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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãervenec–srpen 2019

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 Ing. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321,
e-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Turnovské památky a cestovní ruch, Zdenka ·trauchová, Turnovské odpadové sluÏby, Klára Preislerová.

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

Od 21. května si jej pracovníci převzali do svého
užívání a seznámili se s jeho obsluhou. V rámci

zajištění publicity bude navíc označen samolepkou
s povinnými logy a textem „Jezdím s podporou“.

Elektromobil bude sloužit k úklidu veřejných
prostor a to zejména v centru města, ke sběru se-
paračních nádob, také při zimní údržbě aj. Jeho
malý rozměr a celkem dobrý výkon (2,5–3,5 t)
umožňuje efektivně obsluhovat i hůře dostupná
místa. 

V roce 2018 Technické služby Turnov požádaly
o dotaci na Ministerstvo životního prostředí
v rámci 21. výzvy Národního programu Životní
prostředí. Následně byla ze Státního fondu život-
ního prostředí přislíbena finanční podpora ve výši
600 tis. Kč z celkových nákladů 910 tis. Kč bez
DPH. Věříme, že tento příklad ekologického pří-
stupu nezůstane ojedinělý a Turnov se dočká dal-
šího vozidla šetrného k prostředí města. 

Ing. Eva Krsková, 
projekty a dotace MěÚ Turnov

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem Ïivotního prostfiedí âR na základû
rozhodnutí ministra Ïivotního prostfiedí. www.mzp.cz www.sfzp.cz

První ekologické vozidlo 
pro Technické sluÏby Turnov
Dobrým příkladem ekologického přístupu k ovzduší Turnova prokázaly Technické služby
Turnov, které zakoupily malé užitkové nákladní auto na elektrický pohon.
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Ve středu 29. května 2019 se uskutečnilo na
Městském úřadu Turnov veřejné projednání návr-
hu územní studie krajiny pro správní obvod obce
s rozšířenou působností Turnov.

Akce proběhla dopoledne pro starosty obcí a zá-
stupce dotčených orgánů veřejné správy a odpo-
ledne pro širokou veřejnost. Nejprve byli účastní-
ci seznámeni zhotovitelem Ing. arch. Ladislavem
Komrskou s koncepcí zpracovávaného dokumentu,
účelem a stručným obsahem. Zazněla též infor-
mace, že projekt s názvem „Územní studie krajiny
správního obvodu obce s rozšířenou působností
Turnov“ pod reg.č. CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/
0004558 je podpořen dotací z Evropských fondů.
Veřejnost měla možnost diskutovat a podávat při-
pomínky a náměty. 

Územní studie krajiny představuje komplexní
územně plánovací podklad pro plánovací a rozho-

dovací činnost zejména orgánů územního pláno-
vání, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů,
pozemkových úřadů a dalších orgánů podílejících
se na rozhodování o krajině. Zabývá se zásadními
problémy jako zadržení vody v krajině, snížení
eroze zemědělské půdy, obnovení prostupnosti

zemědělské krajiny, zachování biodiversity, zámě-
ry rozvoje sídel a dal. Konečný návrh studie bude
doplněn o tzv. karty obcí, které shrnou jednotlivé
důležité jevy a podklady pro konkrétní danou
obec. Součástí karty obce bude mapka zobrazitel-
ných jevů a „souhrn doporučení“, kde budou uve-
deny rámcové podmínky využití a doporučení pro
řešená témata územní studie krajiny. 

Na dokumentu spolupracuje celý tým odbor-
níků z různých oblastí, aby pokryl široké zaměření
oblastí zpracování studie krajiny. V poslední době
jsme svědky devastace krajiny a necitlivých zása-
hů a tento zpracovávaný dokument může pomoci
zmírnit probíhající trend a stát se účinným nástro-
jem pro řešení problémů v naší spádové oblasti.

RNDr. Miroslav Varga, Ing. Eva Krsková, MěÚ

Prezentace územní studie krajiny na vefiejném projednání

Mûstské dotaãní 
programy jsou otevfieny
Ve II. kole roku 2019 město Turnov přijímá žá-
dosti do dotačních programů v oblasti cestovní-
ho ruchu, sportu a volného času dětí a mládeže
a mimoškolních aktivit.

Žádost o dotaci na podporu rozvoje cestovního
ruchu z fondu města Turnova je možné podávat
od 11. 7 do 23. 8. 2019. Prostředky jsou určeny na
podporu těchto aktivit v oblasti cestovního ruchu:
– řemeslná a zážitková turistika – podpora tvorby
a zavedení produktů cestovního ruchu zaměře-
ných na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice
Turnova a jeho okolí, podpora rozšíření této na-
bídky s důrazem na téma Turnov město drahých
kamenů a šperků – nabídka a prezentace regio-
nálních potravin – tvorba a propagace nabídky
v Turnově a v turistické oblasti Turnovsko, zejmé-
na s důrazem na regionální témata např. Globální
geopark UNESCO Český ráj. Žádosti na podporu
sportu ze sportovního fondu města Turnova je

možné podávat od 3. 7 do 13. 9. 2019. Prostředky
jsou určeny na podporu těchto sportovních akti-
vit, konaných na území města Turnov: - konkrétní
sportovní akce - sportovní volnočasová aktivita -
sport zdravotně postižených nebo znevýhodně-
ných osob - sport v rámci podpory cestovního ru-
chu - aktivity s cílem rozvoje sportovních aktivit o-
byvatel města.

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mlá-
dež a mimoškolních aktivit je otevřena od 3.7 do
20. 9. 2019. Prostředky jsou určeny na podporu
aktivit (projektů) pro děti a mládež, které se kona-
jí v době mimo školní vyučování a jsou realizovány
na území města. Jedná se zejména o soutěže, tur-
naje, dětské dny, slavnosti pro děti apod. U akcí
pobytového charakteru (tábor, soustředění) není
nutné dodržet podmínku konání akcí na území
města.

Veškeré informace k dotačním titulům poskyt-
ne Lenka Karásková, DiS, odbor školství, kultury
a sportu, e-mail: l. karaskova@mu.turnov.cz nebo
tel.: 481 366 756. Všechny důležité podklady
naleznete na webových stránkách města v sekci

dotace. https://www.turnov.cz/cs/mesto/dotace-
mesta/ Klára Preislerová, tisková mluvčí

Setkávání osob se 
zdravotním postiÏením
Odbor sociální informuje o možnosti setkávání
osob se zdravotním postižením.

Občanské sdružení D.R.A.K. poskytuje v Tur-
nově sociálně aktivizační služby pro osoby se
zdravotním postižením. Zajišťuje aktivity zájmo-
vé, vzdělávací a volnočasové. 

Má pronajaté prostory v neziskové organizaci
Spirála Turnov v ulici Antonína Dvořáka 2243.
Zde je možné jednou týdně pořádat setkání osob
se zdravotním postižením. Občanské sdružení by
v případě projeveného zájmu uspořádalo vzdělá-
vací akce, různé přednášky či volnočasové aktivi-
ty, výlety po okolí apod. 

Pokud Vás tato možnost setkávání zaujala, kon-
taktujte Bc. Lenku Bobvošovou, tel. 602 440 731.

Bc. Markéta Veselá, Odbor sociálních věcí
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Zdravé mûsto Turnov

O letních prázdninách v měsících červenci a srpnu
mohou rodiče s dětmi a široká veřejnost navštěvo-
vat několik hřišť, sportovišť a otevřených dětských
a školních hřišť. Některá jsou volně přístupná,
jiná mají vymezeny určené dny a hodiny. Přesná
provozní doba je napsána na provozním řádu
každého hřiště. 

Oranžové hřiště (Duhová energie), Alešova ul. 
Volně přístupné hřiště z části s asfaltovým a z části
s umělým povrchem. 
správce p. Reichl, tel. 737 766 255 

Atletický stadion, Skálova ul. 
Volně přístupný stadion.
Pro organizované skupiny informace v kanceláři
MST tel. 702 156 662. Součástí sportoviště je
i volně přístupné workoutové hřiště.

Víceúčelové hřiště s umělou trávou a hřiště na
beach volejba, Maškova zahrada
Hřiště pro malou kopanou, tenis, volejbal, nohej-
bal, streetball a hřiště na beachvolejbal jsou pří-
stupná veřejnosti a návštěvníkům koupaliště. 
Při případném pronájmu bude hřiště na čas pro-
nájmu uzavřené. Informace o pronájmu na po-
kladně koupaliště.

Hřiště za sokolovnou, Turnov-Mašov
Pondělí až neděle 9.00–17.00 hod.
správce hřiště p. Baraňuk, tel. 732 701 707
Děti a mládež – vstup zdarma. 

Hřiště TJ Turnov, Daliměřice, Bezručova ul.
Volně přístupné hřiště s umělým povrchem s mož-
ností pronájmu pro organizované skupiny. Při pří-
padném pronájmu bude hřiště na čas pronájmu
uzavřené.
Objednávky – tel. 739 589 524, 604 109 976 (dlou-
hodobé rezervace: 481 321 435)
Hřiště s mantinely a ochrannými sítěmi má roz-
měry hrací plochy 40 × 20 m
Děti a mládež – volný vstup dle provozních infor-
mací na hřišti.

Základní škola 28. října 18, Turnov
červenec: pondělí až pátek 12.00–20.00 hod. 
srpen: pondělí až sobota 9.00–18.00 hod.
správce hřiště – tel. 731 712 068 
(po–pá 8–12 hod. lze volat na tel. 481 311 640)
Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdarma. 

Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpoplatně-
no dle platného ceníku (bližší informace poskytne
správce).
Na základě telefonické dohody je možno provozní
dobu užívání hřiště prodloužit. 

Základní škola Žižkova 518, Turnov
červenec: pondělí až sobota 9.00–17.00 hod. 
srpen: pondělí až pátek 12.00–20.00 hod. 
správce hřiště – tel. 739 988 748 
Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdarma. 
Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpoplatně-
no dle platného ceníku (bližší informace poskytne
správce). Na základě telefonické dohody je možno
provozní dobu užívání hřiště prodloužit. 

Gymnázium Turnov, ul. Jana Palacha, Turnov
Přístup po předchozí telefonické dohodě. 
správce hřiště – tel. 778 538 618

Venkovní posilovna v Rývových sadech 
Volně přístupné venkovní fitness hřiště pro mládež,
dospělé a seniory s cvičebními prvky.

Hřiště pod Základní školou Skálova (Alešova
ul.), Prouskova ul. 
V letošním roce není možné toto hřiště po dobu
rekultivace využívat, je zakládán nový trávník se
závlahou pro lepší sportování pro nadcházející se-
zónu.

Lenka Karásková DiS., 
odbor školství, kultury a sportu

Provoz hfii‰È a sportovi‰È o prázdninách

·koly o prázdninách nespí
Jak už to tak bývá, ve školách nebude klid ani
o prázdninách. Chystají se stavební práce, kte-
ré při výuce během roku udělat nejdou. 

Na Základní škole Žižkova se v červnu začalo
s rekonstrukcí střechy, kterou dělá firma Stanislav
Záhon z Liberce za 7 milionů korun. Vymění se
krytina a opraví se krovy. 

Práce by měly být hotové do konce října letošní
roku. Na „Žižkovce“ také dojde k úpravě pro imo-

bilní – firma MSV Liberec, s. r. o. přistaví výtah, u-
praví dvě WC a přístup do školky pro vozíčkáře.
Práce budou hotové do poloviny listopadu za cenu
3,9 milionů korun. 

„Na Základní škole Skálova proběhne další eta-
pa výměny oken, která probíhá od roku 2017,“ ří-
ká Ladislav Osička z odboru správy majetku. A jak
dodal, letos firma SAVA, s. r. o. ze Semil vymění
23 kusů oken za částku 1 milion korun. 

SVĚTLO Turnov provede v Mateřské škole 28.
října výměnu dvou dožilých plynových kotlů

v hodnotě 523 000 korun. Výměnu dožilého ply-
nového kotle provede také v Mateřské škole
Mašov za 118 000 korun. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Personální inzerce
Město Turnov vypisuje výběrové řízení na pozi-
ci vedoucí odboru správy majetku. 

Více informací naleznete na webu města.
Klára Preislerová, tisková mluvčí
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V pátek 7. června se v areálu Domova důchodců
Pohoda konal 5. ročník sportovních her s názvem
Vítání léta. Na seniory čekala řada soutěží i kul-
turní program.

Sportovní klání, které se neslo v indiánském du-
chu, odstartoval ředitel Jaroslav Cimbál. Pak se
jednotlivé tříčlenné týmy přesunuly k soutěžním
disciplínám. Ty rozvíjely hybnost seniorů, jemnou
motoriku a také kognitivní funkce jako paměť,
koncentraci, pozornost, pohotovost. Mezi discip-
línami bylo například skládání kapesníků na čas,
věšení ponožek, skořápky, kuželky, rychlá orienta-
ce v číslech nebo tahání šneků. Účastníci šli do
soutěží se zájmem a nadšením. Za město Turnov
přišla seniory podpořit také místostarostka Petra

Houšková, která má sociální oblast ve své gesci.
Odpoledne pak následovalo vyhlášení výsledků,
posezení s bohatým občerstvením, Staročeskou li-
dovou muzikou a psí show. Vítání léta se letos
zúčastnilo 8 týmů – dva z Domova důchodců
Pohoda, dále z Výšinky, Žižkovy ulice, Domovin-
ky, Terénní pečovatelské služby, Následné péče
a Klubu aktivních seniorů. 

„Akce se konala s podporou turnovské nemoc-
nice a také Střední zdravotnické školy Turnov.
Nesmím zapomenout na sponzory jako Tena, MK
Market, Lékárna pod radnicí, Granát Turnov,
Preciosa, BRD ochranné oděvy,“ poděkovala pod-
porovatelům manažerka zdravotní a sociální péče
Mgr. Adéla Stehlíková.

Mgr. Zdenka Štrauchová

Ve Zdravotnû sociálních sluÏbách vítali léto

Mûsto získalo dotaci 
na modernizaci Z· 
v Turnovû 
V březnu 2019 přišla na Město Turnov příznivá
zpráva, že se uvolnily finance pro náš projekt
„Modernizace učeben a konektivity tří základ-
ních škol v Turnově“ s registračním číslem
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003768 a způso-
bilých nákladech cca 22 mil Kč, který byl podá-
ván do Integrovaného regionálního operačního
programu do 46. výzvy Infrastruktura základ-
ních škol v únoru 2017 a byl dosud veden jako
náhradní. 

Během dvou let došlo k výraznému navýšení fi-
nančních prostředků v této oblasti a podařilo se ve
velké míře pokrýt požadavky dalších žadatelů.

Aby bylo možné všechny naplánované aktivity
zrealizovat, musela být nejprve schválena změna
prodloužení projektu z března 2019 do prosince
2020. Technická dokumentace pro informační
technologii vyžadovala aktualizaci vzhledem k ry-
chlému vývoji v této oblasti. Realizace imobilních
úprav v ZŠ Žižkova zahrnující výtah, rampy, bez-

bariérová WC v nákladech cca 3,9 mil Kč byla roz-
hodnuta městem předem bez ohledu na získání
dotace. 

Letošní rok se tedy uskuteční zmíněné imobilní
úpravy, modernizace konektivity všech tří základ-
ních škol Turnova s dosažením stanoveného stan-
dardu funkčnosti síťového prostředí a WIFI a dále
pořízení počítačů a nábytku do tří počítačových
učeben (ZŠ Skálova a ZŠ 28. října). 

Na rok 2020 je plánováno vybudování výtahu
v ZŠ 28. října a modernizace dvou jazykových
a dvou přírodovědných učeben v ZŠ Skálova a ZŠ
Žižkova. Z hlediska lepšího profinancování akce bu-
dou podány celkem tři žádosti o platbu za jednotli-
vé etapy.

Infrastruktura základních škol je dlouhodobě
podfinancována, proto Ministerstvo pro místní
rozvoj mělo eminentní zájem zajistit přesuny fi-
nancí z nečerpaných oblastí do vzdělávání, a to se
podařilo. 

Díky tomu i školy v Turnově se dočkají lepších
podmínek pro výuku žáků.

Ing. Eva Krsková, MěÚ

Turnovské odpadové
sluÏby roz‰ifiují 
svoji nabídku 
na Kompostárnû
Kompostárna na Malém Rohozci, kterou
Turnovské odpadové služby provozují, infor-
muje o rozšíření své nabídky. 

Zakoupit je možné „Turnovský kompost“ za ce-
nu 786 Kč za tunu. Nově je možné zakoupit tři
druhy materiálu, a to zahradní substrát za cenu
605 Kč za tunu, dřevní štěpku za cenu 2 420
Kč/t a kůru za cenu 2 970 Kč/t. (Uvedené ceny
jsou včetně DPH.) „Za letošní rok jsme prodali
135 tun kompostu,“ říká jednatel společnosti
Libor Preisler. A jak dodává, kompost jde velice na
odbyt. Zahrádkáři jsou z něho nadšeni. 

Provozní doba kompostárny duben–říjen 2019
pondělí, středa, pátek 9.00 –17.00
sobota 9.00 –12.00

Provozní doba kompostárny v listopadu 2019
pondělí, středa, pátek 9.00 –16.00
sobota 9.00 –12.00

Klára Preislerová, tisková mluvčí
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Tvofiíme Turnov

Ve středu 12. června 2019 proběhlo poslední set-
kání se starostou před letními prázdninami.
Tentokrát v lokalitě Malý Rohozec. I přes horné
počasí přišla desítka občanů. 

V úvodu setkání starosta Tomáš Hocke přítom-
ným pohovořil o dopravních stavbách, které aktu-
álně ve městě probíhají. „Určitě jste si všimli, že se
opravuje a staví,“ sdělil starosta. A shrnul, že re-
konstrukce probíhá v ulici Nádražní, Přepeřské,
opravuje se most přes Jizeru i Studentská ulice.
Mimo dopravních staveb začala v ulici 5. května
stavba Alzheimrcentra, která by měla být dokon-
čená v roce 2020. „V Mateřské a Základní škole
Kosmonautů se staví stacionář, který bude sloužit
pro handicapované děti i jako rezerva pro odděle-
ní mateřské školy,“ řekl občanům Rohozce staros-

ta. Na radnici se řeší dostavba turnovského diva-
dla, zadává se studie na knihovnu. A také projekty
na komunikace a chodníky. 

Občany samozřejmě nejvíce zajímalo, co je
v plánu na Malém Rohozci. Na Rohozci by měly
v roce 2020 proběhnout oslavy v rámci připome-
nutí historika Pekaře, vznikne zde také naučná
stezka. Starosta také informoval o kauze Walde-
rode, jež se táhne roky. „Zatím jsme ve fázi, kdy se
domáháme změny rozsudku, který udělal Okresní
soud v Semilech a přiřkl panu hraběti českoslo-
venské občanství,“ dodal Hocke. 

Město Turnov se s Libereckým krajem snaží vy-
myslet základnu pro hasiče a záchranáře, která by
mohla být u lesa u rybníku v blízkosti průmyslové
zóny. Vše by záviselo na dotačním titulu. Avšak
přesun hasičů i záchranné služby by byl vhodný

a záchranné složky by nemusely jezdit přes celé
město. 

Na závěr setkání zazněly podněty od občanů. Ty
by zajímal například parkovací dům u nádraží.
Nebo zda bude na náměstí asfalt či kostky.
„Zastupitelstvo bude schvalovat měření hluku na
náměstí. Je to otázka zdraví, hluku a na druhé
straně památkové péče. Asfalt vnímám jako pro-
hru,“ dodal starosta. Dalším diskusním tématem
byla zvlněná vozovka od kruhového objezdu smě-
rem k Ontexu – ŘSD to má v příštích letech v plá-
nu opravit Zazněly i drobné požadavky na odpad-
kové koše u autobusových zastávek či zmírnění
rychlosti na Malém Rohozci. 

Další setkání starosty s občany proběhne po let-
ních prázdninách v září. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Obyvatelé Malého Rohozce diskutovali se starostou 

Louãení pfied‰kolákÛ
Ve čtvrtek 6. června se v koncertním sále ZUŠ
v Turnově konalo rozloučení s předškoláky. 

V prvním bloku dorazily děti z mateřských škol
Bezručova, 28. října a J. Palacha, následovaly školy
Alešova, Kosmonautů a Mašov. Tradiční akci při-
pravil odbor školství, kultury a sportu Městského
úřadu Turnov společně s Městskou knihovnou Anto-
nína Marka Turnov. Za vedení radnice se zúčast-
nila místostarostka Petra Houšková, která dětem
předala pamětní list s fotkou, za Klub Matýsek
připojila Eva Kordová list s rozvrhem hodin. Obě
popřály dětem spoustu zážitků do konce roku

a o prázdninách s tím, že se těší na jejich přivítání
ve školních lavicích. Pro děti byla připravená po-
hádka O kropenaté slepičce, kterou sehrál diva-
delní soubor Na Židli. Mgr. Zdenka Štrauchová 

Îáci se seznámili 
s chodem radnice
Město Turnov 28. května 2019 oslavilo pátým
rokem městský svátek, kterým si připomnělo
odchod sovětských vojsk. U této příležitosti do-
razili na radnici žáci turnovských škol.

Na úřadě se studenti setkali s místostarostkou
Petrou Houškovou, která je seznámila jak s histo-
rickými souvislostmi, tak chodem úřadu. Žáci si
prohlédli kanceláře vedení města, poznali činnos-
ti jednotlivých odborů a zvědavě nakoukli do ob-
řadní síně. V zasedací místnosti si pak povídali
o rozdílech mezi státní správou a samosprávou,
o tom, jak se člověk může stát zastupitelem, rad-
ním, nebo dokonce starostou. Petra Houšková
studentům popsala složitý proces voleb a také to,
jak vypadá běžný pracovní den na radnici. Na zá-
věr byl čas pro dotazy ze strany studentů. 

Mgr. Zdenka Štrauchová

V˘jezdní porada 
památkáfiÛ
Již po osmé se 13. června 2019 uskutečnila vý-
jezdní porada pro pracovníky památkové péče
z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
v Libereckém kraji, která je letos zavedla do
srdce Českého ráje – města Turnova. 

Městský úřad Turnov – Odbor školství, kultury
a sportu, oddělení památkové péče, zorganizoval
pro památkáře program začínající u Kopicova
statku, kde si v tamějším údolí prohlédli skalní re-
liéfy a byli blíže seznámeni s vymezením ochran-
ného pásma zmíněné kulturní památky. Účastní-
ky výjezdní porady zaujala prohlídka hradu
Valdštejn zaměřená především na praktické ukáz-
ky obnovy tohoto objektu v posledních letech.
V rámci prohlídky nebyla vynechána ani výstava
originálních kostýmů z „husitské trilogie“ režisé-
ra Otakara Vávry či návštěva kolonie vrápenců
malých na půdě tzv. romantického paláce. Na zá-
věr programu byli památkáři seznámeni s pohnu-
tými osudy turnovské synagogy a židovského
hřbitova. 

Bc. Jakub Rám, odbor školství, kultury a sportu
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Na konci května byly dokončeny práce na stabili-
zaci skalního podloží pod hradem Valdštejnem,
kterou provedla firma STRIX Inženýring, spol.
s r. o. z Chomutova. Areál hradu Valdštejna se roz-
kládá na třech samostatných pískovcových blo-
cích, které propojují mosty, schodiště a aehrent-
halský palác s terasou.

V rámci prací došlo k odtěžení části nestabilního
skalního bloku u schodiště na aehrenthalskou te-
rasu, očištění skalních masívů od náletů a starých
kořenů. Převisy, kaverny a nestabilní bloky byly
sanovány pomocí podezdívek a byla provedena
vyzdívka puklin. Odlučující se skalní struktury by-
ly stabilizovány systémem svorníků.

Následně byla provedena instalace geotechnic-
kého monitoringu, který bude sledovat stabilitu

a pohyby bloků skalního masivu. Měření bude
probíhat kontinuálně pomocí přesných autonom-
ních snímačů dilatací umístěných do rizikových
partiích pískovcového masívu. Přenos dat do dis-

pečinku bude probíhat pomocí sítě Sigfox. Vy-
hodnocování dat pomocí numerických metod
s odhadem dalšího vývoje bude prováděno jednou
ročně.

Celkové vysoutěžené náklady na realizací prací
v rámci projektu byly 1 148 431 Kč bez DPH. Na
projekt byla získána dotace z Ministerstva kultury
v rámci programu: Záchrana architektonického
dědictví ve výši 700 000 Kč. 

Je třeba si uvědomit, že všechna sanační opatření
není možné považovat jako jednorázová a trvalá
a je nutná pravidelná údržba a ochranná opatření,
což si tato jedinečná památka zaslouží. Problé-
mem jsou i vzrostlé stromy v areálu hradu a na
pískovcových blocích.

Eliška Gruberová, Turnovské památky 
a cestovní ruch, příspěvková organizace.

Monitoring skalního podloÏí na Vald‰tejnû 

Zaregistrujte se do systému, má to své výhody!
Nikdy nebyly zakázky města a jeho organizací pro
firmy dostupnější. Zaregistrujte se do katalogu
dodavatelů a už vám neunikne žádná nabídka.

Od roku 2016 využívá město Turnov a jeho přís-
pěvkové a obchodní společnosti elektronický ná-
stroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK od
společnosti QCM s. r. o. Zároveň tento nástroj po-
skytuje dle zákona o zadávání veřejných zakázek
a vyhlášky č. 168/2016 certifikovaný profil zadava-
tele. Na odkazu https://zakazky.turnov.cz lze nalézt
přehled veřejných zakázek města a jeho organizací. 

Elektronický nástroj umožňuje vést interní ka-
talog potenciálních dodavatelů, z něhož se vybírá
pro příslušnou zakázku potenciální dodavatel
k oslovení výzvou k předložení cenové nabídky.
Tento katalog museli pracovníci úřadu a zmíně-
ných organizací města postupně naplnit a činí tak
stále, aby bylo možné oslovit co nejvíce potenciál-
ních účastníků veřejné zakázky. Zaregistrovat se
do katalogu dodavatelů může i sám dodavatel pro-

střednictvím nabídky v dolní části levého sloupce
obrazovky – záložka Registrovat dodavatele. Do-
poručujeme však nejprve provést Test nastavení
prohlížeče (též nabídka v levém sloupci), který
prověří funkčnost počítačového vybavení pro ko-
munikaci v elektronickém systému E-ZAK. Pro
systém E-ZAK funguje také podpora helpdesk
„schovaná“ v pravém horním rohu obrazovky pod
zkratkou E-ZAK. 

Nezaregistrovaní uživatelé mají přístup pouze
k základním informacím o jednotlivých veřejných
zakázkách a též k zadávací dokumentaci a jejím
vysvětlením. Nemohou však podávat v rámci za-
kázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek, své cenové nabídky. 

Od 18. 10. 2018 je totiž povinnost nabídky
u těchto zakázek podávat pouze elektronicky pro-
střednictvím profilu zadavatele. Další výhodou re-
gistrace je větší šance, že v případě vyhlášení výbě-
rového řízení budou osloveni k podání nabídky.

Uvítáme, když se i drobní podnikatelé zapojí do
našeho systému a zaregistrují se na našem profilu

zadavatele v katalogu dodavatelů. Pro plnohod-
notné využití katalogu potenciálních dodavatelů
doporučujeme vyplnit nepovinnou položku popis,
která slouží k bližší identifikaci poskytovaných
služeb, dodávek, stavebních prací a usnadní přes-
nější výběr možného dodavatele. 

Pokud potřebujete k elektronickému systému
E-ZAK více informací a třeba i osobní schůzku,
neváhejte kontaktovat vedení turnovské radnice,
místostarostku Janu Svobodovou na emailové ad-
rese j.svobodova@mu.turnov.cz. 

Marcela Pilská a Ing. Eva Krsková, MěÚ Turnov

Jak fungují vefiejné zakázky v Turnovû

ãtvrtek 15. srpna 2019
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz


