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Zpráva o činnosti Zdravého města Turnova za rok 2014 

 

Během roku 2014 nastaly v projektu organizační změny. Zastupitelstvo města svým 

usnesením ZM č. 405/2014 odvolalo z funkce koordinátora projektu Bc. Radka Drašnara a 

jmenovalo do této funkce Ing. Kláru Preislerovou. Usnesením ZM č. 454/2014 byl odvolán 

z funkce zodpovědného politika Mgr. Otakar Špetlík a jmenována místostarostka Mgr. Petra 

Houšková. 

 

Během roku 2014 se uskutečnila řada akcí, ať už jde o veřejná projednávání, společenské 

akce, setkání s občany, soutěže, kampaně a další. Níže naleznete přehled konaných akcí 

v jednotlivých měsících.  

 

 

LEDEN 2014 

První den nového roku 2014 byl v prostoru autobusového nádraží přivítán NOVOROČNÍM 

OHŇOSTROJEM, a to díky finanční podpoře turnovských firem. Ve dnech 15. až 19. ledna 

se v Nizozemí uskutečnil 

VELETRH CESTOVNÍHO 

RUCHU ULTRECHT, kde 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 

(toho času odbor cestovního ruchu městského úřadu) 

prezentovaly město Turnov a celou lokalitu Českého Ráje. 

Turnov byl také představen na VELETRHU CESTOVNÍHO 

RUCHU REGIONTOUR v Brně ve dnech 16. až 19. 1. Turnov si 20. ledna připomněl 

vzpomínkových večerem VÝROČÍ TURNOVSKÝCH ŽIDŮ. Z oblasti školství stojí za 

zmínku PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ. To se uskutečnilo od 28. ledna do 7. února. Akce byla 

součástí projektu výchovy ke čtenářství Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář. Cílem bylo 

nenásilnou, a pro děti nezapomenutelnou a hravou formou, dovést k pravidelnému čtení. 

Projekt probíhal po celý školní rok a slavnostní pasování bylo jeho součástí. 29. ledna zavítal 

starosta města Tomáš Hocke na SETKÁNÍ OBČANŮ NA DALIMĚŘICÍCH, aby 

podiskutoval s občany této části města. V sále místní hasičárny jej očekávalo více než šedesát 

místních obyvatel. Setkání se zúčastnil také místostarosta Jaromír Pekař a zastupitelé Karel 
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Jiránek a Petr Soudský. Řešila se Maškova zahrada, kanalizace, průmyslová zóna Vesecko i 

kauza Walderode. Myslivci devatenácti mysliveckých sdružení z okolí Turnova 30. ledna 

absolvovali ZKOUŠKU MYSLIVECKÝCH ZNALOSTÍ, kterou připravil odbor životního 

prostředí. Turnov se prezentoval od 30. ledna do 2. února na největším veletrhu cestovního 

ruchu na Slovensku, v rámci ITF SLOVAKIATOUR BRATISLAVA. Poslední den ledna se 

v Kulturním centru Střelnice uskutečnil V. MĚSTSKÝ PLES. Lidé si mohli užít večer 

v rytmech Orchestru Ladislava Bareše. Výtěžek z prodeje čestných vstupenek v celkové výši 

27.100 korun byl věnován Mateřské a základní škole Sluníčko, která jej použila na výtvarné a 

další pomůcky pro děti. Koncem ledna se Turnov prezentoval na VELETRHU 

CESTOVNÍHO RUCHU REISEMARKT v Drážďanech. 

 

 

ÚNOR 2014 

Turnov se zapojil do kampaně KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY, kterou vyhlásila Síť 

mateřských center jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny. Děti by měly 

dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla. Kořeny směřují do minulosti k našim 

prarodičům a křídla upozorňují na 

zodpovědnost, která zavazuje každého, 

kdo přijímá rodičovství. Hlavním 

iniciátorem bylo Centrum pro rodinu 

Náruč, které do rodinné problematiky 

zapojilo rodiny. V únoru 2014 se starosta 

města rozhodl, že bude udělovat 

MEDAILI STAROSTY. Starosta města 

ji udělil při výročí 28. října a také 17. 

listopadu. Medaili lze udělit za přínosné 

aktivity v oblasti kultury, práce s mládeží, 

sportu, sociální a zdravotní oblasti, oblasti 
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podnikatelské či za mimořádný projev lidskosti nebo hrdinský čin. Její podoba vznikla díky 

studentům Střední uměleckoprůmyslové školy. Desátého února se v Litoměřicích konal 

PARLAMENT MLÁDEŽE. Což je apolitické společenství, kde se schází mládež od cca 13 

ti do 20 ti let. Pro každého je zde prostor a každý má právo se vyjádřit k projednávané věci. 

Hlavním cílem PMMT je právě přispění mládeže do politické situace města. Řeší se předem 

naplánované téma a aktuální témata Turnova. Každé téma si PMMT určuje sám. Více 

informací lze nalézt na webových stránkách www.pmmt.cz. 17. února 2014 se na Střelnici 

konalo FÓRUM NÁRODNÍ SÍTĚ ZDRAVÝCH MĚST, a to pod patronací Národní sítě 

zdravých měst České republiky jako povinné kritérium projektu Turnov – zdravé město a 

místní Agenda 21. Veřejné diskuse nad problémy města se zúčastnilo více než 80 občanů 

spolu se zastupiteli, představiteli vedení města a pracovníky městského úřadu. O doprovodný 

program se postaral soubor mažoretek Perliček. Poté se prezentovaly problémy, které vzešly 

z minulého Fóra, zda byly odstraněny a jakým způsobem vyřešeny. Samotná diskuze o stavu 

a možnostech rozvoje města v nejrůznějších oblastech probíhala u deseti stolů. Ty byly 

obsazeny podle zájmu občanů, nejvíce lidí se sešlo nad tématem územního plánování a 

dopravy, nejméně je zajímalo podnikání a cestovní ruch. Zformulované problémy pak 

přednesli garanti jednotlivých témat, převážně vedoucí odborů turnovské radnice nebo 

předsedové komisí rady města, a označili dva nejzásadnější. Anketa se uskutečnila v termínu 

od 3. - 31. března 2014, kdy měli občané možnost anketní lístky odevzdat do označených 

schránek na devíti místech ve městě, nebo je vyplněné odeslat elektronickou poštou. Ke 

zpracování se dostalo 472 lístků, 414 jich bylo platných a 58 neplatných. K určení výsledků 

došlo tak, že bylo porovnáno pořadí problémů definovaných účastníky Fóra Zdravého města 

(F) s pořadím problémů z ankety (A). Nakonec vzešly pro řešení následující problémy: 

1. Nedostatečná regulace průmyslových zón, zejména té na Vesecku, v nově vznikajícím 

územním plánu. Požadavek na regulaci průmyslové zóny Vesecko minimálně 

v rozsahu stávajícího regulačního plánu (F = 1., A = 2.) 

2. Nestavět zimní stadion (F = 9.-11., A=1.) 

http://www.pmmt.cz/
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3. Přístup k nákupnímu centru Kontakt a Lidl (F = 4., A = 6.) 

4. Kouření dětí a problematika drog u mládeže v městském parku, prodej alkoholu a 

tabákových výrobků mladistvým (F = 8., A=4.) 

5. Přístavba a vnitřní rekonstrukce ZŠ v Alešově ulici vedoucí ke vzniku multifunkčního 

centra (F =7., A = 9.) 

V ostatních případech se pořadí do 10. místa z fóra a ankety „nepotkalo“. S výsledky ankety 

byli seznámeni zastupitelé města na veřejném zasedání dne 24. dubna 2014 a z problémů 

definovaných na Fóru Zdravého města a problémů ověřených anketou bude sestaven 

komunitní plán. Strážníci Městské policie Turnov 18. února provedli ŠKOLENÍ VE 

FOKUSU. Setkání se konalo jako součást programu primární prevence městské policie. 

Strážník Vladimír Hladík se při přednášce zaměřil na problematiku společensky 

nebezpečných jevů, nevyhnul se ani otázkám bezpečnosti v silničním provozu ani riziku 

internetové komunikace. Den poté, 19. února, zavítal místostarosta Jaromír Pekař spolu 

s vedoucí odboru sociálních věcí Hanou Kocourovou na NÁVŠTĚVU DO DOMU 

S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU VÝŠINKA. Místostarosta ubezpečil seniory, že se 

v roce 2014 nezvýší cena nájmu ani tepla. Vysvětlil důvody zdražení vody a rozhovořil se i o 

rozpočtu a investičních akcích města. Senioři se mohli vyjádřit i se svými problémy – zmínili 

se o pěším přístupu k nákupnímu centru Lidl, o MHD. Hana Kocourová pak na závěr 

přítomné seznámila s akcemi, které odbor 

sociálních věcí na rok 2014 připravil. Ani 

v únoru nechyběla prezentace Turnova na 

veletrhu. Tentokrát bylo město od 20. do 23. 

února představeno na VELETRHU HOLIDAY 

WORD 2014 v Praze.  V sobotu 22. února se 

v Kulturním centru Střelnice v rámci 

sportovního plesu vyhlásily výsledky ANKETY 

NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ ZA ROK 2013. 
V kategorii jednotlivců nasbíral nejvíce bodů a 

stal se korunovaným králem místních sportovců 

Tomáš Dlabaja z oddílu orientačního běhu TJ 

Turnov. Kategorii družstva mládeže ovládla štafeta dorostenců oddílu orientačního běhu TJ 

Turnov a stejně úspěšné bylo družstvo dospělých stejného oddílu v kategorii družstva B. Za 

největší sportovní nadějí dětí do 14 let byla označena Andrea Prokorátová z oddílu judo TSC 

Turnov a Patrik Horák z oddílu orientačního běhu TJ Turnov se stal sportovní nadějí mládeže 

do 18 let. Trenérem roku 2013 byl vyhlášen Dušan Král z AC Syner Turnov. 

PROBLEMATIKA ZDRAŽOVÁNÍ VODY BYLA VEŘEJNĚ PROJENÁNA 24. února 

v kině Sféra, kde se pokusil 

strukturu Vodohospodářského 

sdružení (které je dobrovolným 

svazkem 6 měst a 16 obcí) 

vysvětlit starosta města Tomáš 

Hocke i místostarosta Otakar 

Špetlík. Za VHS se zúčastnil Ing. 

Milan Hejduk a Josef Vojtíšek. 

V diskusi občanů se například 

objevily dotazy, proč zástupci 

Turnova v radě VHS 

nerespektovali usnesení 

zastupitelů, kteří rozhodli cenu 
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vody pro rok 2014 nenavyšovat, nebo zda by péči o vodohospodářské sítě mohly převzít 

například Technické služby Turnov. Padla také otázka, zda je vypověditelná smlouva 

s SčVAK před uplynutím doby platnosti koncesní smlouvy. Koncem února se konala 

TISKOVÁ KONFERENCE O TURNOVSKÉ NEMOCNICI, které se zúčastnil generální 

ředitel Krajské nemocnice Liberec a. s. Luděk Nečesaný, náměstek pro léčebnou péči v 

Panochově nemocnici Turnov Martin Hrubý, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, jeho 

náměstkyně pro zdravotnictví Zuzana Kocumová a starosta Turnova Tomáš Hocke. Novináři 

byli na této tiskové konferenci informováni nejen o hospodaření Panochovy nemocnice 

Turnov za rok 2013. To skončilo celkovou ztrátou ve výší 26,9 milionů korun. Ale i o plánech 

a vizích nemocnice do budoucna. 

 

BŘEZEN 2014 

První březnový den 

připravil odbor správní 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. 

Z 28 narozených dětí se 

obřadu zúčastnilo 24. Děti 

obdržely drobné dárky, 

maminky růži. Čtvrtý 

březnový den uspořádal 

odbor životního prostředí 

SEMINÁŘ O 

PRÁVNÍM REŽIMU 

KÁCENÍ DŘEVIN, kde 

byli občané seznámeni o nové prováděcí vyhlášce, která upravuje režim kácení dřevin na 

pozemcích u obytných domech v zastavěném území. Seminář se zabýval ochranou dřevin jak 

z pohledu soukromoprávního, tak i veřejnoprávního. Turnov byl prezentován ve dnech 5. 

března – 9. března na VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU ITB V BERLÍNĚ a také od 

7. března do 9. března na „DOVOLENÁ A REGION OSTRAVA“. Turnov se 10. března 

zapojil do kampaně VLAJKA PRO TIBET, o čemž rozhodlo únorové zastupitelstvo. Cílem 

této iniciativy bylo poukázat na dlouhodobé 

porušování lidských práv v Tibetu a také 

připomenout povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 

své země roku 1959, v němž jich přišlo více než 80 

tisíc o život. V březnu pokračovala další prezentace 

Turnova na veletrzích cestovního ruchu. Od 14. do 

15. března se konal INFOTOUR HRADEC 

KRÁLOVÉ. Od 20. do 22. března 

EUROREGIONTOUR JABLONEC NAD 

NISOU souběžně s veletrhem MTT WROCLAW a 

o týden později FOR BIKES PRAHA. Turnov tak 

měl skvělou prezentaci před začínající turistickou 

sezónou 2014. V pondělí 17. března se na turnovské 

radnici uskutečnilo SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ 

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ. Diskuse byla 
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zaměřena na možnosti vzdělávání dospělých, kterou představila Jana Bydžovská z Národního 

ústavu pro vzdělávání. Na to navázaly informace o projektu meziobecní spolupráce. 

Informace starostkám a starostům podaly i jednotlivé odbory radnice. Středa 19. března 

patřila VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PŘÍRODA NA ZEMI – KRÁSA NAŠICH HOR. Již 13. 

ročník výtvarné, fotografické a literární soutěže, zaměřen na krásu našich hor, byl vyhlášen 

v sále turnovské základní umělecké školy. Soutěž byla pořádána pod záštitou Správy 

KRNAP. Hodnotily se 4 věkové kategorie. Soutěžící dostali pamětní medaile, které byly 

zhotoveny k 50. výročí vzniku KRNAPu, hodnotné ceny například v podobě vstupenky do 

ZOO. Na den učitelů, připadající na 28. březen, proběhlo OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH 

PEDAGOGŮ. Událost se uskutečnila za přítomnosti starosty města Tomáše Hockeho, 

místostarosty Otakara Špetlíka a vedoucího odboru školství, kultury a sportu Reného Brože. 

Oceněni byli vybraní učitelé z mateřských a základních škol a základní umělecké školy. 

Všichni v upomínku obdrželi pamětní list, knížku a květinu. Při přátelském posezení se také 

rozvedla diskuse na téma školství, co je potřeba ve školách zlepšit i na plány jednotlivých 

škol do příštích let. 

 

Březnové zasedání zastupitelstva města, 27. března, bylo netradiční. Proběhlo VYHLÁŠENÍ 

NEJLEPŠÍ TURNOVSKÉ ČTENÁŘSKÉ RODINY. Ocenění proběhlo podle počtu 

výpůjček v Městské knihovně Antonína Marka a také podle účasti na akcích a aktivitách 

pořádaných knihovnou.  
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DUBEN 2014 

Duben byl zahájen PŘEDNÁŠKOU O 

LUŽICKÝCH HORÁCH. Přednáška se 

uskutečnila v rámci kampaně Duben – 

měsíc pro planetu Zemi. Téměř stovka 

žáků 7. – 9. ročníků turnovských 

základních škol byla seznámena s celou 

oblastí, a to jak z rostlinné, tak i 

z živočišné říše. Druhého dubna bylo 

připraveno další SETKÁNÍ OBČANY SE STAROSTOU, tentokrát v obřadní síni turnovské 

radnice, kam mohli zavítat občané z centra města a podiskutovat, co je v této lokalitě trápí. 

Starosta nejprve informoval o dění ve městě, vybudování průchodu z ulice 5. května do parku 

za letním kinem, zobousměrnění Markovy ulice i o dopravě v centru města. Řeč přišla i na 

parkování kamionů na ulici k autobusovému nádraží, stavu chodníků v Palackého ulici či 

zeleň na náměstí. V Rovensku pod Troskami se 9. dubna uskutečnilo JEDNÁNÍ OBCÍ 

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ohledně uvažovaného severního dopravního koridoru S5 

(I/35) na trase Turnov – Rovensko pod Troskami – 

Úlibice. Starostové byli seznámeni s vývojem 

záměru koridoru, a to za přítomnosti hejtmana 

Libereckého kraje, náměstků a dalších zastupitelů 

kraje, Turnova a spádových obcí. Další 

pokračování přednášek pro žáky základních škol 

proběhlo 10. dubna při příležitosti 

PŘEDSTAVENÍ CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ 

OBLASTI KOKOŘÍNSKO. Přednáška byla 

součástí kampaně Duben – měsíc pro planetu 

Zemi. Žákům ZŠ v ulici 28. října byla představena 

fauna i flóra této oblasti. Odbor školství, kultury a sportu na 10. duben připravil pro veřejnost, 

u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel, vlastivědnou procházku po 

vybraných turnovských historických objektech DEN PAMÁTEK. Akademický malíř Jiří 

Studnička zájemce provedl interiérem Střední uměleckoprůmyslové školy. Pavel Jakubec 

povyprávěl o historii turnovské židovské obce. 29. dubna bylo putování po památkách 

připraveno pro žáky čtvrtých tříd základních škol, kdy si prohlédli turnovskou synagogu, 

kostel svatého Mikuláše, ukázku sokolníka v Rývových sadech a završení akce bylo ukončeno 

na Dlaskově statku v Dolánkách. Turnov byl od 10. do 13 dubna prezentován na 

VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU 

V LYSÉ NAD LABEM. Strážníci městské 

policie připravili na 15. duben ŠKOLENÍ 

SENIORŮ, které proběhlo v penzionu 

v Žižkově ulici. Akce se konala v rámci 

programu Primární prevence a byla 

zaměřena na prevenci obrany, okrádání 

kapsářů i problematiku prodejních akcí. Ve 

středu 16. dubna se uskutečnilo VEŘEJNÉ 
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PROJEDNÁVÁNÍ, kdy byla občanům představena prezentace architektonické studie úpravy 

Metelkových sadů. V dubnu se uskutečnila významná akce DEN ZEMĚ – MĚSÍC PRO 

PLANETU ZEMI. Konkrétní aktivity probíhaly od 16. do 25. dubna. Den Země se 

každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek 

upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a rozvíjející diskusi o možných cestách 

řešení. Mezi aktivity, které Město Turnov připravilo, patřila například NOC 

S ANDERSENEM, PŘEDNÁŠKY O LUŽICKÝCH HORÁCH a mnohé další ekologicky 

zaměřené akce. V Českém ráji také proběhl v okolí Hlavatice, Valdštejna a při cestě do 

Sedmihorek a Kacanov úklid, kdy bylo sebráno 430 kilogramů odpadů. Závěrem dubna, od 

26. do 27., byl Turnov představen na VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU Konvent´a a 

Löbau. 

 

KVĚTEN 2014 

Květen byl zahájen KAMPANÍ VLAJKA PRO REPUBLIKU. V sekretariátu starosty bylo 

připraveno 50 kusů státních vlajek, pro ty, kteří se chtěli připojit k národní vzpomínce na ty, 

kteří bojovali za myšlenky svobodné Československé republiky, za vzletné myšlenky 

demokracie nebo „jen“ za své rodiny a nejbližší. Na tuto kampaň 7. května navázala 

SLAVNOST KE DNI VÍTĚZSTVÍ. Hlavním bodem programu slavnosti byla prezentace 

brigády radiační, chemické a biologické ochrany Armády České republiky a jejich ukázka 

techniky dětem z mateřských a základních škol. V pravé poledne zazněla u Pomníku padlých 

státní hymna a byly položeny věnce. Představitelé města rozvezli květiny i u dalších 

pomníčků po městě. Z důvodu špatného počasí byla party v parku u letního kina zrušena. 

 

Ve dnech 9. až 10. května Turnovské památky a cestovní ruch prezentovaly město na 

VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU TOURTEC v Jelení Hoře. 10. května se v parku za 
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letním kinem konal čtvrtý ročník FÉROVÉ SNÍDANĚ – ojedinělý koncept, kdy se ve stejný 

den a ve stejný čas na desítkách míst po celém Česku sejdou stovky lidí, aby daly najevo, že 

podporují fair trade. Tedy způsob obchodu, který drobným pěstitelům, řemeslníkům dává 

možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. V polovině měsíce – 15. května, se 

v Litoměřicích PREZENTOVAL PARLAMENT MLÁDEŽE. Tematický seminář 

připravila Národní síť zdravých měst ČR jako součást projektu z názvem Mládež v akci? Ano, 

v obci! Historii vzniku, složení a činnost Parlamentu mládeže města Turnova prezentoval 

koordinátor parlamentu Tomáš Špinka. Byly představeny i grantové příležitosti programu 

Erasmus a možnosti finanční podpory mladých z programu Litoměřice – live city jsi ty. O dva 

dny později jsme PŘIVÍTALI NOVÉ OBČÁNKY. Vítání opět připravil odbor správní, 

průvodního slova se ujala Eva Kordová, která popřála všem nově narozeným dětem jen to 

dobré, především hodně zdraví a životního štěstí. Starosta města 19. května zavítal do Pelešan 

na další pravidelné SETKÁNI 

STAROSTY S OBČANY. 

Doprovodila ho i radní Eva 

Kordová spolu se čtyřmi 

desítkami, převážně místních 

občanů. Občanům se dostalo 

informací o plánovaných 

úpravách návsi v Mašově, o 

územním plánu, připravovaných 

investičních akcích a dalších 

otázkách, které místní zajímaly. 

Turnov se 21. května připojil k 

vyvěšení VLAJKY PRO 

UKRAJINU a symbolicky tak vyjádřil podporu lidem na Ukrajině, kteří se zasadili za 

demokratické hodnoty a transformaci své země.  Právě v květnu uplynulo půl roku od chvíle, 

kdy začaly demonstrace v Kyjevě na protest proti rozhodnutí vlády a prezidenta nepodepsat 

asociační dohodu s Evropskou unií. 

Ukrajinu poté zaplavila vlna demonstrací. O 

den později se v Palackého ulici konal 

NÁVRAT LEGENDY BUGATTI 

LOBKOWICZ – motoristická legenda Jiří 

Kristián Lobkovicz se narodil v Turnově. 

Jeho vášeň pro automobily se mu však stala 

22. května 1932 osudná, když havaroval na 

berlínském okruhu Avus a svým zraněním 

smrtelně podlehl. V jeho rodném domě, kde 

dřív sídlila Kniha u Jizery, mu byla odhalena 

pamětní deska. Odbor životního prostředí 

připravil na 29. května ZÁJEZD PRO 

SENIORY DO VRCHLABÍ. Tam se mohli 

těšit z návštěvy Krkonošského centra 

environmentálního vzdělávání. Po přednášce o 

vzniku a současnosti našeho nejvyššího pohoří 
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si senioři prohlédli klášterní zahrady. Akce se zúčastnily na čtyři desítky seniorů. 

ČERVEN 2014 

Druhého června se pro 

turnovské základní školy 

konala SOUTĚŽ VE 

SBĚRU PAPÍRU A 

BATERIÍ, kterou připravil 

odbor životního prostředí. 

V průběhu soutěže Naše 

odpady nejsou pro skládky, 

bylo sebráno celkem 

130 290 kg papíru a 44 kg 

baterií. Nejúspěšnějšími 

sběrači papíru byli žáci ZŠ 

Mašov s 214 kg na jednoho 

žáka. V bateriích žáci ZŠ 

Žižkova. Za své snažení žáci obdrželi finanční částky na nákup odměn nebo na výlet 

s ekologickou tématikou. Pátý červnový den uspořádal odbor sociálních věcí PŘEDNÁŠKU 

O ALERGIÍCH pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zájem projevilo téměř 30 

spoluobčanů, kteří se chtěli dozvědět informace kolem imunitního systému. Přednášky se 

ujala alergoložka Jana Tomášková. Ten samý den se v rámci projektu Systémová podpora 

rozvoje meziobecní spolupráce konalo SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU 

PŮSOBNOSTÍ. Setkání se zúčastnil i pracovník kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu 

měst a obcí ČR Ivan Černý a regionální koordinátorka projektu Renata Perglová. Starostové 

byli seznámeni s dosavadním průběhem projektu, představeny byly nejzajímavější momenty. 

Zmíněn byl projekt nové kompostárny v Turnově a další otázky v oblasti meziobecní 

spolupráce. V červnu probíhala výtvarná soutěž MOJE KOŘÍNKY, kterou vyhlásilo 

Centrum pro rodinu Náruč jako součást 

kampaně Křídla a kořeny naší rodiny. Od 18. 

do 20. června Turnov hostil LETNÍ ŠKOLU 

NÁRODNÍ SÍTĚ ZDRAVÝCH MĚST – 

setkání koordinátorů projektu Zdravé město 

z celé republiky. Smyslem byla výměna 

zkušeností a postupů ve strategickém 

plánování a řízení ve městech a obcích. 

Účastníci se také dozvěděli o řešení 

problematických situacích, public relations i o 

směrech, které Národní síť zdravých měst do 

budoucna plánuje. Během tří dnů byl připraven 

také doprovodný program – prohlídka hradu 

Valdštejn, turnovského muzea a synagogy. Jarní, 

letní a podzimní setkání členů se koná každý rok 

v jiném městě. Pro Turnov to tak byla prestižní 

záležitost. Devatenáctého června odbor školství, 

kultury a sportu připravil LOUČENÍ 
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S PŘEDŠKOLÁKY pro 160 dětí 

ze sedmi turnovských mateřských 

škol. Loutkářský soubor Na Židli 

slavnostní ceremoniál zpestřil 

pohádkou O kropenaté slepičce a 

děti domů odnesly pamětní list 

s vlastní fotografií a podpisem 

starosty města. Děti si tak mají 

takovou událost vrýt do paměti a 

se školkou se příjemně rozloučit. 

Starosta města Tomáš Hocke 

pokračoval i v červnu 

v pravidelných SETKÁNÍ 

OBČANŮ SE STAROSTOU. To tentokrát proběhlo v Domě s pečovatelskou službou 

v Žižkově ulici. Z řad zastupitelů ho doprovodila Eva Kordová. Setkání s názvem Turnov 

dnešních dnů očima starosty připravila právě Eva Kordová v rámci projektu Aktivní senior. 

Starosta přítomné seznámil s probíhající stavbou Waldorsfské mateřské školy, výstavbou 

nové kompostárny a dalšími investičními akcemi, které ve městě probíhaly. Diskuse se 

rozvedla nad stavem penzionu, nad zatékáním do budovy přes balkónové dveře i na situaci ve 

zdravotnictví. Od 17. do 18. června se uskutečnila čtvrtá a zároveň poslední společná 

přírodovědecká dílna projektu SPOLEČNÁ CESTA K PŘÍRODNÍM VĚDÁM, kterou 

financovala Evropská unie. Dílny se zúčastnily děti ze ZŠ 28. října a školy v německém 

Ottendorfu. V průběhu dvou dnů prošli žáci přírodovědeckými dílnami, v nichž si na Střední 

uměleckoprůmyslové škole v Turnově vyzkoušeli ruční i strojové broušení drahých kamenů a 

měli možnost si prohlédnout školu i s výkladem o vystavených uměleckých dílech. Na 

červnovém jednání zastupitelstva byl SCHVÁLEN ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA TURNOVA. 

Nahradil tak územní plán z roku 1996, který již nevyhovoval kvůli nárůstu dopravy, novým 

požadavkům ochrany přírody a vzrůstajícímu počtu žádostí vlastníků pozemků o změny. 

Pořizovatelem územního plánu byl odbor rozvoje města a zpracovával ho ateliér ARCHIS 

architekta Ivana Horkého z Prahy.  

 

ČERVENEC 2014 

Nejvýznamnější události prvního prázdninového 

měsíce byl 10. ročník akce KÁMEN A ŠPERK 

V ČESKÉM RÁJI, která se uskutečnila 5. 

července na náměstí Českého ráje a v prostoru 

turnovského muzea. Tradiční akce, připomínající 

turnovské kamenářství a šperkařství, přilákala 

návštěvníky na zpracování drahých kamenů i 

výrobu šperků. Návštěvníci si mohli den zpestřit 

kulturním programem, který byl zakončen večerní 

módní přehlídkou. Koncem července byla 

vypsána KAMPAŇ BABIČKO, DĚDEČKU, PŘEVEĎ MNE DO ŠKOLY! Vznikla na 

popud občanů, kteří peticí žádali o zajištění hlídkování městské policie na přechodu pro 
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chodce v Nádražní ulici. Zastupitelé přišli s nápadem, zda by přechody nemohli hlídat 

prarodiče či maminky na mateřské dovolené. Radnice oslovila ředitele škol, aby pomohli 

seniory kontaktovat. Ti by prošli školením od odboru dopravy, dostali pověření a potřebné 

pomůcky. Zájem, především z důvodu zodpovědnosti, však nebyl.  

 

SRPEN 2014 

Dvacátého srpna zavítal starosta města do Mašova, aby 

ULOŽIL PAMĚTNÍ SCHRÁNKU DO KAPLE. Ta bude 

sloužit budoucím generacím a obsahovala typické věci týkající 

se Turnova 

například mapu 

města, denní tisk, 

knihu Kulturní 

památky 

Turnovska, 

pamětní mince, 

mobilní telefon, 

drobné mince, 

státní vlajku, 

vydání místních novin a časopisu a papírovou tašku Turnova či 

DVD a CD o městě. Poslední srpnový den proběhlo SVĚCENÍ KOSTELÍKU NA 

BUKOVINĚ. A to za obrovského zájmu téměř šedesáti, nejen místních občanů. Vysvěcení 

předcházela rekonstrukce – opravena byla střecha, venkovní fasáda, vnitřní výmalba stěn. 

Kostelík vysvětil biskup litoměřický Mons. Mgr. Jan Baxant spolu s vikářem turnovské 

římskokatolické farnosti Václavem Vlasákem. 

 

ZÁŘÍ 2014 

V září se Turnov zapojil do PROJEKTU DOBRÝ ÚŘAD. Ten umožní získávat a 

shromažďovat informace od klientů o jejich zkušenostech s pracovníky městského úřadu, a to 

na všech odborech. Každý, kdo bude mít o hodnocení zájem, si na příslušném místě vyplní na 

předepsanou vizitku svoji e-mailovou adresu. Poté vyplněnou vizitku vhodí do žluto-zeleného 

boxu umístěného vždy v každé budově na viditelném místě označeného nápisem "DOBRÝ 

ÚŘAD. Určený pracovník městského úřadu každý den boxy projde 

a zadá do systému údaje z vyplněných vizitek. Občanům na zadaný 

e-mail přijdou informace, kde jsou požádáni o zpětnou vazbu. A to 

formou komentářů a hodnocení úřadu. Je možné hodnotit jak 

zkušenosti s pracovníky úřadu, tak i jejich chování a odbornost. A to 

do 5 pracovních dní od návštěvy úřadu. Projekt pokračuje až do 

konce srpna 2015. Čtvrtý zářijový den byl OTEVŘEN KLUB 

AKTIVNÍCH SENIORŮ. Po avizovaném odstoupení původního 

klubu nebylo jednoduché zajistit nové vedení. Téměř po roce se 

Zdravotně sociálním službám povedlo zajistit vedení nové a od září 

klub v Žižkově ulici funguje. Konají se tu různé přednášky, besedy a 
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činnosti zaměřené na volný čas seniorů. Od 6. do 14. 

září se konaly DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. 

Hrad Valdštejn návštěvníkům nabídl varhanní 

koncerty a prohlídky sakristie. Turnovská Synagoga 

prohlídku včetně židovského hřbitova. Dvanáctý 

zářijový den si Turnov připomněl 140. VÝROČÍ 

DIVADLA. Třetí nejstarší kamenné divadlo 

v Čechách, postavené jako menší kopie Prozatímního 

divadla v Praze, si na začátek slavnosti připomnělo 

ukázku projevu z otevření divadla v roce 1874, proslov starosty města a jednatele Kulturního 

centra Turnov. Vystoupil pěvecký sbor Antonín Dvořák a večer byl zakončen skvělým 

představením Bert a Naďa v podání 

mladých ochotníků ZUŠ Turnov. 

Patnáctého září byla POKŘTĚNA 

KNIHA STROMY Z RÁJE 

ČESKÉHO.  Křest knihy proběhl na 

zámku Hrubý Rohozec za účasti 

představitelů města, autorky Marie 

Hruškové, fotografů a dalších, kteří se na 

její tvorbě podíleli. Kniha mapuje a 

zajímavou formou představuje krásné 

stromy na území Turnovska, především 

památné. Ale i stromy významné a něčím 

zajímavé. Týden od 15. do 23. září patřil EVROPSKÉMU TÝDNU MOBILITY.  V rámci 

toho proběhl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA RADNICI. Návštěvníci si mohli 

prohlédnout kancelář starosty, dozvědět se něco o plánované výstavbě Maškovy zahrady a 

dalších zajímavostí z odborů. Den otevřených dveří byl připraven jak pro žáky základních 

škol, tak i pro širokou laickou veřejnost.  

 

Šestnáctého září žáci základních škol opět PUTOVALI PO PAMÁTKÁCH. Počasí, jako 

každý rok, přálo na sto procent. Ve slunečném dni děti vzaly batůžky a vyrazily vstříc 



14 
 

dobrodružství za putováním. 

První zastávkou byla turnovská 

synagoga, kde se děti dozvěděly o 

její historii i o židovství. Druhou 

zastávkou byl kostel sv. Mikuláše. 

Zde děti vyslechly zajímavosti od 

průvodkyně Elišky Gruberové, 

ředitelky příspěvkové organizace 

Turnovské památky a cestovní 

ruch. Poté se přesunuly do 

Rývových sadů, kde na ně čekal 

pan Straka, aby jim předvedl práci 

s dravými ptáky. Byl to opravdu 

neskutečný zážitek, když sokol létal dětem nad hlavou. Poslední cíl cesty byl pro žáky 

připraven na Dlaskově statku, kde se jednotlivé skupiny sešly. Na každém stanovišti děti 

vyplnily kvíz s otázkami o památkách. Vrcholem Evropského týdne mobility byl 

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT, který se 18. září uskutečnil ve Skálově ulici a v parku u 

letního kina. Zajímavé bylo biketrialové vystoupení a exhibice mistra světa a reprezentanta 

ČR Martina Šimůnka a jeho kolegy. Ti na svých kolech předvedli opravdu neuvěřitelnou 

jízdu. Z řad dobrovolníků se přihlásili žáci, přes které „bikeři“ skákali na kolech. Na ulici 

probíhaly ukázky techniky – Sbor hasičů města Turnova představil svůj hasičský vůz a děti si 

také mohly vyzkoušet nosit na zádech lahev s kyslíkem. Hasičský záchranný sbor 
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Libereckého kraje předvedl svoji techniku, slanění a vyhledání osoby. Zdravotnická 

záchranná služba Libereckého kraje v ukázkách seznámila zájemce se zásadami záchrany 

lidského života. Zajímavá byla ukázka policejního i sportovního výcviku psů. Střední 

zdravotnická škola Turnov měřila občanům krevní tlak a studenti předvedli ukázky první 

pomoci. Centrum pro rodinu Náruč připravilo zábavné hry a soutěže nejen pro ty nejmenší. 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže „Žlutá ponorka“ 

dětem nabídlo jízdy zručnosti na kole, výtvarnou dílnu 

a mineralogický test. Středisko ekologické výchovy 

Český ráj lákalo děti i dospělé na smyslové aktivity 

zaměřené na seznámení s přírodou. Děti si mohly 

vyzkoušet orientační běh v parku, který připravil oddíl 

orientačního běhu TJ Turnov. Další soutěže, hry a 

prezentaci připravila ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova. 

Návštěvníci si mohli nechat změřit tuk v těle a 

dozvědět se něco o zdravém životním stylu v podání zástupců Všeobecné zdravotní 

pojišťovny ČR – krajské pobočky pro Liberecký kraj. Celý den zpestřil i hudební program – 

vystoupení „raperů“ z turnovského Fokusu a závěrečné vystoupení dechového orchestru 

Základní umělecké školy v Turnově. Devatenáctého září Základní škola v Alešově ulici 

uspořádala ZAHRADNÍ SLAVNOST K NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ ŠKOLE. Během 

letních měsíců došlo k výměně oken i zateplení školy a 

také k rekonstrukci sociálních zařízení a jídelny. 

Slavnosti se zúčastnilo na desítky dětí a rodičů, učitelů 

i místních občanů. Byly přichystány ukázky hravé 

matematiky z dílny pana profesora Hejného. Děti si pro 

všechny připravily hudební vystoupení, zahrály na 

flétnu a připravily i pro ostatní kamarády zábavu ve 

formě her. Víkend se 

školami v novém 

pokračoval 20. září DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 

WALDORFSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE. O rok dříve byl 

položen základní kámen k výstavbě nové mateřské školy a po 

roce se všichni sešli, aby novou budovu oslavili. Jde o 

zajímavou stavbu, která připomíná rozházené kostky po louce. 

Po slavnostním přestřižení pásky si mohli lidé prohlédnout 

nové prostory školy a děti užít doprovodný program – loutkové 

divadlo a dospělí hudební vystoupení kapely Turnovanka. Ve 

středu 24. září byla ULOŽENA PAMĚTNÍ SCHRÁNKA 

V KAPLI NA DALIMĚŘICÍCH. Podobně jako schránka 

v Mašově, obsahovala typické věci týkající se Turnova a má 

posoužit budoucím generacím. Hrad Valdštejn 27. září uvítal 

SVATOHUBERTSKOU SLAVNOST. Slunečné počasí 

přilákalo téměř 600 návštěvníků. Program byl zahájen za zvuků lovecké hudby, proběhly 

ukázky vábniček divoké zvěře, ukázky lovecké hudby. Pro děti byla připravena výtvarná dílna 

a mnohé další zajímavosti. K poctě české myslivosti byla slavnost zakončena troubenou a 

zpívanou Svatohubertskou mší. Slunečnou sobotu mohli lidé využít k návštěvě POSVÍCENÍ 

NA DLASKOVĚ STATKU, které připravilo Muzeum Českého ráje v Turnově. Ten samý 

den jsme PŘIVÍTALI NOVÉ OBČÁNKY. Celkem 24 dětí, které se narodily v období od 
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konce března do konce července. V září také proběhlo JEDNÁNÍ MEZIOBECNÍ 

SPOLUPRÁCE, kde se řešily otázky ohledně zvýšení ceny za odpad, malotřídky, senioři bez 

terénních služeb či problémy ve školství.  V KOSTELÍKU NA BUKOVINĚ SE KONALA 

SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE – na den 75. výročí prvního vysvěcení a otevření kostelíku, a 

to 28. září za přítomnosti vikáře Václava Vlasáka. V rámci mše pak také požehnal prapor 

Sboru dobrovolných hasičů Bukovina. 

 

ŘÍJEN 2014 

Říjen byl zahájen KAMPAŇÍ VLAJKA PRO MASARYKA. Starosta města považoval za 

vhodné připomenout činy zakladatelů naší republiky, ať těch více známých nebo úplně 

anonymních. Právě státní svátek 28. října je okamžikem, kdy bychom měli takových lidí, jako 

byl Tomáš Garrigue Masaryk, připomenout. V sekretariátu starosty bylo opět připraveno 50 

kusů státních vlajek, které si občané mohli vyzvednout, a ve vzpomínku vyvěsit. Město 

Turnov vydalo TIŠTĚNÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ TURNOV 2010 – 2014, který 

dostali občané do svých poštovních schránek. Časopis mapuje Turnov za své čtyřleté období 

z několika oblastí - zhodnocení volebního období od vedení města i celého zastupitelstva, 

život ve městě, hospodaření města, rozvoj města, investiční priority, stavby a opravy, 

doprava, životní prostředí, zdravotnictví a sociální oblast, školství, kultura a sport, cestovní 

ruch a Zdravé město Turnov. 

Materiál je možné si prohlédnout 

i v elektronické podobě na 

webových stránkách města. První 

říjnový den proběhlo na 

turnovské radnici SETKÁNÍ 

STAROSTŮ OKOLNÍCH 

OBCÍ. To bylo zaměřeno na 

přátelské posezení a informování 

o nadcházejících komunálních 

volbách. Byly sděleny aktuální 

informace z odborů, ale i 

informace o tom, jak bude 

probíhat chod úřadů v mezivolebním období. Po pracovní rovině se setkání přehouplo do 

společenské, kde všichni společně pohovořili o plánech do budoucna a problémech 

jednotlivých obcí.  Od 6. do 12. října proběhl TÝDEN KNIHOVEN. Tuto celostátní akci 

vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků SKIP. Naše knihovna 

v Turnově se zúčastnila všech ročníků této propagační akce a stejně tak tomu bylo v roce 

2014. Tento 18. ročník věnoval pozornost nejen všem typům knihoven veřejných, ale 

především knihovnám muzejním – v souvislosti se 100. výročím od vypuknutí 1. světové 

války. Muzejní knihovna v Turnově je velmi bohatá svými sbírkami a nabízela se při této 

příležitosti jedinečná možnost využít celostátní rozsáhlé mediální kampaně a představit tak 

rozsáhlé fondy i jedinečné služby této knihovny. A to nejen odborné knihovnické veřejnosti, 

ale také dalším uživatelům. Dvacátého října Mateřská škola a Základní škola SLUNÍČKO 

UKÁZALA NOVĚ VYBUDOVANOU ZAHRADU V PŘÍRODNÍM STYLU. Ta byla 

vybudována firmou TR Antoš, s. r. o. a podpořena dotací z Operačního programu životního 

prostředí, která pokryla 90 % celkových nákladů. Děti tak mohou na zahradě využívat nová 
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pískoviště, lanové centrum, skluzavky, houpačky, pružinová houpadla, zahradní altány i vodní 

radovánky. Zahradní slavnost za doprovodu dětí i rodičů byla ve znamení dětského 

vystoupení, ukázky zahrady a tvořivých dílen – vytváření šperků z přírodnin či jejich 

poznávání.  

 

Dvacátý osmý říjen patřil 96. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO 

ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU, KAMPAŇI VLAJKA PRO MASARYKA i 

UDĚLOVÁNÍ CEN OBCE. Hlavní část oslav letos směřovala do Mašova, kde mají nově 

zrekonstruovanou náves, po které místní obyvatelé dlouhá léta prahli. Zbrusu nová náves, 

která v sobě skýtá nové zpevněné pojezdové plochy, parkovací místa, prostor pro pěší, 

dešťovou kanalizaci, novou zeleň i veřejné osvětlení. Pro návštěvníky byla připravena „street 

party“. Oslava byla spojena i se 130. výročím hasičů Mašov, kteří na začátek vystoupili 

s ukázkou své činnosti, předvedli jak historickou tak současnou techniku. Dopoledne byla pro 

děti připravena Mašovská pohádka v podání Loutkářského souboru Na Židli. Odpoledne se 

představily děti z mateřské a základní školy z Mašova, taneční kroužek Moravská beseda se 

svým hudebním a tanečním vystoupením. Poté byla slavnostně přestřižena páska, která 

pomyslně otevřela novou náves místním obyvatelům. Za pomoci starosty města, zastupitelů, 

hasičů i dětí byla zasazena památná lípa. Celý den byl zakončen kapelou Retro Five, která 

přilákala obyvatele do místní Sokolovny k poslechu a tanci. Pro ty nejmenší byla po celý den 

připravena zábava ve formě výtvarných her v podání Žluté ponorky, skákacího hradu, 

houpaček i kolotoče od mašovských hasičů. Pro dospělé, místní hasiči připravili občerstvení 

mnoha způsobů a vůní. Celý den se za přítomnosti stovky občanů a modré slunečné oblohy 

skutečně vydařil. Moderování celého dne se ujala Eva Kordová. 

Při pozdním odpoledni se oslavy přesunuly do Skálovy ulice - k pomníkům padlých. Zde 

představitelé města spolu s dalšími lidmi, i delegací z partnerského polského města Jawor, 
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uctili za zvuku zpívané hymny a položením věnců, pietní vzpomínku. Nabitý program byl 

zakončen slavnostním večerem v Městském divadle v Turnově. Na úvod zazněla hymna 

v podání pěveckého sboru Carmina pod vedením Martina Hyblera. Po projevu starosty 

následovalo předávání cen města. Nositelem Ceny čestného občanství se stal akademický 

malíř pan Václav Žatečka. Cena obce byla udělena hned dvěma významným lidem – paní 

Marcele Machotkové, operní pěvkyni a šperkaři a designérovi panu Jiřímu Beldovi. Medaile 

starosta udělil Vlastě Rytířové – dlouholeté pečovatelce v Domově důchodců v Turnově. Za 

přínos ve školství Sylvě Kutkové. V Oblasti kultury medaili získal Martin Hybler, 

akademický architekt Zdeněk Edel. Za společenskou oblast medaili obdržela rodina Ivana 

Dutá a Oldřich Dutý z Mašova za skvělé 

rodinné zázemí. A paní Marie Vítová – hlavní 

iniciátorka sbírky na mašovskou kapličku, ve 

které se vybralo 160 tisíc korun. Během 

slavnostního večera zazněly ještě další krásné 

písně od pěveckého sboru Carmina. Po 

přestávce s drobným občerstvením se diváci 

těšili na vystoupení Báry Hrzánové, která 

zakončila důstojný slavnostní večer svým 

představením Máchův Máj. Procítěné 

představení, plné emocí bylo skutečně velice 

působivé a na řadu diváků zanechalo nemalý dojem. Byla to ta správná tečka za celodenním 

slavnostním dnem.  
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LISTOPAD 2014 

V listopadu byl Turnov prezentován na VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU v Lipsku. 

První den byl ve znamení SVĚCENÍ KAPLÍ. Od 11.00 hodin došlo k vysvěcení kaple 

v Mašově a od 14.00 hodin na 

Daliměřicích. Obě za přítomnosti 

biskupa litoměřického Mons. Mgr. Jana 

Baxanta a vikáře turnovské 

římskokatolické farnosti pana Václava 

Vlasáka. Ten samý den DÍVČÍ ŠKOLA 

OLAVILA 80. NAROZENINY. Pro 

návštěvníky si škola připravila bohatý 

kulturní program a prohlídku prostor 

školy. Den předem proběhla oslava pro 

žáky školy – fotbalovým utkáním 

s polským Jaworem, vypuštěním 80 

balónků s pokřikem 3x hurá a 

vystoupením dětí. Třetí listopadový 

den patřil OCENĚNÍ 

NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ. 

Všem bylo vysloveno poděkování a 

předáno drobné finanční 

ohodnocení za úspěchy, kterých 

sportovci dosáhli a také především 

za skvělou reprezentaci města. 

DVACÁTÉ PÁTÉ VÝROČÍ 

SAMETOVÉ REVOLUCE bylo 

připomenuto 17. listopadu. Nejprve 

mohli lidé zhlédnout v prostorách 

Kulturního centra Střelnice vernisáž prací studentů turnovských středních škol, kteří 

znázornili revoluci,  tak jak ji vidí svýma očima. Poté proběhlo v Kině Sféra předávání 

medailí starosty města, 

který udělil medaile lidem 

za jejich osobní odvahu, 

s kterou jako jedni 

z účastníků událostí 17. 

listopadu 1989 vykřesali 

jiskru demokracie 

v Turnově. Předáno bylo 

celkem 13 medailí – 

jmenovitě ocenění dostal 

Václav Šolc, Milan Frič, 

Josef Kunetka, Milan 

Brunclík, Daniela 

Weissová, Ivan Kunetka, 

Vojtěch Žák in memoriam 

(za něho medaili převzal jeho syn Tomáš Žák), Tomáš Štecher in memoriam (za něho medaili 
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převzala jeho dcera Dita Veselá), Jiří Studený, Zdeněk Fišer, Vojtěch Dohnal, Václav Hájek a 

Petr Vydra. Po neformálním předávání a zhodnocení onoho 17. listopadu 1989 se program 

přesunul do Městského divadla v Turnově, kde proběhla panelová diskuse na téma aktuální 

situace o stavu české společnosti 25 let od pádu totalitního režimu v naší zemi s názvem 

„Čtvrtstoletí demokracie v Čechách.“ Pozvání do řad diskutujících přijala paní Helena 

Illnerová – přední česká fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd ČR a 

významná osobnost sametové revoluce, která se účastnila demonstrací a podílela se na 

reorganizaci fyziologického ústavu, který bylo potřeba převést do nového politického režimu. 

Pozvání přijal také básník Adam Borzič – člen skupiny Fantasía a šéfredaktor literárního 

obtýdeníku Tvar. Za svou básnickou sbírku Počasí v Evropě byl nominován na cenu 

Magnesia Litera 2014. Dalším diskutujícím byl Petr Honzejk – komentátor Hospodářských 

novin, rodák z Jablonce nad Nisou. Pozvání přijal i Jan Ruml – český politik a aktivista 

v oblasti lidských práv, v minulých letech ministr vnitra, angažoval se i 

v protikomunistických hnutích. Posledním diskutujícím byl hejtman Libereckého kraje Martin 

Půta – také místopředseda Asociace krajů České republiky, bývalý starosta Hrádku nad 

Nisou, předseda Euroregionu Nisa i hnutí Starostové a nezávislí. Během celé diskuse 

provázela moderátorka paní Lenka Šumová, editorka vysílání Radiožurnálu a také 

zpravodajka Českého rozhlasu Sever. Odbor správní připravil na 29. listopad již čtvrté 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v roce 2014. Tentokrát bylo přivítáno 10 kluků a 6 holčiček. Závěr 

listopadu vyvrcholil 30. listopadu ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU za 

rekordního zájmu 3 tisíc návštěvníků. Hned ráno se na náměstí Českého ráje objevil první 

letošní sníh pocházející ze zimního stadionu z Lomnice nad Popelkou, který vykouzlil radost 

nejen dětem ale i dospělým. Lákadlem byl samozřejmě i sníh, ale především letošní novinka - 

zcela uzavřené náměstí. Lidé využívali objízdné trasy přes Markovu ulici a ulici 28. října. 

Nedělním odpolednem provázela Eva Kordová, vystoupily adventní postavy dramatického 

kroužku Základní školy Žižkova pod vedením Jany Kepkové, žesťový soubor Základní 

umělecké školy Turnov a pěvecký soubor Karmínek pod vedením Jindřicha Bady. Děti 

obdržely sladkou pozornost přímo od Mikuláše a andělů. Dospělí se mohli občerstvit 

svařeným vínem a dalšími dobrotami, které k adventnímu času patřily. 
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PROSINEC 2014 

V prosinci mohli děti POSLAT PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI prostřednictvím Ježíškovy pošty 

v Regionálním turistickém informačním centru. Děti si mohly podat dopis, dostaly malou 

pozornost a také potvrzení o doručení dopisu Ježíškovi. Ten si pak podle svého seznamu 

zhodnotil, jak byly děti po celý rok hodné. Druhý prosincový den proběhlo VYHLÁŠENÍ 

SOUTĚŽE ROZKVETLÝ TURNOV 2014 v rámci PŘEDVÁNOČNÍHO SETKÁNÍ 

S MARIÍ HRUŠKOVOU – 

spisovatelkou a autorkou knihy 

„STROMY Z RÁJE ČESKÉHO“, 

Povídala nejen o stromech, ale i také o 

tom, že kniha vznikla na výzvu lidí 

z odboru životního prostředí a pana 

Jaromíra Pekaře. Odpoledne zpestřil 

Ondřej Halama svými písněmi a hrou 

na kytaru a také Eva Kordová, která 

dnem provázela a četla přítomným 

báseň. Třetího prosince se na 

turnovské radnici konalo SETKÁNÍ 

PODNIKATELŮ V CESTOVNÍM 

RUCHU.  Setkání se zúčastnilo na 10 

podnikatelů Turnovska spolu s novým vedením radnice. Byla představena nabídka v oblasti 

cestovního ruchu na Turnovsku i regionu Český ráj a zhodnocena turistická sezóna. 

Podnikatelé také podiskutovali o stezce Greenway Jizera, vedoucí na Malou Skalu, a 

přiklonili se k názoru, že by bylo 

vhodné vybudovat takovýchto tras víc a 

doplnit je doprovodnou infrastrukturou 

pro turisty. Bylo poukázáno na 

problémy s vlastnictvím pozemků, přes 

které vedou turistické trasy. Pátého 

prosince se na všech mateřských 

školách konala MIKULÁŠSKÁ 

NADÍLKA. Pokud byly děti hodné, 

nemusely se ničeho bát. Od andělů 

získaly drobné sladkosti. Pokud však 

byly zlobivé, čert jim to dal najevo. 

Odbor sociálních věcí přichystal 9. 

prosince ADVENTNÍ KONCERT, 

který byl věnován seniorům a osobám se zdravotním postižením. Během večera v turnovském 

divadle vystoupil pěvecký sbor Musica Fortuna pod vedením Vítězslava Čapka. O den 

později zavítal starosta města na SETKÁNÍ S OBČANY DO TURNOVA 2. Setkání se 

zúčastnila místostarostka Petra Houšková a z řad zastupitelů Eva Kordová. Řešila se občanská 

vybavenost této lokality, bazének a regenerace sídliště, nájezd u Fordu v Ohrazenicích, který 

by odlehčil Nádražní ulici a další problémy, které obyvatele v této lokalitě trápí. Adventní čas 

přinesl obyvatelům města VÁNOČNÍ ŘEMESLNÉ TRHY. Ty se uskutečnily od 12. do 14. 

prosince. Pořadatelem 16. ročníku bylo Město Turnov spolu s Kulturním centrem Turnov a 

Muzeem Českého ráje. Na náměstí Českého ráje byl pro návštěvníky připraven prodej 

vánočních stromků a občerstvení. Řemeslné stánky byly umístěny v prostoru Skálovy ulice. 

Lidé si mohli koupit tradiční řemeslné vánoční dekorace, řemeslné výrobky a mnohé další. 

Kulturní program letos probíhal ve dvoře Muzea Českého ráje. Připraveny byly koncerty, 
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pohádky, hudební vystoupení i Vánoční dílny. Město Turnov spolu s Dobrovolnými hasiči 

Mašov 27. prosince připravili pro obyvatele Mašova ADVENTNÍ KONCERT. Koncem 

roku zavítal starosta města spolu s místostarostkou Janou Svobodovu PODĚKOVAT 

HASIČŮM MĚSTA TURNOVA za jejich práci v roce 2014. Díky odboru sociálních věcí a 

Centru pro rodinu Náruč proběhlo 14. prosince SETKÁNÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN. Ta 

se konají od roku 2008 a těší se trvalému zájmu ze strany rodin. Je potěšující, že v průběhu let 

přibývají děti v rodinách, které sem přicházejí z dětských domovů, a postupně přibývají i 

nové pěstounské rodiny.   

 

Do výčtu akcí Zdravého města Turnova by bylo možné zařadit ještě mnoho akcí a společných 

projektů se zahraničními městy a partnery.  

Z této zprávy vyplývá, že Turnov je aktivní, živé a bohaté město, v němž se občané nenudí, 

mohou vyjádřit svůj názor či připomínku a užívat si spokojeného života ve městě. Všem jde o 

stejný cíl – aktivitami zlepšit občanům život ve městě a vytvářet podmínky pro spokojené 

soužití.  

Svůj velký společenský význam měla v roce 2014 práce členů Komise pro občanské 

záležitosti, kteří společně s vedoucími představiteli města navštěvovali naše spoluobčany a 

gratulovali jim k jejich významným životním jubileím. Pod touto komisí také pracuje 

pracovní skupina projektu Turnov – zdravé město a místní Agenda 21. Každý měsíc tiskový 

mluvčí shromažďoval e-mailovou korespondenci, případně informace ze 4 schránek na 

připomínky, instalované v budově městského úřadu, a předkládal Komisi pro občanské 

záležitosti. Občané také mohou své názory připomínkovat přes projekt „Dobrý úřad“ a 

ohodnotit úředníky, jejich práci či pracovní prostředí. 

Z hlediska informovanosti obyvatel města bylo v roce 2014 využíváno hned několik zdrojů. 

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. Dále 

občan informace nalezl na webových stránkách www.turnov.cz. Prezentace města a informace 

z radnice mohli občané nalézt i v tištěné podobě. Konkrétně ve zpravodajských novinách 

Turnovsko v akci, který vycházel každé dva týdny. Sudé číslo doplňovala vždy 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 téma (advent, oslavy 28. října a medaile starosty a další). O dění ve městě byly natáčeny 

2x měsíčně pravidelné relace Televize Města Turnova. Novináři z nejrůznějších médií byli 

každý první pracovní den v měsíci informováni prostřednictvím tiskové konference o dění na 

radnici i ve městě, kde jim bylo za rok 2014 předloženo a zasláno 320 tiskových zpráv. 

Rozhovory se starostou města, zprávy z radnice a upoutávky na akce ve městě přinášelo 

Radio Contact Liberec, webový portál Naše Pojizeří i adventní číslo Tipservisu. K předávání 

informací občanům sloužilo také šest vývěsek městského úřadu, kam pracovnice 

živnostenského úřadu umisťovaly aktuální materiály. K pozvánkám na setkávání s občany a 

společenské akce bylo využíváno třiceti plakátovacích ploch Technických služeb Turnov a 

obrazovka autobusu MHD v Turnově.  

http://www.facebook.com/mestoturnov
http://www.turnov.cz/
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Náklady Zdravého města v roce 2014: 

Členský příspěvek Národní síti zdravých měst za rok 2014   26. 746, 30 Kč  

(cena vychází ze sazby 1,90 Kč na obyvatele) 

 

 

Fórum města uskutečněné v únoru 2014     27. 827, 70 Kč 

(návrh plakátů, výlep plakátů, občerstvení, kulturní program, pronájem Střelnice) 

 

 

Letní škola Národní sítě zdravých měst       38. 550     Kč 

(návrh plakátů, výlep plakátů, občerstvení, pronájem Střelnice, autobusová doprava) 

Setkání s občany 

 

+ další společenské akce a projekty, které se v roce 2014 uskutečnily 

 

Příjmy Zdravého města v roce 2014: 

 

Poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogram 2.6 – Podpora místní 

Agendy 21 – uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni na 

„Setkávání s veřejností“      

           22.500 Kč 

 

 

V Turnově 21. ledna 2015     

 

 

Ing. Klára Preislerová, koordinátorka projektu Zdravé město Turnov a místní Agenda 21, 

tisková mluvčí turnovské radnice 

 

 

 


