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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãerven 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: Tomá‰ Hocke, 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

V souladu s opatřením Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy vydaného v souvislosti s mimo-
řádným opatřením vlády byly zápisy k povinné
školní docházce pro školní rok 2020/2021 organi-
zovány bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Přihlášku bylo možné podat od 1. dubna 2020 do
30. dubna 2020 do datové schránky školy, e-mai-
lem s uznávaným elektronickým podpisem, poš-
tou nebo osobním podáním. Do šesti turnovských
základních škol se celkem přihlásilo 202 dětí,

z toho jich 35 podalo žádost o odklad školní do-
cházky. 

Základní ‰kola Poãet Z toho poãet Poãet
zapsan˘ch Ïádostí tfiíd 

dûtí o odklad 

Základní ‰kola Turnov, 
28. fiíjna 18, p. o. 60 10 2

Základní ‰kola Turnov, 
Skálova 600, p. o. 76 11 3

Základní ‰kola ÎiÏkova, 
518, p. o. 44 9 2

Základní ‰kola Turnov, 
Zborovská 519, p. o. 3 1 1

Základní ‰kola Turnov 
– Ma‰ov, p. o. 14 0 1

Matefiská ‰kola a Základní ‰kola 
Sluníãko Turnov, p. o. 5 4 1

CELKEM 202 35 10

Dle vyjádření ředitelů škol proběhly letošní netra-
diční zápisy bezproblémově. Nyní se již organizují
setkání se zapsanými dětmi, která budou zaměře-
na na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím
programem, učiteli a prostory školy. 

Sabina Karešová, 
odbor školství, kultury a sportu

V˘sledky zápisÛ dûtí k povinné
‰kolní docházce pro ‰kolní rok
2020/2021

Ilustraãní foto z minulého roku, leto‰ní zápisy probûhly bez osobní pfiítomnosti dûtí ve ‰kole
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Začátkem května bylo na kontrolním dnu stavby
rozhodnuto, že Základní škola Turnov-Mašov zů-
stane vzhledem ke stádiu rekonstrukce uzavřená.
Obnovení výuky od 25. května bude probíhat v ná-
hradních prostorách některé z turnovských zá-
kladních škol.

Stavební úpravy a přístavba základní školy začaly
8. 4. 2020, což je zhruba o měsíc dříve, než se pů-
vodně plánovalo. Byla prováděna podchytávka
štítové zdi podbetonováním základů staré školy
od hřiště, kde je prudký terénní zlom. Z této stra-
ny je řešen vstup do staré budovy školy od nového

pavilonu,“ přiblížil stavební technik z odboru
správy majetku turnovské radnice Miloslav Chrum-
ko. Jak dodal, po tomto velkém zásahu do statiky
objektu byly sledovány praskliny nosných zdí přes
sádrové terče. Dále bude prováděna dešťová kana-
lizace z areálu do rybníka soukromého vlastníka. 

Zhotovitelem akce Stavební úpravy a přístavba
základní školy Mašov je firma „World Invest“ v. o. s.,
rekonstrukce si vyžádá 43 146 386,– vč. DPH, ter-
mín dokončení je stanoven na 31. 5. 2021.

Opuštěné třídy budou postupně vyklizeny a žá-
ci se mohou těšit zhruba za rok na nové výukové
prostředí, které skloubí prvky původní budovy
z 19. století s moderně pojatým pavilonem. 

Mgr. Zdenka Štrauchová

Ma‰ovská ‰kola pro Ïáky jiÏ neotevfie,
rekonstrukce je v plném proudu

Městský úřad Turnov, dopravní odbor, informuje,
že veškerou agendu vyřizuje během úředních ho-
din bez objednání. Služba registru vozidel a řidičů
je dostupná všem klientům bez rozlišení místa byd-
liště.

„Pro urychlení vyřízení žádosti na registru vozidel
mohou občané využit předepsané originální for-

muláře na našich webových stránkách,“ sdělil ve-
doucí odboru dopravy Pavel Vaňátko.

Formuláfie zde
https://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/formu-
lare-a-zadosti-meu.html

Úfiední hodiny odboru
Po 8.00–12.00, 13.00–17.00
Út 8.00–12.00
St 8.00–12.00, 13.00–17.00
Čt 8.00–12.00
Pá 8.00–12.00

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Odbor dopravní vyfiizuje agendu bez objednávání
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Zdravé mûsto Turnov

Město Turnov informuje, že z důvodu aktuální si-
tuace kolem koronaviru bylo rozhodnuto o pro-
dloužení termínu pro podávání návrhů Tvoříme
Turnov až do konce září letošního roku. V rozpo-
čtu je vyčleněno 600 000 korun. 

Kritéria návrhu projektu
– zaměřen na úpravu veřejného prostoru, zvelebe-

ní veřejného prostranství (pro sportovní a vol-
nočasové využití, dopravní infrastrukturu, ži-
votní prostředí a další oblasti využití)

– umístěný na veřejném prostranství nebo ve ve-
řejně přístupné budově ve vlastnictví města ne-
bo organizaci zřízené městem

– respektující finanční limit
– realizovatelný do 18 měsíců od schválení zahá-

jení realizace
– proveditelný, realizace neodporuje zákonům, je

v souladu s územním a strategickým plánem,
plánovanými akcemi a studiemi a dalšími rozvo-
jovými koncepcemi města

– přínosný pro město a jeho občany
– realizace je v kompetenci města
– roční provozní náklady nepřesáhují 10 % z cel-

kové částky návrhu

Jak podat návrh?
– splnit podmínku a být občanem s trvalým byd-

lištěm v Turnově starším 15 let
– předložit seznam minimálně 20 podporovatelů

s trvalým bydlištěm v Turnově
– ověřit reálnost návrhu a rozpočtu před podáním

s koordinátorkou 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 tur-

novskou podatelnu (formuláře naleznete ke sta-
žení na webových stránkách projektu)

Co se stane s návrhy? 
– radnice návrhy posoudí a zkontroluje
– předkladatelé své návrhy na veřejném setkání

odprezentují a bude spuštěno hlasování o nej-
lepších návrzích

– realizace výsledných návrhů

Kontaktní osoba
Marcela Pilská, koordinátorka participativního
rozpočtu Tvoříme Turnov, e-mailová adresa:

m.pilska@mu.turnov.cz, tel.: 606 230 862. Všech-
ny důležité informace naleznete na webových
stránkách projektu www.tvorime.turnov.cz

Klára Preislerová, 
tisková mluvčí

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.

ZDRAVÁ MùSTA, OBCE, REGIONY

âESKÉ REPUBLIKY

Podávat návrhy do participativního rozpoãtu
mÛÏete aÏ do 30. záfií!
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Do 30. června přijímáme návrhy na udělení vy-
znamenání za rok 2020

Vytvořil někdo ve vašem okolí významné umělec-
ké, vědecké či jiné dílo? Znáte nějakou aktivní
osobu, která se zasloužila o rozvoj našeho města?
Do 30. června ji můžete navrhnout na cenu obce,
čestného občana nebo pro medaili starosty. 

Na cenu obce a medaili starosty mohou návrhy
předkládat členové zastupitelstva města, předsta-
vitelé občanských sdružení, spolků, organizací
a dalších institucí prostřednictvím svých statutár-
ních zástupců, a to vždy s podrobným odůvodně-
ním. Návrhy na udělení čestného občanství před-
kládají pouze členové zastupitelstva města. 

Písemné návrhy na ocenění s odůvodněním při-
jímá tisková mluvčí turnovské radnice, e-mail:
k.preislerova@mu.turnov.cz, hodnotí je pětičlen-
ná komise složená ze zastupitelů města a schvalu-

je je zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání.
Medaile starosty je přednesena Radě města Tur-
nova. 

Tradice udělování Ceny obce a čestného občan-
ství u příležitosti státního svátku 28. října trvá od

roku 2002 a medaile starosty se uděluje od roku
2014.

• Cenu obce je možné udělit za významná umě-
lecká, vědecká a jiná díla mající zejména vztah
k obci, a také za významné občanské aktivity a či-
ny, které směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji
obce a zlepšují její každodenní život. Oceněný ob-
drží finanční dar.

• Čestné občanství může být uděleno fyzickým
osobám, které se významnou měrou zasloužily ze-
jména o rozvoj města. 

• Medaile starosty se uděluje za přínosné aktivi-
ty v oblasti sociální, kulturní, zdravotní, podnika-
telské, za práci s mládeží, sportu či za mimořádný
projev lidskosti nebo hrdinský čin. Vyznamenaný
obdrží pamětní listinu, která je podepsána staros-
tou města a dále originální pamětní medaili. 

Klára Preislerová, tisková mluvčí

Do 30. ãervna pfiijímáme návrhy na udûlení
vyznamenání za rok 2020

OdloÏení plateb poplatkÛ
za odpad a psy
Městský úřad Turnov informuje, že poplatky za
komunální odpad a za psy mohou občané bez
obav zaplatit až do konce června 2020. 

Sdělujeme všem poplatníkům
• místního poplatku za provoz systému shromaž-

ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů,

• místního poplatku ze psů,

že v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem
v České republice bude Městský úřad Turnov u všech
poplatkových povinností k výše vyjmenovaným
místním poplatkům s datem splatnosti od 1. 1. 2020
do 31. 3. 2020 tolerovat úhradu do 30. 6. 2020.

Zároveň doporučujeme upřednostňovat bezho-
tovostní platby převodem z účtu. Nebude vám vy-
měřována žádná sankce za pozdní úhradu.

Zdeňka Salačová, finanční odbor

Prameny jsou v pofiádku
Květnové rozbory vody potvrdily, že pramen
Boží voda i pramen pod Valdštejnem jsou nadá-
le pitné!

Stavební práce v M· 
Zborovská
Firma REN-LOK s. r. o. z Liberce buduje
v Mateřské škole Zborovská oddělení pro děti
mladší tří let. 

Kapacita nového oddělení bude 16 dětí a zahá-
jení provozu se předpokládá v září letošního roku.

ãtvrtek 25. ãervna 2020
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
online pfienos na www.turnov.cz


