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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – záfií 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: Pavel Charousek, Eva Krsková, Klára Preislerová, Zdenka ·trauchová.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a facebook.com/mesturnov. 
Stáhnout si mÛÏete zprávy i do mobilního telefonu pomocí aplikace Turnov v mobilu www.turnov.cz/mobile-app/turnov

Program: 
13–14 hodin
Zahájení, předání výtěžku z městského plesu
Perliãky – mažoretky
Yogaholick – Magdalena Klížová
Pûvecké vystoupení Střední
zdravotnické školy Turnov

14–15 hodin
Turnovanka
Nordic Walking – Zuzana Luštincová

Yogaholick – Magdalena Klížová
Módní pfiehlídka Adra

15–16 hodin
Turnovanka
Nordic Walking – Zuzana Luštincová
Módní pfiehlídka Adra

16 hodin
Sebastian

Skupinové prohlídky nemocnice
Turnov
Od 12.00 hodin po 15 minutových intervalech:
RTG, IBD centrum, laboratoře, ONP
Od 13.00 hodin po 15 minutách se přidají pro-
hlídky operačních sálů. 
Můžete si vyzkoušet jízdu na trenažeru Handbike
a zapojit se do závodu Openrace! 

Venkovní stanovi‰tû 
• Měření tlaku, glykémie, přikládání dlah, resusci-

tace, prevence plochých nohou a nácvik správ-
ného držení těla, prezentace výhod operace kole-
na formou PSI (na míru).

• Výtvarná dílna Rodinného centra Náruč (tvorba
katapultu ze špachtlí, filcové ozdoby, malování),
střelba prakem na cíl. 

• Retro koutek zdravotnického materiálu Střední
zdravotnické školy Turnov. 

• Skákací hrad pro děti.
• Všeobecná vojenská pojišťovna – propagační stánek. 
• Biblioterapie pro oddělení následné péče. 
• Prodejní stánek a retro foto koutek ADRA. 
Občerstvení zajištěno! Těšíme se na vaši účast.

V Turnovû probûhne Den zdraví
Město Turnov a Krajská nemocnice Liberec srdečně zvou návštěvníky na Den zdraví, který se uskuteční
12. září 2019 v areálu turnovské nemocnice. Letošním zaměřením je „pohyb nás baví“. Návštěvníci
se mohou těšit na bohatý doprovodný program, a to jak na venkovním stanovišti, tak uvnitř. 
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Období školního vyučování ve školním roce
2019/2020 začne ve všech základních školách
v pondělí 2. září 2019. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve
čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučo-
vání ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý
30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. říj-
na a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí
23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou sta-
noveny podle sídla školy na 9.–15. 3. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostat-
ním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. čer-
vence 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Dle posledních informací nastoupí do prvních
tříd na turnovské základní školy celkem 220 dětí. 

Sabina Karešová, odbor školství, kultury a sportu

Organizace ‰kolního roku 2019/2020 v Z·

Zaparkovat pfied 
matefiskou ‰kolou
bude jednodu‰‰í
Začátkem prázdnin pracovníci turnovských
Technických služeb dokončili snížení obrubní-
ků před mateřskou školou v Bezručově ulici. 

Při ranní špičce nebylo úplně jednoduché se
v Bezručově ulici vyhýbat parkujícím vozidlům při
kraji vozovky. Proto se město Turnov rozhodlo pro
snížení obrubníků, které umožní najetí osobního
automobilu na část chodníku a zajistit bezproblé-
mové projetí vozidel. A to v celé délce chodníku,
lemující školní zahradu a ještě kolem sousedního
plotu. 

Pracovníci Technických služeb provedli snížení
obrubníků, rozebrání zámkové dlažby, odebrání
materiálu a opětovnou pokládku zámkové dlažby.
Celkové náklady prací činily 262 000 korun včetně
daně z přidané hodnoty. 

Rodiče, kteří děti vozí do školky osobním auto-
mobilem tak mohou najet přímo na chodník, bez-
pečně zaparkovat a vyložit děti. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

V Turnovû probûhne 
konference s názvem 
Dobrovolnictví na hranû
16. září 2019 proběhne v sále Střední umělec-
koprůmyslové školy Turnov konference, která
představí aktuální situaci dobrovolnických slu-
žeb v České republice, a to v rámci několika te-
matických bloků. 

Vyzdvihnut bude význam všech dobrovolnic-
kých programů a jejich další rozvoj. Konference je
také prostorem pro vytváření vazeb mezi dobro-
volníky a pro diskuzi aktuálních problémů.

Konference proběhne v čase od 10.00 do 17.00
hodin v sále SUPŠ, Skálova 373. 

Na co se můžete těšit?
• Dobrovolnictví ve věznicích
• Dobrovolnictví generující příjem

• Neviditelní dobrovolníci v komunitách – výběr
workshopu

• Firemní dobrovolnictví – výběr workshopu
• Online dobrovolnictví
• Dobrovolnictví se počítá
Účastnický poplatek činí 200 Kč, pro studenty
100 Kč, a zahrnuje občerstvení v průběhu celého
dne, oběd a podklady z konference. Poplatek je hra-
zen bezhotovostně na účet: 33243324/0300, po-
drobnější informace k platbě obdržíte po registraci.

Na konferenci je nutné přihlášení předem, kapa-
cita míst je omezena. REGISTROVAT SE MŮŽETE
na: https://forms.gle/3vodTe1gPXM ZmuoH9

Konference je určena zástupcům vysílajících
a přijímajících organizací v oblasti dobrovolnické
služby, zájemcům z řad NNO, příspěvkovým orga-
nizacím, poskytovatelům sociálních služeb, studen-
tům středních a vysokých škol v České republice,
především však z oblasti Turnovska a Liberecka.

V případě zájmu můžete dorazit již o víkendu
a užít si Český ráj v celé své kráse. Ubytování je
možné ve Středisku volného času Žlutá ponorka
na noclehárně – kapacita 25 osob, cena je
100 Kč/osobu s vlastním spacákem a karimatkou.
Ubytování si účastníci zařizují sami a lze jej najít
na odkazu: https://www.ponorkaturnov.cz/pro-
najem/nocleharna-ponorka

Těšíme se na setkání v Turnově!
Mgr. Dana Jirušková, dana.jiruskova@adra.cz
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Zdravé mûsto Turnov

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.

Město Turnov připravilo pro stavebníky rodinných
domů, viladomů či bytových domů manuál, který
má sloužit k základní orientaci pro stavbu v jed-
notlivých lokalitách města. 

Manuál, který se týká bytové zóny Hrušti-
ce–Károvsko, Výšinka–Durychov, Benátky a Da-
liměřice, naleznete ke stažení na webových strán-
kách města. V tištěné podobě na odboru správy
majetku, rozvoje města a na stavebním úřadě. 

Obecně optimální postup pro ověření možnosti
a termínu výstavby rodinného domu, viladomu
či bytového domu ve všech bytových zónách
města: 

• navštívit stavební úřad, zjistit základní infor-
mace, postup povolování stavby a výčet podkladů,
které stavební úřad bude vyžadovat k doložení,
rozsah projektové dokumentace 

• v případě potřeby či nejasností z hlediska
územního plánování navštívit odbor rozvoje měs-
ta (úředník pro územní plán Turnova) a seznámit
se s regulativy (dokumentace Územního plánu
Turnov a všech územních studií jsou rovněž do-
stupné na https://www.turnov.cz/cs/mesto/
uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/, veřejně přístupná
mapová aplikace GIS vč. základních regulativů) 

• navštívit odbor správy majetku (vedoucí odbo-
ru nebo úředník pro údržbu a opravu komunikací)
a seznámit se s možností zasíťování pozemků, sta-
vu komunikace, podmínek pro sjezd na Váš poze-
mek, připravovanými projekty sítí a komunikací,
podmínek pro finanční příspěvek, pozemky
mnohdy prodávané soukromými osobami a realit-
ními kancelářemi jako stavební, připravené ke
stavbě domů, bohužel reálně tomuto tvrzení ne-
odpovídají 

• v případě zájmu o koupi městského pozemku
kontaktovat odbor správy majetku (úředník pro
prodej a nákup nemovitého majetku) 

• v případě vzrostlých stromů či ochranného
pásma lesa kontaktovat odbor životního prostředí

(stromy – úředník pro městskou zeleň, les – úřed-
ník státní správy lesů) 

• projekt svěřit autorizovanému architektovi
nebo inženýrovi, záměr by měl respektovat územ-
ní plán, územní studii, stavba přizpůsobená teré-
nu, konkrétní lokalitě, místním podmínkám,
okolní zástavbě, limitům v území atd., v průběhu
zvažování podoby domu před dokončením pro-
jektu konzultovat záměr s městským architektem
(Ing. arch. Kučerou – konzultační hodiny na sta-
vebním úřadě, nutno objednat se předem na sek-
retariátu, mít předběžnou skicu, studii, obrázky
apod.) 

• pokud to záměr vyžaduje, takto předjednaný
projekt podat ke koordinovanému stanovisku na
Městský úřad Turnov (formulář na webu, předat
na podatelnu vč. tištěného paré + je vhodné přilo-
žit CD s dokumentací ve formátu PDF pro urych-
lení administrativy), koordinované závazné sta-
novisko obsahuje stanoviska všech odborných
složek městského úřadu – upozorňujeme, že ne
každý záměr vyžaduje koordinované závazné sta-
novisko, mnohdy postačí jen samostatná stano-
viska vybraných odborů (určuje stavebním úřad,
postup povolení stavby by měl co nejméně zatěžo-
vat investora i dotčené orgány)

Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Manuál pro stavebníky v bytov˘ch zónách mûsta Turnova

Okresní správa 
sociálního zabezpeãení
zfiizuje v Turnovû 
kontaktní místo

Ve středu 4. září 2019 otevírá OSSZ Semily kon-
taktní místo v Turnově, a to pro oblast agendy dů-
chodového pojištění. 

Kontaktní místo bude sloužit pro sepisování žá-
dostí o důchod (starobní, invalidní, pozůstalost-
ní) a záležitostí s tím související, a to pro občany
s trvalým pobytem v okrese Semily.

Kontaktní místo Okresní správy sociálního za-
bezpečení naleznete ve Skálově ulici č. p. 84 v pří-
zemí vpravo (bývalá budova Městského úřadu),
a to každou středu od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do
14.00 hodin. 

Kontakt: 778 540 826. 

Ostatní agendy vyřizuje jako doposud OSSZ
Semily na adrese svého sídla: Semily, Bořkovská
571, telefon 481 651 111.

Klára Preislerová, tisková mluvčí

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Nezisková organizace FOKUS TURNOV, z. s. fun-
guje v Turnově již 25 let. Nyní sídlí v budově města
ve Skálově ulici č. p. 415 (za Novou Radnicí).
Z důvodu nevyhovujících podmínek však od podzi-
mu nalezne svoji základnu ve Skálově ulici č. p. 84. 

Turnovský FOKUS poskytuje sociální služby pro
osoby s chronickým duševním onemocněním,
osoby mentálně postižené a osoby s kombinova-
nými vadami. 

„Vzhledem k velmi špatnému technickému sta-
vu budovy č. p. 415 od roku 2015 jednáme o no-
vém zázemí pro organizaci. Od návrhu dílčí re-
konstrukce, kterou plánoval samotný Fokus, jsme
došli k záměru demolice stávající budovy,“ sdělila
místostarostka Petra Houšková, která má sociální
věci ve své gesci. Na vybudování nového objektu za

Novou radnicí, který je ve velmi špatném technickém
stavu, se město snažilo neúspěšně získat dotaci
z evropských fondů. Po zvážení všech okolností,

nejistého výhledu dalších dotačních možností
a minimální možnosti stavby z městského rozpo-
čtu (odhadované náklady na stavbu nového domu
přesahují 20 mil. Kč) radní města souhlasili se zá-
měrem přestěhovat Fokus do budovy bývalého
úřadu ve Skálově ulici čp. 84 naproti muzeu. Pro
přestěhování potřebují prostory několik nezbyt-
ných úprav – obnova podlahové krytiny, úprava
vstupu na toalety. „Na rozsáhlejší dispoziční
úpravy, vybudování chráněného bytu či nové vy-
bavení budeme hledat vhodné dotační zdroje,“
uvedla Petra Houšková. Organizace bude využívat
všechny aktuálně volné prostory a zvládne sdílení
s dalšími nájemníky. Objekt za Novou Radnicí
bude zdemolován a výhledově bude plocha upra-
vena na parkoviště. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí 

Nové zázemí pro turnovsk˘ FOKUS

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

Žádosti na podporu sportu ze sportovního fon-
du města Turnova je možné podávat od 3. 7 do 13.
9. 2019. Prostředky jsou určeny na podporu těch-
to sportovních aktivit, konaných na území města
Turnov: - konkrétní sportovní akce - sportovní vol-
nočasová aktivita - sport zdravotně postižených
nebo znevýhodněných osob - sport v rámci podpo-
ry cestovního ruchu - aktivity s cílem rozvoje spor-
tovních aktivit obyvatel města.

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
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 konají v době
mimo školní vyučování a jsou realizovány na území
města. Jedná se zejména o soutěže, turnaje, 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 na-
leznete na webových stránkách města v sekci do-
tace. https://www.turnov.cz/cs/mesto/dotace-
mesta/ Klára Preislerová, tisková mluvčí

Starosta zavítá v záfií 
do Ma‰ova
Další poprázdninové setkání starosty s občany
se uskuteční 11. září 2019 od 17.00 hodin.

Místem setkání bude hasičská zbrojnice v Ma-
šově. Hlavní témata pro občany Mašova, Pelešan

a Kalužníku budou rekonstrukce ZŠ Mašov, chod-
ník Sobotecká – náves a opravy komunikací. 

V˘bûrové fiízení
Rada města vyhlašuje výběrové řízení na jedna-
tele obchodní společnosti Městská sportovní
Turnov, s. r. o.

Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ vzdělání, výhodou je obecné mana-

žerské vzdělání či vzdělání v oblasti sportovního
managementu.

• Výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
• Termín podání přihlášky:
Do 30.9.2019 do 10.00 hodin. 

Přihlášku je možné zasílat nebo doručit POU-
ZE v písemné podobě na adresu Městský úřad
Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov.
Místem přijetí je podatelna městského úřadu.
Obálka MUSÍ být výrazně označena textem:
„NEOTVÍRAT - VŘ na jednatele MST s.r.o.“

Termín nástupu do společnosti k 1.11.2019 ne-
bo dle dohody.

Informace: Mgr. Jana Svobodová, místostarost-
ka, tel: 481 366 225, mail: j.svobodova@mu.tur-
nov.cz. Celý text VŘ najdete na www.turnov.cz
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Tvofiíme Turnov

Třetí a zároveň poslední vlna kotlíkových dotací
byla vyhlášena v pondělí 15. července zveřejněním
programu s názvem Kotlíkové dotace v Libe-
reckém kraji III. Na zájemce o nové ekologické kot-
le čeká více než 139 milionů korun. Stejně jako
v předchozí výzvě mohou zájemci žádosti podávat
elektronicky, přijímat se začnou v pondělí 23. září
od 16.00 hodin. 

„Program kotlíkových dotací jsme na minister-
stvu životního prostředí vymysleli doslova na mí-
ru našemu ovzduší i domácnostem. Lokální vytá-
pění totiž zatěžuje naše životní prostředí daleko
více než průmysl nebo doprava. Čím dříve budou
z provozu staženy staré neekologické kotle, tím
dříve se nám bude lépe a zdravě dýchat. 

Navíc všechny domácnosti musí staré neekolo-
gické kotle povinně vyměnit nejpozději do konce
srpna roku 2022, do té doby musí být všechny sta-
ré kotle odstaveny z provozu. Nikdo by tedy neměl
s výměnou kotle otálet a měl by si požádat v této
nejspíše poslední vlně o kotlíkovou dotaci. Ne-
jenom že ušetří na nákupu kotle i jeho provozu
a vyhne se případné pokutě, ale hlavně pomůže
okamžitě zlepšit ovzduší ve své obci,“ uvedl ministr

životního prostředí Richard Brabec. „Opět bude
podporována výměna starých kotlů první či druhé
emisní třídy, a to za kotle na biomasu, plynové
kondenzační kotle či tepelná čerpadla,“ říká kraj-
ská radní Radka Loučková Kotasová, která má
program kotlíkových dotací ve svém resortu.

„Žadatelé mohou získat finanční podporu v zá-
vislosti na druhu pořizovaného zdroje tepla, od
95 000 do 120 000 korun. Na tepelná čerpadla
a automatické kotle na biomasu přispíváme maxi-
mální částkou 120 000 korun, ruční kotle na bio-
masu jsou podporovány částkou až 100 000 korun.
Na koupi plynového kondenzačního kotle dosta-
nou žadatelé maximálně 95 000 korun,“ upřesni-
la radní s tím, že stejně jako v předchozí výzvě bu-
dou částkou 7 500 Kč zvýhodněni žadatelé žijící
v obcích se zhoršenou kvalitou ovzduší (Cvikov,
Česká Lípa, Čtveřín, Doksy, Frýdlant, Horní Branná,
Chotovice, Chuchelna, Jenišovice, Jilemnice, Kar-
lovice, Koberovy, Kruh, Lažany, Liberec, Lomnice
nad Popelkou, Maršovice, Martinice v Krkono-
ších, Mimoň, Mírová pod Kozákovem, Modřišice,
Nová Ves nad Popelkou, Nový Bor, Ohrazenice,
Okrouhlá, Paceřice, Pěnčín (LB), Pěnčín (JBC),
Pertoltice pod Ralskem, Přepeře, Příšovice, Radi-

movice, Radvanec, Roztoky u Jilemnice, Semily,
Skalice u České Lípy, Skuhrov, Stráž nad Nisou,
Studenec, Sychrov, Turnov, Zákupy, Železný
Brod).

Elektronický příjem žádostí bude odstartován
v pondělí 23. září 2019 od 16:00 hodin. Odeslá-
ním elektronické žádosti si žadatelé zajistí pořadí,
ovšem poté je třeba do 10 pracovních dní vytiště-
nou a podepsanou žádost včetně příloh doručit na
adresu krajského úřadu.

„Pokud na někoho ze žadatelů v předchozí vý-
zvě kotlíkových dotací nezbyly finanční prostřed-
ky, pak jeho projekt nebyl podpořen, ale dostal se
do takzvaného „zásobníku projektů“. Vzhledem
k odlišným podmínkám nového programu se mu-
sí žadatel v případě trvalého zájmu o podání žá-
dosti z předchozích výzev nechat vyřadit a teprve
potom podat žádost novou,“ upozornila radní
Radka Loučková Kotasová.

V Turnově se seminář uskuteční 16. září 2019
od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 215 tur-
novské radnice (ul. Antonína Dvořáka 335)

Mgr. Andrea Fulková, oddělení tiskové 
a vnějších vztahů, Krajský úřad Libereckého kraje 

Kraj rozdûlí pfies 139 milionÛ na nové kotle a ãerpadla

Stavba denního 
stacionáfie byla 
podpofiena dotací z EU
V Turnově dlouhodobě chyběla služba denního
stacionáře, která by poskytovala služby klien-
tům s kombinovaným postižením. 

Město se proto rozhodlo využít možnosti probí-
hajícího dotačního období 2014–2020 a zažádalo
v červnu 2018 o dotaci do Integrovaného regio-
nálního operačního programu, do 81. výzvy Roz-
voj sociálních služeb II. Umístění stacionáře zvo-
lilo město v místě Mateřské školy a Základní školy
Sluníčko v ulici Kosmonautů, kde je zřízena také
speciální výuka pro děti s kombinovanými poru-
chami. Interní klienti tak nemusí daleko docházet

do stacionáře a pouze se přemístí do dalšího pat-
ra. Součástí stavby je též bezbariérový přístup.
Architektonický návrh poskytl Ing. arch. Miloš
Mlejnek, projektovou dokumentaci zpracoval Ing.
arch. Zdeněk Gottwald. 

Zastupitelé na svém veřejném zasedání v červnu
2018 podpořili stavbu i v případě neobdržení dota-
ce, proto byl v předstihu před vyhodnocením žádo-
stí o dotaci vysoutěžen dodavatel čekro CZ, s. r. o.
z Liberce a v dubnu 2019 zahájeny stavební práce.
Termín ukončení stavebních prací byl stanoven do
konce října 2019. Dodavatel vyšel vstříc provozním
podmínkám mateřské školy a po dohodě s vedením
školy a města byl zachován provoz kuchyně a ušet-
řeny tak náklady na dovoz jídel. Stavební práce pro-
bíhají intenzívně a nutno říci, že investor je zatím
velice spokojen s celým průběhem stavby.

V červenci přišla zpráva o doporučení k finan-
cování projektu „Denní stacionář v MŠ a ZŠ
Sluníčko“ pod registračním číslem CZ.06.2.56/
0.0/0.0/18_102/0008953 a v srpnu 2019 obdrže-
lo město Rozhodnutí o dotaci v maximální výši
12 398 083,20 Kč z celkových předpokládaných
nákladů 13 775 648,00 Kč. 

Vybavení denního stacionáře nábytkem není
součástí projektu a bude pořízeno z rezervního
fondu školy a za uspořené náklady na dovoz jídel.
Zahájení provozu denního stacionáře je plánová-
no ještě v roce 2019.

Ing. Eva Krsková, MěÚ Turnov
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Město Turnov pořádá v sobotu 28. září 2019 od
13.00 hodin již osmý ročník Svatohubertské slav-
nosti na hradu Valdštejn. 

Svatohuberstská slavnost je určená pro nejširší
mysliveckou a občanskou veřejnost všech věkových
kategorií. Smyslem této slavnosti je osvěta a propa-
gace myslivosti jako činnosti ve vztahu k volně žijící
zvěři, spolková občanská aktivita udržující tradice
a zvyky, které jsou součástí českého národního dě-
dictví. Svatý Hubert je považován za patrona mys-
livců a po tomto světci je tato slavnost nazvána.

Akce bude zahájena na Valdštejně 28. září 2019 ve
13.00 hodin, poté bude probíhat program skláda-
jící se z ukázek lovecké hudby, loveckých signálů
a hlaholů, ukázek různých druhů vábniček a vábe-
ní divoké zvěře, předvedení populárně naučnou
formou ukázek plemen loveckých psů, představe-
ní loveckých dravců, včetně letových ukázek, ze
slavnostního pasování na myslivce po úspěšně vy-
konaných mysliveckých zkouškách a vyhlášení
nejlepších dětských výtvarných prací z mateř-
ských škol. 

Ing. Jan Čihák, odbor životního prostředí

Svatohubertská slavnost na hradu Vald‰tejnû

Od ledna 2020 bude
povinné ãipování psÛ
Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele
psů, na novelu zákona č. 166/1999 Sb., o vete-
rinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon) ve znění pozděj-
ších předpisů.

S účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes
označen elektronickým čipem. Majitel bude mu-
set zvíře označit při očkování proti vzteklině, bez
čipu nebude vakcinace platná.

Štěňata čip dostanou při prvním očkování mezi
třetím a šestým měsícem, starším psům se pod ků-
ži vpíchne při pravidelném přeočkování. Výjimku
mají psi, kteří jsou označeni tetováním provede-
ným před 3. červencem 2011.

Výhody čipování
• Zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli
• při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví
• lepší průkaznost identity psa
• snadnější monitoring chovu psů
• lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti

postihu za týrání zvířat
• umožnění kontroly psů při prodeji
• usnadnění situace kontrolních orgánů při potí-

rání množíren
• snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve

většině evropských států již povinné čipování
psů platí)

Nevýhody plošného čipování
• Nutnost vytvořit jednotnou celostátní databázi -
registr čipů
• náklady s tím spojené

Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje mezi
120–450 Kč a závisí na typu čipu. Co se jeho apli-
kace týče, veterinární lékaři si za ni účtují
300–550 Kč. Životnost čipů se odhaduje na 25 let.

Zdeňka Salačová, finanční odbor

Pozvánka na oãkování
psÛ proti vzteklinû 2019
Městský úřad Turnov vyzývá chovatele psů
v Turnově, kteří se účastní hromadného očkování,
aby se dostavili v níže uvedených termínech.

Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární pé-
či, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá cho-
vateli povinnost zajistit, aby byli psi a některá dal-
ší zvířata držená v zajetí, zejména liška, jezevec,
kuna ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté řádně očko-
váni proti vzteklině. 

Obec je v rámci přenesené působnosti také or-
gánem státní správy ve věcech veterinární péče,
viz § 43, písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., veteri-
nární zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění po-
zdějších předpisů, patří do sféry samostatné pů-
sobnosti obce záležitosti veřejného pořádku.
Očkování psů proti vzteklině je významným fakto-
rem tlumení vztekliny a udržování beznákazové

situace se všemi doprovodnými zdravotními, so-
ciálními 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:
úterý 17. 9. 2019
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. Miluše Ze-
mánková. 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

ãtvrtek 26. záfií 2019
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz


