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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – záfií 2018

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 Mgr. ZdeÀka ·trauchová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366
321, e-mail: z.strauchova@mu.turnov.cz). Fotografie: ZdeÀka ·trauchová, Mûstská knihovna A. Marka Turnov, Mûstská sportovní Turnov s.r.o., Odbor správy majetku MûÚ Turnov, Petra Hou‰ková, Anna Dohnalová.

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

Ještě do prázdnin došlo k opravě střechy a krovů
na vstupní bráně, původní krytina z měděných
šablon byla demontována, opraveny byly krovy
a položena nová krytina z pálených tašek (bobro-
vek), součástí byla i oprava venkovního spáro-

vání. Opravy prováděla firma Jensovsky, s. r. o.
z Prahy, náklady činily 626 tis. Kč.

První prázdninový měsíc došlo k ukončení re-
konstrukce terasy nad biliárním sálem. „Firma
provedla demontáž stávající pískovcové dlažby

včetně podsypu a oplechování, vyspravení beto-
nového podkladu a položení hydroizolace,“ po-
psal Ing. Ladislav Osička z odboru správy majetku
MěÚ Turnov. Tyto opravy čítaly 822 tis. Kč.

Na obě akce byla získána dotace z Ministerstva
kultury – Program záchrany architektonického
dědictví v celkové výši 700 tis. Kč a účelová dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
v celkové výši 300 tis. Kč. 

Před letními prázdninami byla zrekonstruová-
na střecha nad toaletami pro veřejnost a novou fa-
sádou se může pochlubit objekt s občerstvením.
Ten procházel opravami postupně. „V minulosti
byla opravena střecha a byly provedeny nezbytné
práce k odstranění vzlínající vlhkosti. Oprava fa-
sády byla poslední etapou,“ upřesnil Ladislav
Osička. 

Pokud získá turnovská radnice další dotační ti-
tul, úpravy se v dalších letech zaměří na okolí
Valdštejna, a to konkrétně na sanaci skal pod hra-
dem.

Hrad Vald‰tejn v novém kabátû
Rok 2018 byl na hradě Valdštejn opět ve znamení stavebních úprav. Řada z nich byla
dokončena ještě před začátkem turistické sezóny, poslední oprava nad biliárním sálem
finišovala během července.
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Zimní sezóna startuje na stadiónu Ludvíka Koška
již v pondělí 27. srpna 2018. 

Pravidelné termíny pro veřejné bruslení jsou:
• středa 10.00–12.00 hodin
• pátek 18.45–20.15 hodin
• sobota 13.15–16.00 hodin
• neděle 14.15–16.15 hodin

Další termíny budou přidávány dle aktuálních
možností. „Rozšířená nabídka bruslení bude také
o všech prázdninách,“ doplnil Ing. Tomáš Špinka,
vedoucí SRA Maškova zahrada.

Vedle zimního stadionu bude na začátku září
paralelně fungovat i koupaliště. O délce jeho pro-
vozu bude rozhodovat především počasí. „Pokud
to alespoň trochu půjde, jsme připraveni mít otev-
řeno do půlky září,“ sdělil Špinka. Do neděle 2. 9.

2018 je koupaliště otevřené za příznivého počasí
každý den od 9 do 20 hodin, od pondělí 3. 9. bude

možné bazény navštívit ve všední dny od 14 do 19
hodin, o víkendech od 9 do 19 hodin.

Stadion Ludvíka Ko‰ka zahajuje sezónu

Obecní živnostenský úřad Městského úřadu
Turnov zveřejnil své statistiky k 30. 6. 2018. 

V prvním pololetí roku 2018 bylo zrušeno na
vlastní žádost 72 živnostenských oprávnění, což je
24 méně než ve stejném období 2017. Přeruše-
ných živností bylo 321, což je o 84 méně než v ro-
ce minulém, o obnovení živností požádalo 1940
subjektů, což je o 26 méně než v roce 2017.

V rámci počtu podnikatelů v našem územním
obvodu evidujeme zvýšení o 116 podnikatelů na
celkový počet 7 580.

Zvýšil se i počet živností na celkových 11 739,
což je o 304 více než v 1. pololetí loňského roku.
Nejvyšší nárůst byl zaznamenán o 142 u živnosti
volné, u koncesované o 45, dále o 67 u živnosti ře-
meslné, u vázané živnosti o 50.

Na našem živnostenském úřadu evidujeme
k 30. 6. 2018 nejvíce živnostenských oprávnění
v rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby“
neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského záko-
na, tj. 6 497.

Zprovozněním základních registrů, informač-
ního systému evidence obyvatel dochází k propo-
jení těchto agend i s registrem živnostenského
podnikání. Dochází k tomu, že nám do živnosten-
ského rejstříku chodí „hlášky“ – avíza, která upo-
zorňují na veškeré změny. Za 1. pololetí letošního
roku jsme těchto „avíz“ zpracovali na 630, což je
o 417 méně než v minulém roce.

Z přílohovaných živností jsou nejvíce zastoupe-
ny u řemeslných „Hostinská činnost“, evidujeme
769 oprávnění, „Zednictví“ – 360 oprávnění, 309
oprávnění na Silniční motorovou dopravu, 269
oprávnění na živnost „Opravy silničních vozidel“
a 275 oprávnění na „Zámečnictví a nástrojářství“.
Pro náš kraj je také zajímavý počet 128 oprávnění
u živnosti „Zlatnictví a klenotnictví“.

Hana Lustigová, ŽÚ Turnov

Statistika k 30. 6. 2018
OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
POROVNÁNÍ VYDANÝCH DOKUMENTŮ

Dokumenty 30. 6. 2017 30. 6. 2018 Rozdíl

Celkem vydané dokumenty 3 162 3 088 –74
Pfiehled o poãtu procesÛ v IS RÎP 2 059 1 766 –293
V˘pis jako prÛkaz ÎO 459 445 –14
Zmûny provedené v ÎR 356 339 –17
Zru‰ené ÎL na vlastní Ïádost 96 72 –24
Pfieru‰ené ÎL 405 321 –84
Obnovené ÎL-pokraãování v Ïivnosti 220 194 –26
Vyrozumûní o zápisu provozovny do ÎR 395 264 –131

Poãet podnikatelÛ:
Poãet podnikatelÛ – fyzické osoby 6 401 6 489 88
Poãet podnikatelÛ – právnické osoby 857 896 39
Zahraniãní fyzické osoby 206 195 –11
Celkem podnikatelÛ 7 464 7 580 116

¤emeslné 3 383 3 450 67
Vázané 888 938 50
Koncesované 809 854 45
Volné 6 355 6 497 142

Celkem Ïivností 11 435 11 739 304

Poãty podnikatelÛ na Turnovsku opût vzrostly
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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
pořádku. Očkování psů proti vzteklině je význam-
ným faktorem tlumení vztekliny a udržování bez-
nákazové situace se všemi doprovodnými zdra-
votními, sociálními a ekonomickými výhodami. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, která ve
svém důsledku sleduje ochranu zdraví občanů, vy-
hlašuje Městský úřad v Turnově očkování psů pro-
ti vzteklině. 

Očkování bude provedeno následovně

úterý 18. 9. 2018
Kalužník – křižovatka 17.30–17.35
Mašov – náves 17.40–17.45
sídliště Výšinka – u prodejny 17.55–18.00
Alešova ul. – u MŠ 18.10–18.15
Malý Rohozec – bývalý hostinec 18.25–18.30
Bukovina – hostinec 18.40–18.45
Daliměřice – víceúčelová budova 18.55–19.15

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

Starosta zve občany na setkání do lokality Kasár-
na, Hruštice, Károvsko. 

Setkání s obyvateli proběhne v pondělí 17. 9.
2018 od 17.00 hodin v jídelně Základní školy
Turnov, Žižkova 518. 

Přijďte diskutovat a dozvědět se o připravovaných
aktivitách ve vaší lokalitě. 

Hlavními tématy budou:
• Šetřilovské parky, Metelkovy a Rývovy sady
• Chodník Károvsko
• Bytová zóna Hruštice

Setkání s obyvateli
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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.

Organizaci školního roku 2018/2019 upravuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Období školního vyučování ve školním roce
2018/2019 začne ve všech základních školách
v pondělí 3. září 2018. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve
čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučová-
ní ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28.
června 2019. Podzimní prázdniny připadnou na
pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna
2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pod-
le sídla školy stanoveny na 4. 3.–10. 3. 2019.

Ředitelské volno ZŠ není ještě stanoveno.
Dle posledních informací nastoupí do prvních

tříd na turnovské základní školy celkem 199 dětí.

Poãty pfiihlá‰en˘ch a pfiijat˘ch dûtí
M· pro ‰kolní rok 2018/2019
povinné předškolní vzdělávání

Název M· Pfiihlá‰eni–poãet dûtí Pfiijati–poãet dûtí

M· Turnov, 28. fiíjna 757 43 21
M· Turnov, Ale‰ova 1140 18 11
M· Turnov, Bezruãova 590 24 16
M· Turnov, Ma‰ov 32 17
M· Turnov, Zborovská 914 48 36
M· Turnov, Jana Palacha 1931 24 19
Waldorfská M· Turnov 37 17

M· Sluníãko Turnov 39 30
M· Sluníãko Turnov – speciální tfiída 2 4

Celkem poãet dûtí 267 171

Poãty zapsan˘ch dûtí 
do 1. roãníkÛ základních ‰kol 
pro ‰kolní rok 2018/2019
povinné základní vzdělávání

Název Z· Poãet zapsan˘ch prvÀáãkÛ Poãet tfiíd
Z· Turnov, 28. fiíjna 18 50 2
Z· Turnov, Skálova 600 (Ale‰ova) 74 3
Z· Turnov, ÎiÏkova 518 55 3
Z· Turnov-Ma‰ov 17 1
Z· Turnov, Zborovská 519 1 1 oddûlení
Z· Sluníãko – Turnov 2 1

Celkem poãet dûtí 199 10 tfiíd+1 oddûlení

Zpracovala: 
Mrkvičková Kateřina, 

Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Turnov

Organizace ‰kolního roku 2018/2019 v Z· a M·

Omezení provozu na
I/10 kvÛli stabilizaci
zdi Kobylka
Na začátku srpna 2018 byly zahájeny práce spo-
jené s akcí I/10 Turnov, stabilizace zdi Kobylka. 

„Účelem stavby je oprava tělesa silnice, náhrada
stávajícího kamenného tarasu ve strmém svahu
silnice vyztuženým náspem a zřízení pruhu pro
nouzové stání vozidla pro jízdní směr od Železného
Brodu na Turnov. Stání bude označeno dopravní

značkou IP 9 Nouzové stání,“ popsal detaily Ing.
Josef Vrba, vedoucí provozního úseku Ředitelství
silnic a dálnic ČR.

Zhotovitelem stavby je společnost Integra stav-
by, a. s. Provádění prací vyžaduje částečnou uza-
vírku provozu, kdy je obousměrný provoz střídavě
veden jedním jízdním pruhem a je řízen semafory.
Ještě před stavebními úpravami v místě probíhalo
kácení stromů a keřů. To nemohlo být provedeno
v zimním období z důvodu časové náročnosti pro-
jednávání žádosti o povolení. Dokončení stavby je
plánováno na 30. listopadu 2018.

·kola mûstu
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední
odborná škola v Turnově pořádají dne 14. září
2018 akci Škola městu, která se uskuteční na
náměstí Českého ráje od 10 do 16 hodin. 

Po zahájení bude na programu v 11.00 hodin
oblíbený „Běh číšníků“, během dne budou školy
průběžně prezentovat své obory. Těšit se můžete
na gastronomické speciality a nápoje, nebude
chybět kulturní program či tvořivé dílničky.
Všichni jsou srdečně zváni!



Již podruhé se mohla turnovská veřejnost zapojit
do rozhodování o čerpání zdrojů města prostřed-
nictvím participativního rozpočtu v rámci Zdra-
vého města a MA21. 

Mezi nápady, které dorazily od občanů na radnici,
byla úprava travnaté plochy u Jizery v Nudvojo-
vicích. Projekt získal maximální podporu ve veřej-
ném hlasování (společně s workoutovým hřištěm

na atletickém stadionu) a nyní došlo i na jeho
realizaci. 

Předkladatelem projektu bylo Sdružení občanů
Nudvojovic, které navrhovalo vybudovat zázemí
pro volný čas dětí a dospělých, jehož součástí by
bylo posezení s ohništěm a lavičkami a herní prvky
pro děti. Díky aktivnímu přístupu předkladatele
a spolupráci s turnovskou radnicí bylo dílo dokon-
čeno a od 24. 7. 2018 slouží veřejnosti. Jak upřes-
nila místostarostka Petra Houšková, na září se
plánuje k projektu slavnostní setkání s veřejností.

Akci realizovala firma TR Antoš a Technické
služby Turnov, celková částka činila 75 793 Kč.
Tamní lokalita si oživení rozhodně zasloužila, ne-
boť je hojně navštěvovaná cyklisty a je atraktivní
i pro pěší vycházky s dětmi. 
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ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Vítûzn˘ projekt získal reálnou podobu 
– zázemí pro dûti a dospûlé stojí u Jizery

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově
přichází v novém školním roce opět s řadou pro-
jektů v rámci školních vzdělávacích programů,
které jsou zaměřené na čtenářskou gramotnost
a výchovu ke čtenářství jako celek. 

Pokračujeme v projektu Knížka pro prvňáčka,
Klub Matýsek, Babička a dědeček do školky,
Druhé a další čtení, Rok 2018 – Rok osmičkových
osobností, Rok bratří Čapků, Kamarádka knihov-
na, přehlídka vypravěčů – Čteme všichni, vypráví
jen někdo, Listopad měsíc poezie, Čtenářské klu-

by, dílny čtení a řada dalších dílčích projektů.
V tomto školním roce se společně se ZŠ Skálova
zapojujeme do celostátního projektu „Učíme
se s příběhem“, jehož iniciátorem je Nová škola,
o. p. s. 

Naše knihovna má za sebou více než dvacet pět
let úspěšné spolupráce se školami a těšíme se, že
i v tomto školním roce budeme přínosem v této
oblasti vzdělávání.

Eva Kordová, 
Městská knihovna A. Marka Turnov, 

dramaturg KVČ a dětské oddělení

Projekty v˘chovy ke ãtenáfiství a dal‰í aktivity



Îádosti o dotaci 
ze sportovního fondu
Město Turnov přijímá do dne 7. 9. 2018 žádosti
o dotaci do programu na podporu sportu ze
sportovního fondu. 

Finanční prostředky jsou určeny na konkrétní
sportovní akce, sportovní volnočasovou aktivitu,

sport zdravotně postižených nebo znevýhodně-
ných osob a sport v rámci podpory cestovního ru-
chu. Bližší informace a formuláře jsou na webo-
vých stránkách města v sekci Dotace města/Sport
a u správce dotačního programu (Odbor školství,
kultury a sportu). 

Kontaktní osobou je Lenka Karásková, DiS.,
481 366 756, l.karaskova@mu.turnov.cz.
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ãtvrtek 20. záfií 2018
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz

Turnovští radní na svém červencovém zasedání vy-
dali nařízení města Turnova č. 3/2018, kterým se
stanovují maximální ceny jízdného městské hro-
madné dopravy ve městě Turnov v rámci integro-
vaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje
(Tarif IDOL).

Obdobná nařízení vydávala i další města v Libe-
reckém kraji, která reagovala na nový výměr
Ministerstva financí.

V souvislosti se změnou ceníku jízdného
v Tarifu IDOL dochází k výrazným slevám nejen
u dětí, studentů a seniorů nad 65 let, ale také u ča-
sových jízdenek a jednotlivých jízdenek z peně-
ženky na Opuscard.

Rozdíl je především v systému slev, kdy došlo ke
sjednocení nároku na slevu 75 % ze základního
jízdného pro děti od 6 do 18 let věku, studenty do
26 let věku, seniory od 65 let a držitele průkazu
ZTP a ZTP/P. 

Nový ceník je platný od 1. září 2018. Od této do-
by se také změní celková nabídka sortimentu ča-
sových jízdenek pro všechny skupiny cestujících
(tedy i obyčejné), s důrazem na zvýhodnění pravi-
delných cestujících a cestujících využívajících
platbu kartou Opuscard (sleva od cca 20 %).

Jediná položka, kde šla směrem nahoru, a to
o 2 Kč (z 10 Kč na 12 Kč), je 18+ jednotlivá zá-
kladní papírová nepřestupní jízdenka. Při použití
Opuscard základní jízdné rázem zlevní na 8 Kč
a je přestupné s platností 45 minut. 

Podrobný materiál najdete v elektronické podobě
na úřední desce webových stránek Turnova.

Od 1. záfií platí pro Turnov nové ceny jízdného


