváthem.
V době konání akce bude vstup na koupaliště zdar-
ma, kde bude pro děti k dispozici skákací hrad. 

Partneři letošního ročníku Evropského týdne
mobility jsou Město Turnov, Městská sportovní Tur-
nov, Středisko volného času Žlutá ponorka, Fokus
Turnov, Slunce všem, Krajská nemocnice Liberec
– oddělení následné péče nemocnice Turnov, Čer-
ní koně, ÚAMK, Kulturní centrum Turnov, Tým
silniční bezpečnosti, Tyfloservis, Středisko výcvi-
ku vodících psů, Muzeum Českého ráje Turnov,
Jiří Suchánek, Mário Bihári, Peter Horváth,
Adam Pospíšil, Občanské sdružení D. R. A. K.

Evropsk˘ t˘den mobility 2017
V letošním roce se město Turnov opět připojí v rámci Zdravého města a MA21 ke kampani
Evropský týden mobility 2017, který bude probíhat od 11. do 22. září 2017.
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Mûsto pronajme 
nebytové prostory
v ulici 5. kvûtna
Odbor správy majetku vyhlašuje pronájem ne-
bytových prostor na rohu ulice 5. května a ná-
městí Českého ráje. 

Město Turnov pronajme prostory v přízemí bu-
dovy Regionálního turistického informačního
centra na dobu určitou. 

Nabízená plocha 103,62 m2 je vhodná pro ko-
merční využití například na obchod, restauraci

nebo kanceláře. Vyhlášená cena za pronájem je
2 200 Kč /m2/ rok bez DPH. Energie a služby ne-

jsou součástí nájmu a hradí se zálohami. Celkové
vyúčtování je poté provedeno dle skutečné roční
spotřeby. Případné úpravy nabízených nebyto-
vých prostor potřebné pro budoucí činnost podni-
kání si nájemce uhraní na vlastní náklady.
Prostory jsou k dispozici od září tohoto roku do
31. března 2019. 

Informace o rozměrech a stavu nebytového
prostoru naleznete ve vyhlášeném pronájmu na
webových stránkách města Turnova nebo přímo
v kanceláři č. 315 odboru správy majetku Měst-
ského úřadu Turnov. Kontaktní osobou je
Vladimíra Vávrová, tel.: 481 366 315 nebo e-mail:
v.vavrova@mu.turnov.cz. 

Město Turnov se v tomto roce zaměřilo na zlepšení
stavu s dětskými hřišti v různých částech města. Po
otevření hřiště Drak na jaře tohoto roku v Tur-
nově II. pokračovaly stavební práce v centrálním
parku u letního kina a v Metelkových sadech
a v části Daliměřice. 

Nové dûtské hfii‰tû v parku 
u letního kina
Městský park díky své poloze ležící v centru histo-
rického města vybízí k relaxaci a setkávání obyva-
tel všech generací. Stav parku však neodpovídal
potřebám návštěvníků, kde zcela chyběla zábavně
relaxační plocha pro starší děti. Na místě ne-
vzhledného kousku parku se starým pískovištěm
a betonovou prolézačkou vyrostlo moderní hřiště
vycházející z aktuálních trendů. Hřiště s lanovými
prvky a zabudovanými trampolínami bylo první e-
tapou revitalizace městského centrálního parku.
Práce na hřišti a přilehlých cestách byly provede-
ny společností Matex, s. r. o. a celková částka se
vyšplhala na 7,9 mil. korun. 

Slavnostní otevření tohoto hřiště bude první
školní den 4. září 2017 od 9.00 hodin. Pro děti je
připraven zábavný doprovodný program, ve kte-
rém se představí brazilská bubenická show skupi-
ny Tam Tam Batucada. Středisko volného času
Žlutá ponorka připraví pro děti bublinovou show.

Komu by nestačilo skákání na zabudovaných
trampolínách, tak bude moci využít nafukovacího
skákacího hradu. V parku budou pro děti různá
sportovní stanoviště, která budou zabezpečovat
partneři akce. Nebude chybět ani městský maskot
a děti se mohou těšit i na sladkou pozornost. 

Metelkovy sady
Projekt obnovy Metelkových sadů započal již v ro-
ce 2007, kdy město žádalo o grant vyhlášený
Nadací Proměny. Od té doby bylo zpracováno ně-
kolik variant projektů na úpravu Metelkových sa-
dů. Ze studie vypracované v roce 2014 vycházela
i revitalizace parku, která se uskutečnila v letoš-
ním roce. Původní studie s obnovou dětského
hřiště byla konzultována s učitelkami z mateř-
ských škol a aktualizován byl hlavně komplikovaný

vstupní prostor parku. Výsledný návrh byl realizo-
ván od května do srpna tohoto roku. Nové dětské
hřiště s prvky pro menší i větší děti bylo doplněno
úpravou zpevněných ploch a chodníků. Vstupní
část parku byla doplněna novým mobiliářem a in-
formační tabulí. Celkové náklady na revitalizaci
parku činily 5,9 mil. korun. 

Slavnostní otevření upraveného parku je plánova-
né na čtvrtek 7. září 2017 od 10.00 hodin, kde je
program zaměřen hlavně na děti z mateřských škol. 

Hfii‰tû v Dûlnické ulici
Obyvatelé města Turnova se mohli v letošním roce
poprvé zapojit do rozhodování o využití části roz-
počtu na realizaci konkrétního projektu a veřej-
ným hlasováním zvolili svého favorita. 

Celý participativní proces byl vyhlášen na konci
roku 2016 a do března se přihlásilo pět projektů
pro vybudování či zvelebení veřejně přístupného
místa. Po dobu měsíce dubna mohli obyvatelé hlaso-
vat na webových stránkách města Turnova pro pro-
jekt, který je nejvíce zaujal. Vítězným projektem
se stalo doplnění herních prvků na hřišti v Dělnic-
ké ulici. Na základě výběrového řízení byl vybrán
zhotovitel TR Antoš, který do konce srpna instalo-
val dětské herní prvky v hodnotě 300 tisíc korun. 

I toto hřiště se dočká slavnostního otevření, kte-
ré je naplánované na čtvrtek 14. září 2017. 

V Turnovû letos oÏila dûtská hfii‰tû
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Oslavy světového Dne architektury budou v Tur-
nově probíhat již druhým rokem, poprvé se přidá
i Městská knihovna Antonína Marka Turnov se
svým programem.

Festival konající se každoročně u příležitosti mezi-
národního Dne architektury zdarma nabízí široké
veřejnosti sérii originálních procházek, které se
v letošním roce zaměří na hlavní téma voda. Ke
Dni architektury se zapojí téměř 70 měst v České
republice a na Slovensku, mezi kterými nechybí
ani Turnov. 

Organizátoři si pro Vás připravili komentova-
nou procházku městem s názvem Turnov – město
rozdělené/spojené řekou. Při procházce se zájem-
ci společně vydají zmapovat fenomén řeky Jizery.
Hovořit se bude o důležitosti řeky, ale také i ne-
bezpečí, které ve městě řeka přináší. Začátek je
naplánován na neděli 1. října 2017 od 14.00 ho-
din. Sraz bude na nově vzniklém nábřeží Jizery

u křižovatky ulic Palackého a Na Lukách. Poté se
skupina vydá s architektem Václavem Hájkem
a jeho kolegy z turnovského regionu po stopách
vodních technických a historických památek. 

Od 30. září do 5. října si pro Vás knihovna při-
pravila nabídku knižních publikací o architektuře

a urbanismu. V pondělí 2. října pořádá knihovna
v dětském oddělení tvůrčí workshopy s názvem
Architektura města Turnova očima dětí s cílem
rozvoje prostorové představivosti, získání teore-
tických základních znalostí oboru architektury,
týmové spolupráce a poznání města, ve kterém ži-
jí formou hry a tvůrčí vynalézavosti. V úterý 3. říj-
na pak proběhne od 18.00 hodin pořad Večer Na
Sboře s názvem Architektura města Turnova.
Přednáška s Ing. arch. Vladimírem Kučerou,
novým architektem města Turnova na téma Voda,
lidé, města či jiné. Diskutovat se bude o architek-
tuře z pohledu minulosti, přítomnosti i budouc-
nosti. 

Zveme Vás na druhý ročník Dne architektury
v Turnově, který má za cíl představit nejen archi-
tekturu v širších souvislostech, ale také vyvolat
přátelskou diskuzi mezi veřejností a architekty
a společně se pokusit pozitivně motivovat tvorbu
prostředí, které ovlivňuje náš každodenní život.

Den architektury – Turnov jako mûsto na Jizefie

Oprava hfibitovních
zdí v Turnovû
Odbor správy majetku Městského úřadu Turnov
představuje práce na hřbitovních zdí v Turnově. 

Hřbitovní zeď v Pelešanech byla opravována
společností Durango, s. r. o. Vzhledem k nízkým
teplotám po předání staveniště v dubnu tohoto ro-
ku se fakticky začalo s opravami až se začátkem
května. Původně měla být hřbitovní zeď opravená
již s koncem června, avšak odbor správy majetku
obdržel žádost a aktualizovaný harmonogram
zhotovitele stavby o termínový dodatek ke stávají-
cí smlouvě o dílo. Rada města na svém zasedání
7. července uzavřela tento dodatek, ve kterém byl
konečný termín stavby stanoven na 4. srpna 2017.
První etapa oprav hřbitovní zdi vyšla město na
840 tisíc korun. 

V květnu tohoto roku také pokračovaly práce na
hřbitovní zdi u kostela Panny Marie sousedící
s Přemyslovou ulicí. První etapa oprav byla prová-

děná v loňském roce a tato část byla u zhotovitele
REOPA reklamována. Další část oprav dle stano-
veného harmonogramu prací v druhé etapě se tý-
kala výškově rozdílné části hřbitova, kde zeď vede
směrem ke kolumbáriu. Druhou etapu prací pro-
vádí pan Zbyněk Rulec ze Svijanského Újezdu.
Smluvní cena druhé etapy oprav je ve výši 1,3 mi-
lionu korun a práce by měly být ukončeny do 15.
září 2017. 

Turnov‰tí hasiãi 
budou mít novou 
d˘chací techniku
Město Turnov uspělo se žádostí o poskytnutí
dotace z Libereckého kraje na rok 2017, která
pomohla pořídit novou dýchací techniku pro
Sbor hasičů Města Turnova. 

Turnovští hasiči budou mít od září k dispozici
10 ks nových dýchacích přístrojů určených pro zá-
sahy v souvislosti s požáry obytných a průmyslo-
vých budov. Čtyři dýchací přístroje s vyváděcí
maskou jsou pořízeny díky dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje, která hradí 60 % nákladů.
Zbývající podíl nákladů včetně nákupu další 6 ks
dýchacích přístrojů je hrazen z rozpočtu jednotky
požární ochrany a rozpočtu města Turnova na rok
2017. O pořízení přetlakové dýchací techniky
s celkovou hodnotou ve výši 506 tisíc korun roz-
hodla Rada města Turnova na svém zasedání
9. srpna 2017.
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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.

V pondělí 4. září startuje nový školní rok 2017/2018
a do školních lavic se po prázdninách opět vrací
žáci. 

Organizaci školního roku 2017/2018 upravuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Letošní školní rok bude zahájen v pondělí 4. září
2017 a první volný den budou mít děti z turnov-
ských mateřských a základních škol již 29. září,
kdy na školách bude ředitelské volno. Podzimní
prázdniny budou mít děti 26.–27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince
2017 a budou trvat až do 2. ledna 2018. Začátek
vyučování po vánočních prázdninách bude tedy až
ve středu 3. ledna 2018. Vyučování prvního polo-
letí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny budou mít žáci

v pátek 2. února 2018. V druhém pololetí čekají na
děti týdenní jarní prázdniny, které začnou 26.
února 2018. V březnu si děti užijí velikonočních
prázdniny, které budou ve čtvrtek 29. března

a v pátek 30. března 2018. Pak již čeká na žáky
ukončení vyučování druhého pololetí v pátek 29.
června 2018, po kterém budou následovat další
letní prázdniny, které budou trvat od 2. července
do 31. srpna 2018. 

Dle posledních informací nastoupí do prvních
tříd na turnovské základní školy 166 žáků. Nejvíce
zapsaných dětí hlásí Základní škola Skálova, kam
nastoupí 52 prvňáčků. Pouze o dvě děti méně vy-
kazuje Základní škola Žižkova. Na Základní škole
28. října přivítají v novém školním roce 49 dětí.
Základní škola Mašov bude provázet prvním
stupněm 13 dětí a na ZŠ Zborovskou nastoupí dva
prvňáčci. 

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

·kolní rok je zpût i s nov˘mi Ïáky

Po prázdninách zve
starosta na dal‰í
pravidelné setkání
s obãany
Starosta města Tomáš Hocke zve občany z lo-
kality Kasárna, Hruštice a Károvsko na diskus-
ní setkání. 

Ve středu 6. září 2017 proběhne od 17.00 hodin
v jídelně Základní školy Žižkova setkání starosty
s občany. Přijďte podiskutovat o tématech, které
vás v lokalitě trápí nejvíce a poslechnout si novin-
ky nejen z radnice. 

Hlavními tématy tohoto setkání bude vodovod
a oprava vodojemu na Károvsku, dále úpravy
městských parků a nezapomeneme probrat ani
bytovou zónu na Hruštici.

Mezi mládeÏ se 
dostala kampaÀ
Nebuì blbá!

Parlament mládeže města Turnova připravil
pro své vrstevníky osvětovou kampaň o chování
ve virtuálním prostředí. 

Na jednom z jarních zasedání Parlamentu mlá-
deže města Turnova jsme se dozvěděli o kauze
z turnovských základních škol. Dvanáctileté dívky
zveřejnily na sociálních sítích své odhalené foto-
grafie. 

Na tuto zprávu Parlament reagoval rychlou o-
světovou kampaní cílenou nejen na mládež, ale
i na širokou veřejnost. Akce s názvem Nebuď blbá!
se rozjela 20. června 2017, kdy mělo v Městském
divadle premiéru stejnojmenné představení

o třech „puberťácích“ a lákadlech, která na ně
v dnešním světě číhají. Podlehnou? 

Divadlo zpracovalo a předvedlo trio „Trouhel-
ník“ s Vladimírem Hladíkem, metodikem prevence
Městské policie Turnov, za hudebního doprovodu
Martina Hyblera. Premiéru navštívil druhý stupeň
ZŠ Žižkova. V průběhu měsíce září budou do di-
vadla pozvány zbylé turnovské základní a střední
školy a také veřejnost. Součástí kampaně jsou vý-
lepy plakátů upozorňující na opatrnost na inter-
netu.

Celou kampaň podporují tyto organizace:
Město Turnov, Zdravé město Turnov a místní
Agenda 21, Informační centrum pro mládež Tur-
nov, Městská policie Turnov, Kulturní centrum
Turnov a Tiskárna Apromotion, ze škol pak ZŠ
Žižkova, ZŠ 28. října, SUPŠ a VOŠ Turnov
a Gymnázium Turnov.

PMMT
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Zdravé mûsto Turnov

Odbor správy majetku Městského úřadu Turnov
informuje o činnostech na autobusových zastáv-
kách na území města. 

Město Turnov se v letošním roce pustilo kromě o-
prav komunikací a chodníků také do budování
a oprav několika autobusových zastávek. Na zá-
kladě podnětů místních občanů při setkání se sta-
rostou v lokalitě Výšinka v září 2015 a říjnu 2016,
které se koná v rámci projektu Zdravé město
a MA21, byly zahájeny kroky ke zřízení nové auto-
busové zastávky s přístřeškem v Granátové ulici.
Záměr vybudování nové zastávky odsouhlasila
Rada města Turnova na svém zasedání 7. června
2017. Zastřešená zastávka je osazena na betono-
vém základu a všechny úpravy byly dokončeny
ještě před plánovaným termínem 31. července.
Realizaci autobusové zastávky prováděla společ-

nost MM Cité, a. s. a Technické služby Turnov,
s. r. o. a náklady na pořízení činily 150 tisíc korun. 

Na přelomu prázdnin byla dokončena montáž
další autobusové zastávky v Turnově. Na základě
dlouhodobých požadavků od obyvatel byla před
Finančním úřadem na Mariánském náměstí
umístěna zastřešená čekárna na autobus. Tento

přístřešek byl demontován z Markovy ulice před
Kulturním centrem Střelnice. 

Na podzim tohoto roku se nové zastávky dočka-
jí také obyvatelé Pelešan, kteří žádali starostu
o přístřešek na setkání v listopadu minulého roku.
Pro zastávku Pelešany – Rovinka byl zajištěn
územní souhlas, projektová dokumentace byla
předána zhotoviteli TS Turnov. Investice v hodno-
tě 280 tisíc korun by měla být dokončena v polovi-
ně října tohoto roku. 

Poslední realizovaná zastávka s přístřeškem bude
na Vápeníku u Malého Rohozce, o které se vedla
mezi obyvateli diskuse již na setkání se starostou
v Dolánkách v květnu minulého roku a znovu
v červnu tohoto roku. V průběhu letošního roku se
zajišťoval územní souhlas a projektová dokumen-
tace. Předpokládané ukončení prací je do konce
října tohoto roku.

Stavební pozornost se zamûfiila na zastávky

Zveme na 
Svatohubertskou 
slavnost na Vald‰tejn

Město Turnov v sobotu 30. září 2017 od 13.00
hodin pořádá již šestý ročník Svatohubertské
slavnosti na hradu Valdštejn. 

Svatohuberstská slavnost je akce určená pro
nejširší mysliveckou a občanskou veřejnost všech
věkových kategorií. Smyslem této slavnosti je
osvěta a propagace myslivosti jako činnosti ve
vztahu k volně žijící zvěři, spolková občanská ak-
tivita udržující tradice a zvyky, které jsou součástí
českého národního dědictví. 

Akce bude zahájena na hradu Valdštejně 30. zá-
ří 2017 ve 13.00 hodin, poté bude postupně probí-
hat program skládající se z ukázek lovecké hudby,
loveckých signálů a hlaholů, ukázek různých dru-
hů vábniček a vábení divoké zvěře, předvedení po-
pulárně naučnou formou ukázek plemen lovec-
kých psů a představení loveckých dravců včetně
letových ukázek. Během odpoledne proběhne ta-

ké vyhlášení nejlepších dětských výtvarných prací
z mateřských škol. V době konání slavnosti je
vstup do hradu od 12.00 hodin na Valdštejn zdar-
ma. Občerstvení je zajištěno v předhradí.

Ing. Jan Čihák, OŽP

V˘stavû Má vlast 
cestami promûn bude
vûnován pofiad 
Na Sbofie
Do Turnova přes letní prázdniny dorazila putovní
výstava Má vlast cestami proměn. V návaznosti
na tuto výstavu bude zářijovým hostem Večera
Na Sboře ředitelka Asociace Entente Florale CZ
– Souznění a iniciátorka putovní výstavy. 

Výstava Má vlast cestami proměn představuje
svědectví o proměnách opomíjených míst a objek-
tů v našich sídlech a krajině z hlavního města
Prahy, z Libereckého a Ústeckého kraje. Výstava
byla v Turnově k vidění od poloviny července
v prostorách historické budovy radnice a od srpna

přímo na náměstí Českého ráje. Letošní devátý
ročník výstavy se koná pod patronací Libereckého
kraje, ze kterého se prezentuje proměna z České
Lípy, Chrastavy, Jablonce nad Nisou, Josefova
Dolu, Klokočí, Mařenic nebo Mírové pod Kozáko-
vem. V návaznosti na tuto výstavu se v rámci akcí
Dny evropského dědictví a Týden mobility koná
pořad a setkání s hlavní iniciátorkou výstavy Ing.
Drahomírou Kolmanovou, ředitelkou Asociace
Entente Florale CZ – Souznění, z. s. Toto zajíma-
vé setkání se uskuteční v úterý 19. září 2017 od
18.00 hodin v Domě Na Sboře. Tímto setkáním
bude zahájen další cyklus pořadů Večery Na
Sboře. Těšíme se na Vaši účast. Eva Kordová

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Městský úřad Turnov vyzývá chovatele psů v Tur-
nově, kteří se účastní hromadného očkování, aby
se dostavili v níže uvedených termínech. 

Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči,
ve znění pozdějších předpisů, který ukládá chova-
teli povinnost zajistit, aby byli psi a některá další
zvířata držená v zajetí, zejména liška, jezevec, ku-
na ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté řádně očkováni
proti vzteklině. Obec je v rámci přenesené působ-
nosti také orgánem státní správy ve věcech veteri-
nární péče, viz § 43, písm. c) zákona č. 166/1999
Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších před-
pisů a podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, patří do sféry samo-
statné působnosti obce záležitosti veřejného po-
řádku. Očkování psů proti vzteklině je významným
faktorem tlumení vztekliny a udržování beznáka-
zové situace se všemi doprovodnými zdravotními,

sociálními a ekonomickými výhodami. Vzhledem
k tomu, že se jedná o akci, která ve svém důsledku
sleduje ochranu zdraví občanů, vyhlašuje Městský
úřad v Turnově očkování psů proti vzteklině. 

Očkování bude provedeno následovně:
Pondělí 18. září 2017
15.15–15.20 Kalužník – křižovatka
15.25–15.30 Mašov – náves
15.40–15.45 sídliště Výšinka – u prodejny
15.55–16.00 Alešova ul. – u MŠ
16.10–16.15 Malý Rohozec – bývalý hostinec
16.25–16.30 Bukovina – hostinec
16.40–17.00 Daliměřice – víceúčelová budova

Očkování bude provádět:
MVDr. Eduard Dvořák nebo 
MVDr. Miluše Zemánková
Poplatek za očkování činí 150 Kč.

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

očkovací průkaz, který byl vystaven při předcho-
zím očkování

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

finanční odbor Městský úřad Turnov

Pozvánka na oãkování psÛ proti vzteklinû

Poãty podnikatelÛ 
na Turnovsku opût
vzrostly
Obecní živnostenský úřad Městského úřadu
Turnov zveřejnil statistiku k 30. červnu 2017.

V prvním pololetí došlo k nárůstu počtu podni-
katelů. V rámci počtu podnikatelů v našem územ-
ním obvodu evidujeme zvýšení o 103 podnikatelů
na celkový počet 7 464. Zvýšil se i počet živností
na celkových 11 435 – o 52 proti 1. pololetí loň-
ského roku. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán
o 133 u živnosti volné, u koncesované o 35, dále
o 50 u živnosti řemeslné. Hana Lustigová, 

vedoucí obecného živnostenského úřadu

Zimní sezona zaãne 
jiÏ v záfií
Na zimní sezonu je již připraven stadion Ludví-
ka Koška, ale i plavecký bazén. Naopak ukon-

čení letní sezony venkovního koupaliště se po-
malu blíží. 

Prostory zimního stadionu v Maškově zahradě
sloužily nově během letních prázdnin jako ús-
chovna kol pro návštěvníky venkovního letního
areálu. Stadion Ludvíka Koška se po letním spán-
ku probudí do další zimní sezony, která bude star-
tovat již 11. září 2017. 

Venkovní koupaliště v Maškově zahradě v prů-
běhu měsíce září přejde z hlavní letní sezony na
mimosezonní provoz. Od pondělí 4. září tak bude
na venkovním koupališti otevřeno ve všední dny

od 14.00 do 19.00 hodin. O víkendech bude kou-
paliště v provozu od 9.00 do 19.00 hodin. Od září
také není možné využívat ranního ani večerního
plavání. Předpokládané ukončení letního koupa-
liště je v neděli 17. září, avšak termín se může lišit
v návaznosti na příznivost zářijového počasí. 

Na zimní sezonu vyčkává také plavecký bazén
v ulici Jana Palacha, který byl po dobu letních
prázdnin uzavřen. Otevření je naplánováno na
pondělí 11. září 2017. Krytý bazén nabízí stálou
a pestrou škálu možností, kam kromě veřejnosti
a organizací také chodí školy a školky. Přesný roz-
pis hodin plavání naleznete na webových strán-
kách provozovatele Městské sportovní Turnov.

ãtvrtek 2. záfií 2017
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz


