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Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – únor 2020

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: Klára Preislerová, Zdenka ·trauchová, Ateliér A69

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

Komunikace
„V komunikacích budeme pokračovat s rekon-
strukcí II/610 a ulicí Přepeřskou od křižovatky

s Nudvojovickou až po Přepeře, včetně vybudování
nového chodníku od stavebnin k ulici Nudvo-
jovická,“ zmínil starosta Tomáš Hocke. Náklady

na chodník jsou odhadovány na 1,4 milionu ko-
run, město zažádalo o dotaci do IROP-MAS a vý-
sledek bude znám v březnu letošního roku. Budou
pokračovat práce na mostě přes Jizeru pod taktov-
kou ŘSD, bude provedena rekonstrukce Komen-
ského ulice za 8 milionů korun a opraven vjezd
včetně nového chodníku do obchodně-výrobní zó-
ny Vesecko v částce 2,3 milionu korun. Snad dojde
i na autobusovou zastávku u Lidlu v ceně milion
korun. Ještě budou probíhat jednání se společnos-
tí Lidl ohledně kofinancování. 

Z běžných výdajů na komunikace v částce 1,5
milionu korun můžeme jmenovat běžnou údržbu
za 0,7 milionu, opravu splavených cest v Metelko-
vých sadech za 0,3 mil. korun.

Z kapitálových výdajů se plánuje v rozpočtu
s veřejným osvětlením a chodníkem v Pekařově
ulici za částku 1,3 mil. Kč, dále řešení parkování
za Granátem na sídlišti Výšinka za 0,5 milionu.
Nová autobusová zastávka Turnov, u masny (v uli-
ci Sobotecká) by měla vzniknout za 0,5 milionu
a opravená by měla být část chodníku v ulici
Alešova za 0,5 mil. Kč. 

Milionová rezerva slouží pro drobné podněty od
občanů či závady nad mapou. 

·kolské stavby
V lednu letošního roku se začalo budovat oddělení
pro děti mladší tří let v Mateřské škole ve Zbo-
rovské ulici, a to za 4 miliony korun. Město zapla-
tí z rozpočtu 0,4 mil. korun a zbytek pokryje dota-
ce z Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu. Hotovo by mělo být v červnu 2020. Stavbu
provádí firma REN-LOK s. r. o. z Liberce.

Rok 2020 se ponese 
ve stavebním duchu
Město Turnov plánuje i v roce 2020 věnovat podstatnou část svého rozpočtu na stavby 
či rekonstrukce. Pojďme se podívat, co je v letošním roce v plánu. 
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„I nadále chceme pokračovat ve velkém projektu
,Modernizace základních škol‘, v rámci kterého
dojde k rekonstrukci a vybavení jazykových a pří-
rodovědných učeben a především bezbariérovos-
ti,“ sdělil Hocke. Na modernizaci základních škol
za 22 milionů město Turnov získalo opět dotaci
z IROPu ve výši 19,5 milionu korun.

Prvního května 2020 začne rekonstrukce zá-
kladní školy v Mašově, kterou provede firma
World Invest, v. o. s. za 44 mil. korun. Rekonstruk-
ce skončí 31. května 2021 a po celou doby pře-
stavby bude výuka dětí probíhat v bývalé In-
tegrované střední škole v Alešově ulici. 

Na Základní škole Skálova se plánuje 4. etapa
výměny oken za 1,25 mil. korun. V základní škole
Žižkova je na programu úprava podlahových kry-
tin a osvětlení ve třídách za 0,3 mil. korun a 2. eta-
pa výměny oken v hodnotě kolem jednoho milio-
nu korun. Výměna povrchu hřiště u ZŠ 28. října
bude stát městský rozpočet 1,5 milionu korun.
„Na hřiště jsme získali dotaci z Libereckého kra-
je,“ přiblížil situaci starosta Turnova. 

Stavby pro sociální vyuÏití
Bývalá nevyhovující budova FOKUSu ve Skálově
ulici bude začátkem roku 2020 zbourána a na mís-
tě vznikne nový objekt, na který Turnov obdržel
dotaci z IROPu ve výši 17 milionů korun, z rozpočtu

doplatí cca 5 milionu. Nyní sídlí klienti FOKUSu
ve Skálově ulici v budově bývalého úřadu. 

Pokračuje stavba Domova se zvláštním režimem
tzv. Alzheimer centra v ulici 5. května v blízkosti
Zdravotně sociálních služeb. Na stavbu město vy-
užije dotaci z programu Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ve výši 31 milionů korun. Celkově
stavba vyjde na téměř 40 milionů korun, 1 milion
korun bude stát vybavení objektu. „První klienty
Alzheimer centrum přivítá v lednu 2021,“ sdělila
místostarostka Petra Houšková, která má sociální
služby ve své gesci. „Zdravotně sociální služby
Turnov realizují výběrová řízení na vybavení centra,
musí přijmout a zaškolit řadu nových zaměstnan-
ců, v součinnosti s Krajským úřadem Libereckého
kraje je řešeno financování provozu,“ doplnila
místostarostka Houšková. 

7,3 milionů korun půjde na modernizaci kraj-
ské nemocnice Liberec. 

Bytov˘ fond mûsta
V bytových zónách se pokusíme o zasíťování ulice
Nad Šetřilovskem na Hruštici za 13 milionů ko-
run, z čehož získá město 3,9 milionů korun od
vlastníků pozemků. Největší položkou bude za-
teplení střechy a celého objektu Domu s pečova-
telskou službou v Granátové ulici za 14 milionů
korun, které má město v bytovém fondu z nájem-

ného. V plánu je i rekonstrukce rozvodů teplé
a studené vody v penzionech č. p. 2031–2032 za
400 000 korun. 

Projekty
Z projekčních příprav se bude pracovat na nové
budově knihovny ve Skálově ulici, jejíž návrh vy-
hrál Ateliér A69. Cena za projekční práce činí 1,96
mil. korun bez DPH a náklady na stavbu nové kni-
hovny ve Skálově ulici jsou odhadovány na 50 mi-
lionů korun bez DPH, z čehož samotná stavba má
stát 45 milionů korun.

Budeme řešit dostavbu turnovského divadla
i revitalizaci Stebénky. Také se rozběhly práce na
projekční přípravě Revitalizace sídliště Na Vý-
šince a sídliště Přepeřská. Připravuje se studie na
Rekonstrukci a dostavbu haly TSC včetně veřej-
ných prostor v okolí.

To je výčet nejzajímavějších investičních akcí,
z těch drobných už se často stává samozřejmost.
Nyní se rozběhnou práce na výběrových řízení na
dodavatele jednotlivých staveb, což někdy bývá
trochu oříšek. „Věřím, že se nám podaří postavit
a zrekonstruovat co nejvíce věcí z různých oblastí
a částí města,“ dodal starosta Tomáš Hocke. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Zdržuje vás házení mincí do parkovacích automa-
tů nebo pokoušíte štěstí a parkujete bez placení?
Pokud chcete prožít rok v klidu, zařiďte si na tur-
novském odboru dopravy parkovací kartu. 

• Na parkovací kartu má nárok majitel nemovitosti,
člověk s trvalým bydlištěm nebo ten, kdo má v Tur-
nově sídlo živnosti nebo obchodní společnosti.

• Karta stojí 3.000 Kč a platí jeden rok od data vy-
dání.

• Karta je přenosná v rámci třech SPZ vozidel,
které si majitel zvolí.

• Pro vydání karty je nutné navštívit odbor dopravy
MěÚ Turnov v budově Nové radnice ve Skálově
ulici, kde vyplníte formulář.

• Karta je vydaná zpravidla do 2 dnů.
• Karta umožňuje parkovat kdekoliv na měst-

ských parkovištích v Turnově s výjimkou ná-
městí Českého ráje, kde platí zvláštní režim.

• Výhodou je i čas, který člověk ušetří – nezdržu-
jete se házením mincí do automatů – nestresuje-
te se, že překročíte vymezenou dobu parkování.
Dáte kartu za sklo a jdete.

Mgr. Zdenka Štrauchová

Parkování v Turnovû bez stresu? 
Pofiiìte si parkovací kartu
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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.

Středa 1. ledna 2020 byla ve znamení nejen novo-
ročních procházek, vystřízlivění, ale také setkává-
ní s přáteli a rodinou. 

Turnovští i lidé z širokého okolí přišli v pozdním
odpoledni na autobusové nádraží Na Lukách, aby
si vychutnali světelnou show krásného novoroční-
ho ohňostroje, který se uskutečnil díky finanční
podpoře podnikatelů z Turnovska a firem spolu-
pracujících s městem Turnov. Moc děkujeme
všem! 

Hlavní sponzofii:
Čekro cz, s. r. o.
Final obaly, s. r. o.
MBQ, s. r. o.
Ontex CZ, s. r. o.
Pivovar Svijany, a. s.
Richter autoservis, s. r. o.
Trevos, a. s.
Vykrut zahradní služby, a. s.
Zikuda – vodohospodářské stavby spol. s r. o.

Dal‰í sponzofii:
Autosklo Turnov
Crytur, spol. s r. o.

Granát, družstvo umělecké výroby Turnov
Grupo Antrolin Turnov, s. r. o.
Kašír, s. r. o.
Kontakt - služby motoristům, spol s r. o.
Pamico Czech, s. r. o.
Prima kámen plus, s. r. o. 
STK Turnov
Triáda Turnov
Tukos, s. r. o.
Vianor Turnov
Šroubárna Turnov, a. s.

Turnovské občany v novém roce přivítal starosta
města Tomáš Hocke. „Rád bych popřál Vám všem
hodně štěstí, zdraví a spoustu splněných přání,“
dodal v úvodu setkání Tomáš Hocke. Poděkoval
také všem sponzorům, bez kterých by turnovský
ohňostroj nemohl vzniknout a samozřejmě bez
ochoty a nadšení pana Pohla. Během odpoledne
přítomné provázela moderátorka Eva Kordová,
která pohovořila o tom, že rok 2020 bude v mno-
hém krásný a magický.

Ohňostroj i letos připravil ohňostrojář Zdeněk
Pohl. Kulturního programu se ujala kapela Snap
Call, která roztančila dav od nejmenších návštěv-
níků, až po ty největší. Což při zimním počasí u ře-
ky Jizery bylo velkým přínosem. Pódium zapůjčila
Autodoprava Dovosstrans. Děti, které donesly ob-
rázek z Vánoc na téma „Zážitky z vánočních
prázdnin“, obdržely sladkou pozornost a výtvarná
díla budou vystavena v lednu na turnovské radni-
ci. 

Děkujeme také Technickým službám Turnov,
s. r. o. a strážníkům Městské policie Turnov za tech-
nické zajištění akce. 

Více fotografií najdete na našem facebooku
města Turnova. 

Přejeme Vám zářivý a šťastný rok 2020!
Klára Preislerová, tisková mluvčí

První den roku 2020 zaãal v Turnovû tradiãním
novoroãním ohÀostrojem

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY
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Zastupitelé města na svém prosincovém jednání
zastupitelstva schválili studii na novou budovu
knihovny. Město Turnov před několika měsíci oslo-
vilo 4 ateliéry, které obdržely stejné zadání, a oče-
kávala se jejich invence, jak uchopí prostor
knihovny. Jeden ateliér se však během října odhlá-
sil. Tři návrhy posoudila odborná komise, která
zastupitelům jeden doporučila.

Návrhy odevzdaly tedy tři ateliéry (v závorkách
jsou uvedeni prezentující za ateliéry):
• A69 – architekti s. r. o. (Ing. arch. Boris Red-

čenkov a Ing. arch. Prokop Tomášek)
• Ing. arch. Václav Hájek za spolupráce s Ing. arch.

Lenkou Reslovou)
• Profes projekt s. r. o. (Ing. arch. Petr Müller) 

Ateliér A69 vytvořil velice moderní otevřený
prostor, který zdůrazňuje prosklené části budovy.
Jejich celkový koncept vychází inspiračně z krajin-
ných výjevů Českého ráje – pukliny, spáry, svislé
kvádry pískovcových skalních měst a také perfo-
race stěn skalních útvarů. Důraz je kladen na skle-
něný průchod skrz celou budovu ve smyslu Myší
díry na Hruboskalsku. Na vrchu budovy by do-
konce vznikla otevřená čítárna s výhledem na část
města. Jedná se o velice zajímavé architektonické
řešení. 

Architekt Václav Hájek ve spolupráci s archi-
tektkou Lenkou Reslovou se více zaměřili na
ukotvení budovy mezi letním kinem a Domem Na
Sboře, kde se narodil národní buditel a kněz
Antonín Marek. Důraz je kladen na umístění v ze-
leni a propojení s městským parkem. Objekt je
čtyřpatrový a využívá stěnu plátna letního kina.
Budova je navržena tak, aby nekonkurovala ostat-
ní zástavbě ve Skálově ulici. 

Ing. arch. Petr Müller z turnovského Profes
projektu zakomponoval stavbu knihovny také do
okolní zeleně. Budova by se skládala z tří hlavních
celků – tyto tři prostory jsou propojeny skrz spo-
lečnou vstupní halu, kde by byla centrální recepce.
Čelo hlavní části směřuje do Skálovy ulice, aby na-
lákalo návštěvníka vstoupit do knihovny. Uvnitř

bychom nalezli dětské oddělení, oddělení pro dospě-
lé, přednáškový sál i zastřešený venkovní prostor. 

Odevzdané návrhy posoudila 11. listopadu 2019
odborná komise, která doporučila zastupitelstvu
města Turnova návrh od Ateliéru A69. Komise by-
la složena ze zástupců města Turnova, architektů
a odborníků z knihovnického prostředí. 

„Cena za projekční práce Ateliéru A69 činí
1 960 000 bez DPH,“ sdělil zastupitelům starosta
města Tomáš Hocke. Doplnil také, že cena není
hodnotícím kritériem, ale vedení města ji chtělo

vědět. Náklady na stavbu nové knihovny ve Ská-
lově ulici jsou odhadovány na 50 milionů korun
bez DPH, z čehož samotná stavba má stát 45 mi-
lionů korun. S knihovnou se plánovalo ve středně-
dobém výhledu rozpočtu města. „Ateliér A69 se
vyzdvihuje o dvě třídy oproti ostatním návrhům.
Je to zajímavá moderní stavba, která nejlépe od-
povídá potřebám 21. století,“ shrnul ředitel kni-
hovny Jaroslav Kříž. A dodal, že stavba v sobě za-
hrnuje skutečně nádherný vzdušný a bezbariérový
prostor s moderními prvky, a taková stavba
v Turnově ještě není. Radní Zbyněk Miklík přišel
s návrhem přístavby knihovny k budově Kul-
turního centra, která by vyšla na poloviční nákla-
dy. Nevidí pádný důvod, proč by měla knihovna
stát ve Skálově ulici. Avšak podle ředitele knihov-
ny mínusy nad tímto řešením převažují nad plusy,
a to jak pro organizaci Kulturní centrum Turnov
tak i městskou knihovnu. 

„Mé názory jsou dlouhodobě stejné. Já každé-
mu zcela jasně dovedu odpovědět, proč má budo-
va stát ve Skálově ulici. Tato lokalita je vytipována
v blízkosti škol, je dobře nastavena čtenářská gra-
motnost, spolupracujeme s MAPEM, moderními
technologiemi, blízko jsou penziony, radnice a vše
naplňuje komunitní aktivity, které knihovna dělá.
Cena nové budovy nebo cena přístavby ke Střel-
nici je neporovnatelná. Věřím, že ZM tuto záleži-
tost podpoří. V roce 2020 budeme slavit 200 let
knihovny,“ sdělila přítomným zastupitelům Eva
Kordová. 

Když se v diskusi rozvinula otázka ohledně par-
kování, ředitel knihovny reagoval, že 70 % čtenářů
dochází do knihovny pěšky a docházková vzdále-
nost z parkoviště U Raka či autobusového nádra-
ží Na Lukách je do 10 minut. 

Pro návrh nové knihovny od Ateliéru A69 bylo
24 zastupitelů, Zbyněk Miklík byl proti a David
Schindler se zdržel hlasování. Město Turnov bude
nyní hledat aktuální dotační tituly, které by mohly
pomoci s financováním stavby. 

Věříme, že se vše podaří a dárek ke 200. letům
turnovské knihovny bude velkolepý. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Turnov je opût o krok blíÏe nové budovû knihovny
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Pozvánka na 
XI. Mûstsk˘ ples
Srdečně zveme všechny příznivce tance, hudby
a dobré nálady na XI. ročník městského plesu,
který pořádá dne 15. února 2020 Město Turnov
ve spolupráci s Kulturním centrem Turnov.

Po celý večer bude hrát Orchestr Ladislava Ba-
reše a těšit se můžete i na další doprovodný pro-
gram. 

Vstupenky lze zakoupit na recepci Kulturního
centra Střelnice. Finanční výtěžek městského ple-
su bude věnován na podporu Městské knihovny
Antonína Marka v Turnově, která právě v roce 2020
oslaví 200. výročí svého založení. 

Pokud by se partnerem městského plesu chtěl
stát kdokoli z turnovské podnikatelské sféry či ve-
řejnosti a věnováním finančního či věcného daru
podpořit výtěžek plesu, může kontaktovat odbor
školství, kultury a sportu (Lenka Karásková, l.ka-
raskova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 756). 

Oprašte své lakovky i taneční rytmy. Těšíme se
na Vás! Klára Preislerová, tisková mluvčí

Na sbûrném dvofie je
moÏné zdarma odevzdat
pouÏit˘ potravináfisk˘
a fritovací olej
z kuchynû
Na sběrném dvoře na Vesecku je možné od za-
čátku roku 2020 odevzdat použitý potravinářský
a fritovací olej z kuchyní. Odběratelem bude
firma Makroils CZ s. r. o., která zajistí násled-
nou recyklaci tohoto odpadu. 

Firma oleje vyčistí a výsledná surovina se využi-
je do různých ekologických výrobků.

Na sběrném dvoře na Vesecku je olej shromaž-
ďován do jedné nádoby, kterou zajišťuje odběratel.
Olej můžete přivážet v uzavřených nádobách (na-
př. ve starých PET lahvích) a odložíte je dle poky-
nů obsluhy do připravené sběrné nádoby.

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Pfiepefiské ulice se 
dotkne uzavírka
Od 15. ledna začaly práce na silnici II/610, a to
v Přepeřské ulici. Rekonstrukce kanalizace
a vodohospodářských sítí by měla být hotová
během března, kdy se na stavbu vrátí po zimní
přestávce společnost Eurovia.

Doprava bude řízená kyvadlově s pomocí sema-
forů, práce budou probíhat po polovinách, prů-
jezd bude vždy zajištěn. „Částečná uzavírka je nej-
déle do 5. března 2020,“ upřesnil Pavel Vaňátko,
vedoucí dopravního odboru turnovské radnice. 

Dopravní omezení se dotkne autobusové do-
pravy a to tak, že nebude obsluhována zastávka
Turnov, ČSAD. Náhradní zastávkou bude zastáv-
ka Turnov, chemička. K malému časovému posu-
nu dojde pouze u linky 671365 (Sobotka – Žďár-
Turnov), která bude v Turnově navazovat na linku
670311. Detaily najdete na portálu veřejné dopra-
vy Libereckého kraje: http://www.iidol.cz/aktua-
lity/7535:pozor-uzavirka-turnov-preperska.html

Mgr. Zdenka Štrauchová

Mûsto Turnov vyhlásilo
dotaãní programy hned
v nûkolika oblastech
Město Turnov vyhlásilo pro rok 2020 dotační
programy v oblasti sportu, kultury, volnočaso-
vých aktivit pro děti a mládež, cestovního ru-
chu, obnovy objektů nacházejících se v městské
památkové zóně města Turnov, obecně pro-
spěšné činnosti a zahraniční spolupráce.

Podpora sportu ze sportovního fondu města
Turnov – žádosti se podávají od 21. 1. do 13. 3. 2020.

Podpora kultury z kulturního fondu města
Turnov – žádosti se podávají od 21. 1. do 20. 2. 2020. 

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mlá-
dež a mimoškolních aktivit – žádosti se podávají
od 21. 1. do 13. 3. 2020. 

Podpora cestovního ruchu – žádosti se podávají
od 21. 1. do 13. 3. 2020.

Podpora obnovy objektů nacházejících se na
území městské památkové zóny města Turnov –
žádosti se podávají od 21. 1. do 20. 2. 2020.

Podpora obecně prospěšné činnosti – žádosti se
podávají od 5. 3. do 17. 4. 2020.

Podpora zahraniční spolupráce – žádosti se po-
dávají od 5. 3. do 17. 4. 2020.

Žádosti do všech dotačních programů se podá-
vají na podatelně Městského úřadu v Turnově.
Všechny potřebné informace k dotačním progra-
mům jsou zveřejněny na webových stránkách
města Turnov v sekci „Dotace města“, na úřední
desce města Turnov ve výzvách k předkládání žá-
dostí o dotaci nebo je lze získat na odboru školství,
kultury a sportu. Lenka Karásková, DiS., 

odbor školství, kultury a sportu
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Turnovská radnice v letošním roce vyčlenila
600 000 korun pro participativní rozpočet s názvem
TVOŘÍME TURNOV. Pokud chcete v Turnově zve-
lebit veřejný prostor, pošlete nám do 31. března
svůj návrh!

Město Turnov je zapojeno do programu Zdravé měs-
to a místní Agenda 21. Tento program zavádí princi-
py trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňo-
vání místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spo-

lupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajiš-
tění dlouhodobě vysoké kvality života. Jednou z fo-
rem zapojování veřejnosti do rozvoje města je také
tzv. participativní rozpočet. Jde o proces, kterým oby-
vatele města mohou rozhodovat o využití části měst-
ského rozpočtu na realizaci konkrétního návrhu pro-
jektu. Celkový rozpočet pro rok 2020 je 600 000 Kč.
Výše jednoho návrhu je max. 300 000 Kč – do rozpo-
čtu musí být zahrnuty náklady na realizaci i všechny
související náklady (např. zpracování projektové do-
kumentace).

Jak podat návrh?
• splnit podmínku a být občanem s trvalým bydliš-

těm v Turnově starším 15 let
• předložit seznam minimálně 20 podporovatelů

s trvalým bydlištěm v Turnově
• ověřit reálnost návrhu a rozpočtu před podáním s ko-

ordinátorkou nebo místostarostkou Petrou
Houškovou

• podat návrh prostřednictvím webových stránek
www.tvorime.turnov.cz nebo zaslat e-mailem na
m.pilska@mu.turnov.cz či písemně přes turnov-
skou podatelnu (formuláře naleznete ke stažení na
webových stránkách projektu)

Co se stane s návrhy? 
• radnice návrhy posoudí a zkontroluje
• předkladatelé své návrhy na veřejném setkání od-

prezentují a bude spuštěno hlasování o nejlepších
návrzích

• vítězné projekty budou realizovány v 2. polovině
roku 2020

Všechny důležité informace naleznete na webových
stránkách projektu www.tvorime.turnov.cz

Marcela Pilská, koordinátorka 
participativního rozpočtu Tvoříme Turnov

Pojìte Tvofiit Turnov – máme 600 000 korun pro va‰e nápady

Upozornûní pro 
pofiadatele akcí
Zákonem je stanoven noční klid na dobu mezi
22.00 a 6.00 hod. Není-li povolena Zastupitel-
stvem města Turnova výjimka, nesmí být naru-
šen. Každý, kdo chce v roce 2020 pořádat na
území města akci, která bude narušovat noční
klid (od 22.00 do 6.00 hodin), musí požádat
Zastupitelstvo města Turnov o schválení výjim-
ky k nočnímu klidu. Výjimky jsou schvalovány
prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. 

Žádosti o povolení výjimky pořadatelé akcí do-
ručí na Městský úřad v Turnově, odbor školství,
kultury a sportu nejlépe na předepsaném formulá-
ři, který je dostupný na webových stránkách měs-
ta Turnov v sekci Formuláře nebo ho lze získat na
odboru školství, kultury a sportu. Žádost lze za-
slat i elektronicky na adresu m.markova@mu.tur-
nov.cz. Příjem žádostí je do pátku 13. 3. 2020.
Poté budou všechny předloženy k projednání na
březnové zasedání Zastupitelstva města Turnova.
Akce, které nebudou uvedeny v obecně závazné

vyhlášce, musí být ukončeny nejpozději do 22.00
hod. a nesmí nijak narušit dobu nočního klidu vy-
mezenou zákonem.

Žádosti o výjimku z nočního klidu se netýkají
rodinných oslav, které není třeba do obecně závaz-
né vyhlášky zahrnovat. Obecně by však ani u těch-
to nemělo po 22. hodině docházet k rušení noční-
ho klidu. Mgr. Martina Marková, 

vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Stavební práce v M·
Zborovská zahájeny
Začátkem ledna 2020 začala firma REN-LOK
s. r. o. z Liberce budovat oddělení pro děti
mladší tří let. 

„Z osmi došlých nabídek byla vybrána firma
REN-LOK s. r. o. z Liberce, která podala nejnižší
nabídku ve výši 3,9 milionu korun,“ sdělil Ladi-
slav Osička z odboru správy majetku. Doplnil, že
práce spočívají v předělání bytu školníka na oddě-
lení pro děti mladší tří let a budou trvat do konce
května letošního roku. Kapacita nového oddělení

bude 16 dětí a zahájení provozu se předpokládá
v září letošního roku. 

„Na stavební akci se podařilo získat dotaci
v rozsahu 90 % způsobilých nákladů,“ přiblížila
Eva Krsková z rozvoje města. Projekt pod názvem
„MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení
pro děti mladší tří let“ s registračním číslem CZ
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009967 je realizo-
ván za finanční podpory Evropské unie v rámci
Integrovaného regionálního operačního progra-
mu. Městu byla dotace přislíbena v červenci 2019. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

ãtvrtek 27. února 2020
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz


