
Zpráva o činnosti Zdravého města Turnov  

a MA21 za rok 2020 
 

Rok 2020 nebyl pro život Turnova jednoduchý. Kvůli koronaviru, který naplno udeřil v březnu 

roku 2020, muselo být zrušeno mnoho kulturních a společenských akcí a lidé se upínali spíše 

k online sledování. Důležitou roli hrála spolupráce s turnovskou pobočkou ADRY, která 

zajišťovala seniorům nákupy potravin, léků. Stejně tak i nákupy lidem v karanténě. Spolupráce 

skvěle fungovala i s dobrovolníky, kteří nám šili roušky. 

Turnov je od roku 2011 členem Národní sítě zdravých měst České republiky a vyvíjí činnost v 

projektu Turnov - Zdravé město a místní Agenda 21.  

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově 

hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a 

podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a 

regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní, zdravé, příjemné a 

udržitelné místo pro život, na základě dohody s místními obyvateli.  

Postup ke „Zdravému městu, obci, regionu“ není pouze záležitostí vedení zastupitelstva či 

úřadu – neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních 

partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem, spolků) i s nejširší veřejnosti 

– ADRA, Český červený kříž, Informační centrum pro mládež Turnov, Kulturní centrum 

Turnov, Mateřské školy, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, Městská sportovní 

Turnov, Náruč – centrum pro rodinu, Nemocnice Turnov – oddělení následné péče, Parlament 

mládeže, Regionální turistické informační centrum Turnov, Středisko volného času dětí a 

mládeže – Žlutá ponorka, Zdravotně sociální služby Turnov, Základní školy, Základní 

umělecká škola Turnov. 

Zdravé město Turnov v roce 2020 zaštiťovala tisková mluvčí a koordinátorka projektu Zdravé 

město a MA21 Ing. Klára Preislerová. Odpovědným politikem byla místostarostka Mgr. Petra 

Houšková. Členové komise zastupují řadu profesí, od lékaře, zastupitele, učitele až po 

soukromé podnikatele. Zdravé město místo má na městských webových stránkách 

https://www.turnov.cz/cs/mesto/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/ 

V roce 2020 se město Turnov díky naplňování povinných kritérií místní Agendy 21 udrželo v 

kategorii D. Plánem pro rok 2021 je naplňování povinných kritérií pro kategorii D a být v 

součinnosti s Libereckým krajem a ostatními městy, avšak nepořádání veřejného fóra zdravých 

měst, jehož výstupy nebylo vždy možné v plné míře realizovat a zájem veřejnosti o tato setkání 

byl malý.  

Město Turnov také přihlásilo své dva projekty do „Nejoblíbenější praxe“ Zdravých 

měst, obcí a regionů. Naše dva projekty „Pumtrack z participativního rozpočtu“  a „Pojďme 

vodu dostat do parku“  byly zařazeny do hlasování mezi 26 nejlepších projektů za rok 2020. 

Projekt „Pumtrack z participativního rozpočtu“ obsadil 10. místo.    

https://www.turnov.cz/cs/mesto/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/


Významné aktivity projektu Zdravé město Turnov 

• Skutečně zdravá škola – podpora zdravého stravování na školách, udržitelného života a 

konzumování, podpora místních zdrojů. Do projektu jsou zařazeny čtyři mateřské školy. 

Kuchařky mateřských škol také v roce 2020 prošly školením v oblasti zdravého stravování.  

• Setkání starosty s občany – starosta města Tomáš Hocke v roce 2020 nemohl pořádat návštěvy 

do jednotlivých lokalit ve městě. Proto od podzimu vysílal živě prostřednictvím sociální sítě 

facebook. Setkání s občany proběhlo jen v lednu s občany Mírové ulice. Realizována byla 

veřejná prezentace regenerace sídliště na Výšince.  

• Aktivity parlamentu mládeže – kvůli nemožnosti setkávání nebyly realizovány pravidelné 

aktivity parlamentu mládeže, podporována byla spolupráce parlamentu s Národním 

parlamentem dětí a mládeže  

• Realizace kampaní – v rámci Zdravého města byly zrealizovány kampaně na podporu 

náhradní rodinné péče Centra pro rodinu Náruč. Podpora kampaně národní potravinové sbírky 

Českého červeného kříže. Kampaně na podporu vlastenectví, kterou vyhlašuje pravidelně 

starosta města – Vlajka pro Masaryka a Vlajka pro republiku. Ve spolupráci s Městskou 

knihovnou A. Marka je realizována kampaň na podporu čtenářství.   

• Tvoříme Turnov  - v roce 2020 Turnov počtvrté zapojil obyvatele do tzv. participativního 

rozpočtu Tvoříme Turnov www.tvorime.turnov.cz s ověřeným hlasováním přes SMS. Jednalo 

se o možnost pro obyvatele navrhnout projekt včetně finančního rozpočtu, který by město 

uskutečnilo. Radnice vyčlenila na návrhy 600.000 korun. Hlasování se celkem zúčastnilo 581 

občanů. Vyhrál projekt Rekonstrukce hřiště na Hruštici, druhé místo získal projekt Zkrášení 

místa u Boží vody a třetí příčku Oplocení hřiště na Hruštici. K realizaci projektů dojde postupně 

na jaře 2021.  

• Prezentace města a informovanost obyvatel - z hlediska informovanosti obyvatel města bylo 

v roce 2020 využíváno hned několika zdrojů. Významným zdrojem informací jsou webové 

stránky města Turnova www.turnov.cz. Od listopadu 2020 máme spuštěny nové webové 

stránky, které vykazují kolem 23 tisíc přístupů za měsíc a jsou zaměřené především na 

informovanost občanů v podobě zpráv – dění ve městě, městský úřad informuje, v současné 

době aktuality kolem koronaviru a další zajímavé sekce. Kromě zpráv z radnice jsou velkou 

novinkou i životní situace, kdy si lidé mohou pod jednotlivými odbory najít, jak postupovat 

například při výměně řidičského průkazu či občanského průkazu. Hlavní stranu bude zdobit 

vždy několik velkých fotografií s odkazem na nejzásadnější informace a akce ve městě. Občan 

zde najde informace o městě, městském úřadu a v sekci otevřené město třeba rozklikávací 

rozpočet. Původní webové stránky byly upraveny do nové grafiky a struktury, rozšířily se o 

vybrané moduly – rozšířené aktuality, životní situace, ztráty a nálezy, tematické mapy. Cena za 

novu podobu stránek byla 100.000 korun. Provozovatel as4u.cz, s.r.o. zůstává stejný. 

 

Od roku 2013 má město Turnov svůj profil na facebooku na www.facebook.com/mestoturnov, 

který byl zaplňován aktuálními fotografiemi z akcí, konaných ve městě, aktuálními informace 

o dění ve městě i na radnici či pozvánkami ke společenských akcím. Aktuálně facebook sleduje 

téměř 4 tisíce lidí. Každý měsíc tisková mluvčí shromažďovala e-mailovou korespondenci a 

předkládala Komisi pro občanské záležitosti, případně řešila s vedením města.  

http://www.tvorime.turnov.cz/


Prezentace města a informace z radnice mohli občané nalézt i v tištěné podobě. Konkrétně ve 

zpravodajských novinách Turnovsko v akci, které vycházely každé dva týdny. Sudé číslo 

doplňovala anketa zastupitelů na aktuální téma. Dalším tištěným informačním materiálem byla 

prezentace v Radničních listech, které byly přílohou časopisu Hlasy a ohlasy Turnovska, zde 

měla radnice prostor na 6 stran. Občané mohli časopis nalézt každý měsíc ve svých schránkách. 

Jednu dvojstranu si mohli lidé přečíst každý měsíc v časopisu Turnovsko, kde bylo popsáno 

větší aktuální téma. O dění ve městě byly natáčeny 2 relace Televize Města Turnova. Zdenka 

Štrauchová natáčela videa k projektu Tvoříme Turnov, kde své návrhy předkladatelé 

představili.  

 

• Novináři z nejrůznějších médií byli informováni prostřednictvím tiskových konference o dění 

na radnici i ve městě, kde jim bylo za rok 2020 předloženo, a každý týden zasíláno, celkem 669 

tiskových zpráv. Rozhovory se starostou města, zprávy z radnice a upoutávky na akce ve městě 

přinášelo Radio Contact Liberec, webový portál Naše Pojizeří a televize RTM+. K předávání 

informací občanům sloužilo také šest vývěsek městského úřadu, kam pracovnice Obecního 

živnostenského úřadu umisťovaly aktuální materiály.  

 

Nově od března 2020 využíváme k informování obyvatel mobilní aplikaci Mobilní rozhlas, kde 

máme k registrováno 1538 občanů. Od května/června 2020 bylo zasílání prostřednictvím e-

mailu a mobilní aplikace souhrnné zpravodajství z radnice – uzavírky, pozvánky na 

nadcházející víkend, novinky z radnice atd. včetně fotogalerií. Zasílání je zdarma. V případě 

krizových zpráv je možnost využít SMS – placené.  

 

• Komise pro občanské záležitosti – koronavirus dopadl i na Komisi pro občanské záležitostí, 

kdy od poloviny března nemohli chodit na gratulace našim spoluobčanům. Pouze předem po 

domluvě donesli balíček s květinou. Celkem se jednalo o 315 jubilantů. Gratulace probíhá u 80. 

a 85. narozenin, od 90. narozenin se gratuluje každý rok. 

 

• Vítání občánků - Odbor správní na rok 2020 naplánoval 4 termíny vítání občánků. Povedl se 

uskutečnit jeden termín 26. září, na které přišlo z pozvaných 36 dětí pouze 18. Je vidět, že lidé 

se báli a raději se slavnostního aktu nezúčastnili. Děti dostaly dárečky a maminky květinu od 

města Turnov, pamětní list a dárky od turnovské knihovny i maličkost od Spolku rodáků a přátel 

Turnova a také Náruč – centrum pro rodinu. Nyní je zhruba dluh 200 nepřivítaných dětí, 

narozených od září 2019, celý rok 2020 a část 2021. 

 

• Svatební obřady - Odbor správní spolu s matrikářkami a oddávajícími připravil řadu 

svatebních obřadů. V roce 2020 se jich uskutečnilo 124 z toho 16 církevních. U svatebčanů 

vedla turnovská radnice – 36 obřadů, hrad Valdštejn 29, Malá Skála 15 či zámek Hrubý 

Rohozec – 10.  Podrobné informace pro svatebčany lze najít na webových stránkách města. 

  



Pro bližší informace o nejvýznamnějších událostech se kliknutím na nadpisy dostanete na 

webové stránky města a zobrazí se vám tisková zpráva. 

Leden 2020 

 

Novoroční ohňostroj – 1. leden byl zahájen tradičním novoročním ohňostrojem Na Lukách 

 

Leden v synagoze – 13. ledna si Turnov připomenul odsun turnovských Židů do Osvětimi a 

také Mezinárodní den památky obětí holocaustu.  

 

Oslava v Náruči – rodinné centrum Náruč uspořádalo ke svým 20. narozeninám oslavu. 

 

Tvoříme Turnov – vyhlášení dalšího ročníku participativního rozpočtu, kde v roce 2020 čekalo 

na návrhy občanů 600.000 korun. 

Medaile starosty obdržel Jindřich Šídlo – 21. ledna předal starosta Tomáš Hocke medaili za 

žurnalistickou práci a snahu o vyvážené a nezávislé zpravodajství, tak důležité pro vnímání 

současného společenského dění.  

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/prvni-den-roku-2020-zacal-v-turnove-tradicnim-novorocnim-ohnostrojem.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/vzpominkovy-lednovy-program-synagogy-v-turnove.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/centrum-pro-rodinu-naruc-oslavilo-sve-dvacetiny.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/pojdte-tvorit-turnov-mame-600-000-korun-pro-vase-napady.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/medaili-starosty-obdrzel-jindrich-sidlo.html


Setkání s představiteli církví – každoroční setkání se uskutečnilo 22. ledna.  

 

První miminka Turnova – stalo se, že první přivítané miminko, 27. ledna, předběhlo ještě jedno 

dříve narozené.  

 

Únor 2020 

 

 

Město přijímalo žádosti o dotace – a to v sociální oblasti.  

 

Setkání starosty s občany ulice Mírová – 3. února proběhlo požadované setkání s občany ze 

strany obyvatelů ulice Mírová kvůli nové komunikaci a chodníku 

 

Turnov na veletrhu Holiday World – mezinárodní veletrh se uskutečnil 13. – 16. února 

v Letňanech a Turnov nemohl chybět. 

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/vedeni-mesta-diskutovalo-s-predstaviteli-cirkvi.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/prvniho-turnovacka-o-tri-hodiny-predbehla-holcicka-katerina.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/dotace/mesto-turnov-prijima-zadosti-o-dotace-na-podporu-socialni-oblasti.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/setkani-starosty-mesta-s-obyvateli-ulice-mirova.html
file://///sun/users/_WPROF/houskovp/Documents/GroupWise/Novinkou%20letošního%2029.%20ročníku%20mezinárodního%20veletrhu%20Holiday%20World,%20který%20probíhal%2013.%20–%2016.%202.%202020,%20bylo%20jeho%20uspořádání%20v%20prostorách%20letňanského%20výstaviště%20PVA%20EXPO%20Praha


Nová místa pro separovaný odpad – stal se jím prostor před Technickými službami a Sběrným 

dvorem na Vesecku. 

 

Městský ples po 11 – 15. února ožilo Kulturní centrum Turnov městským plesem, jehož výtěžek 

putoval Městské knihovně Antonína Marka v Turnově na realizaci kulturně vzdělávacích 

pořadů pro seniory a na realizaci biblioterapie v turnovské nemocnici na oddělení následné 

péče. Knihovna nakoupila seniorům v roce 2021 knihy. 

 

Ocenění sportovců – na radnici se sešli sportovci, jejichž výkony ocenil starosta Tomáš Hocke. 

 

První sídlištní kompostér – 24. února se oficiálně otevřel sídlištní kompostér na Výšince. 

 

Březen 2020 

 

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zivotni-prostredi/turnov-ma-nova-mista-pro-trideny-odpad.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/kulturni-centrum-turnov-ve-viru-tance.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/sport/nejlepsi-sportovci-turnova-na-setkani-se-starostou-mesta.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zivotni-prostredi/prvni-sidlistni-komposter-otevren.html


Motoristo zbystři, za volantem mysli… dopravní seriál, kde dochází k odhalení dopravních 

přestupků, které motoristé v Turnově nejčastěji páchají 

 

Turnov se prezentoval na veletrhu Euroregiontour – ten proběhl 6. – 7. března v Jablonci nad 

Nisou. 

 

Výtvarná soutěž pro malé malíře – odbor životního prostředí vyhlásil výtvarnou soutěž pro 

děti z turnovských i okolních mateřských škol na téma „Děti lesu, les dětem“. 

 

Na radnici vlála tibetská vlajka – 10. března se Turnov zapojil do každoroční kampaně Vlajka pro 

Tibet. 

 

Nákupy pro seniory – Adra zajišťovala v první koronavirové vlně nákupy seniorům, kteří 

projevili zájem.  

 

Pojďme vyrobit Turnovákům roušky – radnice vyzvala k šití roušek pro sociální služby, 

seniory a občany Turnova.  

 

Řekněte Turnovákům o vaší službě – radnice shromažďovala kontakty o otevřených 

obchodech v době nouzového stavu. Seznam provozoven. 

 

Turnov spustil Mobilní rozhlas – nejprve k zasílání krizových situací, poté k informačním 

zprávám z radnice každý týden 

 

  

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/motoristo-zbystri-za-volantem-mysli.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/turnov-a-cesky-raj-se-prezentoval-na-veletrhu-euroregiontour-2020.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/vytvarna-soutez-pro-male-malire.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/na-turnovske-radnici-vlaje-tibetska-vlajka.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/koronavirus/nakupy-pro-turnovske-seniory-zajisti-dobrovolnici-adry.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/koronavirus/pojdme-vyrobit-turnovakum-rousky.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/koronavirus/rozvazite-hotove-jidlo-ci-potraviny-reknete-turnovakum-o-vasi-sluzbe.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/koronavirus/jsou-tu-pro-nas.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/koronavirus/turnov-spousti-mobilni-rozhlas-registrujte-se-a-dostavejte-zpravy-z-krizovych-situaci-do-telefonu.html


Duben 2020 

 

 

Fotografická soutěž – město Turnov vyhlásilo fotosoutěž k zachycení atmosféry v době 

koronaviru na Turnovsku. 

 

Symbolická připomínka výročí Josefa Pekaře – 12. dubna uplynulo 150 let od narození 

předního českého historika přelomu 19. a 20. století Josefa Pekaře, profesora a rektora 

Karlovy univerzity, rodáka z Malého Rohozce.  

 

Dezinfekce veřejných prostor – díky ochotně dobrovolných hasičů z Mašova došlo 

k vydezinfikování veřejných prostor v Turnově. 

 

Bedýnková kampaň – Zájemcům, kteří by rádi měli přístup k produktům z ekologického 

zemědělství od místních farmářů je nabízeno členství v KPZ (Komunitou podporované 

zemědělství), které je založeno na blízkém vztahu mezi producenty a zemědělci bez dalších 

prostředníků. 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/koronavirus/fotograficka-soutez-k-zachyceni-atmosfery-v-dobe-koronaviru-na-turnovsku.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/symbolicka-pripominka-150-vyroci-josefa-pekare.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/koronavirus/v-turnove-se-dezinfikovala-verejna-prostranstvi.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/startuje-bedynkova-kampan.html


 

Kampaň Vlajka pro republiku – květnové oslavy byly zrušené, lidé si však mohli vyzvednout 

státní vlajku k vyvěšení v rámci kampaně Vlajka pro republiku.  

Květen 2019 

 

 

Výzva k podávání návrhů na ceny obce – tradičně do 30. června přijímáme návrhy na udělení 

cen obce. 

 

Turnov se také přidal –  26. května vlála na radnici černá vlajka na protest proti zákonu o 

kompenzačním bonusu pro samosprávy. 

 

Městský svátek v Turnově – 28. květen proběhla symbolická oslava městského svátku 

vyvěšením státních vlajek.  

 

Květnové oslavy byly zrušené, vedení města pouze k pomníčkům položilo květiny 

file://///sun/users/_WPROF/houskovp/Documents/GroupWise/rnov-a-ma21/kvetnove-oslavy-jsou-zrusene-kampan-vlajka-pro-republiku-ale-zustava.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/do-30-cervna-prijimame-navrhy-na-udeleni-vyznamenani-za-rok-2020.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/koronavirus/i-turnov-se-prida.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/v-turnove-dnes-vlaji-mestske-vlajky.html


Červen 2020 

 

 

Týden udržitelného rozvoje – 3. června se uskutečnilo na turnovské radnici setkání neziskovek. 

 

Představení studie Regenerace sídliště Výšinka – proběhlo po zrušeném jarním termínu 

nakonec 6. června v Kulturním centru Střelnice.  

 

Kuchařky MŠ prošly školením – a to v oblasti zdravého stravování, které se 10. června konalo 

v rámci projektu „Skutečně zdravá škola“. 

 

Den dětí s Ponorkou – 13. červen patřil městu a putovnímu průvodu po soutěží pro děti. 

 

Ocenění pro turistické noviny Turnovska – RTIC patřilo krásné 2. místo. 

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/tyden-udrzitelneho-rozvoje-privedl-na-radnici-neziskove-organizace.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/regenerace-turnovskych-sidlist/obyvatelum-mesta-byla-predstavena-studie-regenerace-sidliste-vysinka.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/kucharky-turnovskych-materskych-skol-prosly-skolenim-v-oblasti-zdraveho-stravovani.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/den-deti-2020-v-turnove-13-cervna.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/oceneni-pro-turisticke-noviny-turnovska.html


Výsledky fotosoutěže – 22. června proběhlo na radnici setkání fotogramů, kteří zdokumentovali 

koronavirovou dobu na Turnovsku. 

 

Setkání starostů ORP – 22. června proběhlo také setkání starostů okolních obcí. 

 

Červenec 2020 

 

 

Parková slavnost – 15. července se v parku u letního kina uskutečnila oslava nového potůčku 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/turnov-zna-viteze-fotosouteze.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/na-radnici-probehlo-setkani-starostek-a-starostu-orp-turnov.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/parkova-slavnost-na-pocest-noveho-potoka.html


Srpen 2020 

 

 

Živá vysílání starosty – 3. a 31. srpna zodpovídal starosta dotazy občanů prostřednictvím online 

vysílání na facebooku.  

 

Filmový víkend – 7. – 9. srpna Turnov filmově ožil. 

 

Slavnostní otevření Pumptracku a oslava 20. výročí Městské sportovní Turnov – proběhla 29. 

srpna v areálu Maškovy zahrady.  

 

Ocenění pedagogů – přesunutý březnový termín se podařilo uskutečnit koncem prázdnin. 

 

Otevření nového oddělení MŠ Zborovská – 31. srpna bylo rodičům představeno nové oddělení 

pro děti mladší 3 let.  

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/zive-vysilani-starosty-tomase-hockeho.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/filmovy-vikend-2020-v-turnove.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/turnovsti-slavili-otevreni-pumptracku-a-20-let-mestske-sportovni.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/radnice-ocenila-vyjimecne-turnovske-pedagogy.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/nove-oddeleni-ms-zborovska-bylo-slavnostne-otevreno.html


Září 2020 

 

Vedení města přivítalo prvňáčky – 1. září usedlo do školních lavic 159 žáků prvních tříd. 

 

Forenzní značení kol – Městská policie Turnov značila kola proti krádeži. 

 

Představitelé města běželi – 250 km Českým rájem uběhli zástupci Města Turnova. 

 

Putování po památkách – 15. září putovali žáci turnovských základních škol po místech 

města. 

 

(Ne) blázni Turnove! – akci v rámci Týdnů pro dušení zdraví a oslav 30. let komunitních 

služeb v ČR. 

 

Putování s Večerníčkem – 19. září patřilo Pelešanům, kde proběhla tradiční akce pro děti. 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/prvni-tridy-se-dnes-otevrely-pro-159-prvnacku.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/forenzni-identifikacni-znaceni-kol-pokracuje-i-v-zari-2020.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/sport/v-jedinecnem-zavode-ceskym-rajem-se-utkalo-vedeni-radnice.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/zaci-ctvrtych-trid-zakladnich-skol-putovali-po-pamatkach.html
file://///sun/users/_WPROF/houskovp/Documents/GroupWise/FOKUS%20Turnov%20srdečně%20zve%20v%20rámci%20Týdnů%20pro%20duševní%20zdraví%20a%20oslav%2030%20let%20komunitních%20služeb%20v%20ČR%20na%20akci%20(NE)BLÁZNI%20TURNOVE!,%20která%20se%20uskuteční%20v%20sobotu%2019.%20září%202020%20v%20atriu%20Muzea%20Českého%20ráje%20a%20v%20prostorách%20expozice%20horolezectví.
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/pozvanka-na-sobotni-putovani-s-vecernickem.html


Oslava historika Pekaře – 26. září proběhla odložená jarní oslava historika Josefa Pekaře 

 

Říjen 2020 

 

 

Den architektury v Turnově – 3. října byl připraven hned na dvou místech zajímavý program. 

 

Noc s Andersenem online – 9. – 10. října mohli lidé knihovně posílat fotografie a video 

z domácí noci s Andersenem, která se letos nemohla v roce 2020 uskutečnit.   

 

Kameny zmizelých – výzva k podpoře projektu v Turnově. 

 

Adra opět pomáhá – při podzimní covidové vlně zajišťovala seniorům nákupy léků a potravin 

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/oslavy-historika-josefa-pekare-na-malem-rohozci.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/zajimava-mista-a-hezke-pocasi-treti-rocnik-dne-architektury-v-turnove-se-vydaril.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/noc-s-andersenem-2020-online.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/kameny-zmizelych-v-turnove-tento-projekt-muzete-podporit-i-vy.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/koronavirus/adra-znovu-zajistuje-obcanum-turnova-a-okoli-bezplatnou-distribuci-potravin-a-leku.html


Alespoň jeden strom – spolek ZaZemí připravil kampaň na výsadbu stromů k významným 

okamžikům. 

 

Vlajka pro Masaryka – kampaň k vyzvednutí vlajek k výročí 28. října proběhla i v roce 2020. 

Říjnové oslavy však nebylo možné realizovat. 

 

Dřevěnka školou roku – MŠ Alešova se stala školou roku 2020. 

 

Mapy budoucnosti – Cílem projektu je zlepšení spolupráce mezi obcí (obecní policií) a Policií 

ČR, zvýšení informovanosti obyvatel o kriminalitě a zvýšení důvěry obyvatel k policejním 

složkám.  

 

Listopad 2020 

 

 

Městské sady Hruštice – kampaň, při které mohli občané vysadit svůj strom. 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/zapojit-se-do-kampane-aspon-jeden-strom-muzete-i-vy.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/8-rocnik-kampane-vlajka-pro-masaryka.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/drevenka-se-stala-materskou-skolou-roku-2020.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/turnov-chce-prostrednictvim-projektu-mapy-budoucnosti-ii-zvysit-informovanost-o-kriminalite.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/mesto-turnov-zve-ke-kampani-mestske-sady-hrustice.html


 

Zimní bedýnkování – Spolek ZaZemí nabídl možnost zajištění zeleniny před zimou. 

 

Dárková okénka – radnice připravila výzvu pro podnikatele a živnostníky, aby zveřejnili 

vánoční sortiment. 

 

Nový vzhled webových stránek – 23. listopadu byly spuštěny nové webové stránky města 

Turnova 

 

Strom splněných přání – od 24. listopadu mohli lidé podpořit dárky děti z dětských domovů 

 

Ježíškova pošta – od 30. listopadu byla v Regionálním turistickém informačním centru 

spuštěna Ježíškova pošta pro děti 

 

Vánoční okénka – výzva pro podnikatele nabízející vánoční občerstvení 

 

Rozsvícení vánočního stromu – v roce 2020 bohužel pouze online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/zimni-bedynkovani.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/adventni-turnov/chcete-turnovakum-nabidnout-vanocni-sortiment-zapojte-se-do-akce-darkova-okenka.html
https://www.turnov.cz/cs/aktuality/mestsky-urad-informuje/radnice-nadelila-obcanum-predvanocni-darek.html
https://www.turnov.cz/cs/aktuality/adventni-turnov/strom-splnenych-prani-pro-deti-z-detskych-domovu.html
https://www.turnov.cz/cs/aktuality/adventni-turnov/jeziskova-vanocni-posta.html
https://www.turnov.cz/cs/aktuality/adventni-turnov/vanocni-okenka-obcerstveni-pro-vas.html
https://www.turnov.cz/cs/aktuality/videoreportaze/zacatek-adventniho-casu-v-turnove.html


Prosinec 2020 

 

 

Aplikace Mapy kriminality - pilotní projekt reagující na zájem odborné i laické veřejnosti o 

informace o kriminalitě nejen v podobě statistik, ale i map trestných činů a přestupků se 

zobrazením lokality, kde k daným událostem dochází.  

ZŠ Zborovská Euroškolou – ve Zborovské opět obhájili titul Euroškola  

Mikuláš v mateřinách – 3. prosince navštívil turnovské mateřské školy Mikuláš se svojí 

družinou 

Trh řemesel – provizorní adventní trhy se konaly 17. – 19. prosince 

Výsledky Tvoříme Turnov 2020 - 11. prosince skončilo hlasování o nejlepší návrhy 

participativního rozpočtu. Do hlasování se zapojilo celkem 581 respondentů.  

Radnice poděkovala pěstounům – a to dovezením dárkového balíčku 

 

 

Zpracovala: Ing. Klára Preislerová     V Turnově 26. února 2021 

 

https://www.turnov.cz/cs/aktuality/ostatni/od-prosince-funguje-nova-aplikace-mapy-kriminality.html
https://www.turnov.cz/cs/aktuality/skolstvi/zakladni-skola-zborovska-obhajila-titul-ekoskola.html
https://www.turnov.cz/cs/aktuality/adventni-turnov/mikulas-navstivil-turnovske-materske-skoly.html
https://www.turnov.cz/cs/aktuality/adventni-turnov/trh-remesel-na-namesti-ceskeho-raje-od-17-do-19-prosince.html
https://www.turnov.cz/cs/aktuality/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/tvorime-turnov-2020-zna-sveho-viteze.html
https://www.turnov.cz/cs/aktuality/mestsky-urad-informuje/ani-letos-radnice-nezapomnela-na-pestounske-rodiny.html


 


