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Příloha č. 1 

                                      

_________________________________________ 

Zpráva o činnosti místní Agendy 21 za rok 2011 
 

Historie projektu:  

V roce 2008 doporučila RM na svém jednání dne 14. ledna 2008 zapojení Města Turnova do místní 

Agendy 21, toto zapojení schválilo ZM na jednání dne 27. března 2008 s cílem ucházet se o získání 

kategorie „D“ (viz kritéria MA 21 pro města a obce). Od tohoto roku jsou v Turnově každoročně 

realizovány bohaté aktivity v rámci MA 21, probíhají osvětové akce (kampaně). Některé kampaně a 

akce probíhaly v Turnově již dříve (např. od r. 2003 Evropský týden mobility). 

Dne 25. října 2011 schválilo ZM svým usnesením ZM č. 193/2011 členství Města Turnova v asociaci 

Národní síť Zdravých měst ČR a Deklaraci Projekt Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21, 

usnesením ZM č. 194/2011 schválilo složení pracovní skupiny pro Projekt Turnov – Zdravé město a 

místní Agenda 21. Pracovní skupina byla utvořena pod Komisí pro občanské záležitosti. Usnesením 

ZM č. 195/2011 byla jmenována koordinátorem projektu Kateřina Doubravová a usnesením ZM č. 

196/2011 byla jmenována zodpovědným politikem projektu PhDr. Hana Maierová, starostka města.  

Na valné hromadě NSZM ČR dne 22. listopadu 2011 bylo Město Turnov přijato za člena této asociace. 

Plnění kritérií MA 21 pro města a obce: 

V roce 2011 byla splněna již druhým rokem kritéria MA 21, a to kategorie „D“.  

Strategické plánování: 

 Strategický plán města Turnova – je zpracován od roku 2003, jeho součástí je Akční plán. 

Akční plán je každoročně vyhodnocován a aktualizován. 

V roce 2011 byl proveden monitoring  strategického plánu – provedla Ing. Krsková, ORM (aktualizace 

se v roce 2011 neprováděla) a v červnu ZM schválilo návrh investičních priorit do roku 2014. 

 Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 – 2015 – Komunitní plán vznikal 

v letech 2009 – 2011 jako výsledek komunitního plánování sociálních služeb regionu 

Turnovsko (setkávání čtyř pracovních skupin zaměřených na  1) na osoby se zdravotním 

postižením, 2) na seniory, 3) na děti a mládež, 4) na osoby ohrožené sociálním vyloučením).  

V rámci projektu vznikl Katalog sociálních služeb pro Turnovsko, Semilsko, Jilemnicko a 
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Tanvaldsko. Komunitní plán má návaznost na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

Libereckého kraje. 

 Koncepce sportu 2012 – 2015 – dokument, který vznikl v roce 2011. 

Další strategické dokumenty Města Turnova: 

 Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov a jeho přirozené spádové oblasti 

(2009) 

 Prevence kriminality (aktualizace každý rok) 

 Program regenerace městské památkové zóny Turnov, 3. etapa, 2009 – 2013 

 Investiční priority 2011 - 2014 

 

 

Plnění kritérií místní Agendy 21 za rok 2011 

1. Organizační struktura 

1.1 Ustanovení zodpovědného politika – PhDr. Hana Maierová (usnesení ZM č. 196/2011). 

1.2 Ustanovení koordinátora MA 21- Kateřina Doubravová (usnesení ZM č. 195/2011). 

1.3 Existence neformální skupiny pro MA 21 (usnesení ZM č. 194/2011) ve složení: 

Bláhová Dagmar - OSV 

Brož René, Mgr. – vedoucí OŠKS 

Doubravová Kateřina – koordinátor  

Formánek Václav, Ing. – podnikatelská sféra 

Frömel Jaroslav, MUDr. – lékař Endokrinologické ambulance PNT, s.r.o. 

Hajn Lukáš, Mgr. – jednatel KCT, s.r.o. 

Halama Ondřej, ThMgr. - člen RM 

Houšková Petra, Mgr. - Centrum pro rodinu Náruč, o.s., členka Komise pro občanské záležitosti 

Charousek Pavel – novinář (čtrnáctidenník Turnovsko v akci) 

Kocourová Hana, Mgr. – vedoucí OSV 

Kordová Eva – členka RM, pracovnice knihovny, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti 

Krsková Eva, Ing. – referentka ORM 

Maierová Hana, PhDr. – starostka města, zodpovědný politik 

Rakoušková Dagmar, Mgr. – ředitelka ZŠ a MŠ Speciální 

Šípošová Miloslava, Ing. – vedoucí OŽP 

Špetlík Otakar, Mgr. - místostarosta 

Špinka Tomáš, Ing. – pracovník SVČDM 

Varga Miroslav, RNDr. – vedoucí ORM 

Zajíčková Božena – Svaz postižených civilizačními chorobami Turnov, členka Komise pro občanské 

záležitosti 

Zárybnický Jan – vedoucí OVV 

 



3 
 

2. Aktivní zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování (kulaté stoly, fórum 

UR, MA 21 aj.) 

2.1 Plánování s veřejností 

2.1.1 Veřejná projednávání 

 Veřejné projednání Konceptu Územního plánu Turnov s občany Turnova (18.10) 

  Veřejné projednání Návrhu Změny č. 13 A Územního plánu sídelního útvaru Turnov (20.10). 

  Veřejné projednání a prezentace projektu „Regenerace zeleně ve vnitroblocích, ul. 

Kosmonautů“ (14.12.2011). V průběhu setkání byly vznášeny jednotlivé připomínky a 

náměty, ke kterým se projektant postupně vyjadřoval. Z obou jednání byly pořízeny zápisy, 

které byly rovněž předány projektantovi k posouzení a ev. zapracování. Občané, kteří se 

projednání nemohli účastnit, měli možnost se vyjádřit dodatečně, a to do 4. ledna 2012. 

 Veřejné projednání a prezentace projektu "Regenerace zeleně ve vnitroblocích, ul. Žižkova" 

(15.12.2011). V průběhu setkání byly vznášeny jednotlivé připomínky a náměty, ke kterým se 

projektant postupně vyjadřoval. Z obou jednání byly pořízeny zápisy, které byly rovněž 

předány projektantovi k posouzení a ev. zapracování. Občané, kteří se projednání nemohli 

účastnit, měli možnost se vyjádřit dodatečně, a to do 4. ledna 2012. 

 Veřejné projednání projektu „Rekonstrukce ul. 28. října“ s místními občany (srpen 2011). 

2.1.2 Ankety 

 Anketa o náplni areálu v Maškově zahradě – zjištění priorit občanů města před zahájením 

příprav výstavby plánovaného rekreačního areálu v Maškově zahradě 

 Dotazníkové šetření na základních školách v Turnově – pro rodiče dětí a pedagogy 

v návaznosti na strategický dokument s cílem získat srovnávací materiál 

 Anketa k akci „Rekonstrukce zeleně ve vnitroblocích – ul. Žižkova“. 

 Anketa k akci „Rekonstrukce zeleně ve vnitroblocích – ul. Kosmonautů“. 

 

2.1.3 Slavnostní ukončení investičních akcí s občany 

 Slavnostní otevření mateřské školky J. Palacha Turnov – Komise pro výchovu a vzdělávání, 

zástupci škol a školských zařízení 

 Slavnostní ukončení akce Čistá Jizera – u příležitosti ukončení rozsáhlé akce Čistá Jizera byli 

dne 4. 10. 2011 pozváni všichni občané Turnova na náměstí Českého ráje.  Kromě bohatého 

kulturního programu do pozdních odpoledních hodin byly zajištěny i atrakce a soutěže pro 

děti všech věkových kategorií, zajištěno bylo občerstvení za příznivé ceny. 

 Rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ v Turnově - dne 30. 11. 2011 byl ukončen projekt 

podpořený z Operačního programu Životní prostředí. Jednalo se o rekonstrukci zeleně v 

areálech ZŠ a MŠ v Turnově. Projekt řešil úpravu zeleně v pěti areálech na území města. 

Jednalo se o čtyři mateřské školy a plochu před základní školou v Sobotecké ulici.  
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 Dosadba dřevin v Rývových a Metelkových sadech v Turnově - dne 30. 11. 2011 byl ukončen 

projekt podpořený z Operačního programu Životní prostředí  "Obnova dřevinných 

vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech" , který řešil úpravy dvou významných 

městských parků. 

 Slavnostní otevření terminálu veřejné dopravy Turnov  4. 11. 2011) – občané byli průběžně 

informování (plakáty, média, webové stránky) o stavbě a průběhu stavby, změnách v dopravě 

apod. V sousedství stavby byl vystaven plánek stavby s informacemi o průběhu akce. Na 

slavnostní otevření byla pozvána veřejnost, kulturní program zajistil pěvecký sbor žáků ZŠ 28. 

října v Turnově. Zároveň byl zrekapitulován celý průběh této deset let připravované akce. 

 Oficiální předání nového díla „Regenerace panelového sídliště U nádraží Turnov – I. etapa se 

uskutečnilo dne 8. prosince 2011 v oddychovém koutě mezi čp. 1527 a 1328. Zúčastnilo se jej 

několik desítek občanů dotčené lokality. Stavba byla dokončena dne 27. 11. 2011.  

 

3. Prezentace činností a výstupů MA 21 

3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA 21 

Informace o aktivitách v rámci MA 21 jsou průběžně zveřejňovány na webu města 

/zpravodajstvi.turnov.cz/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/.  

3.2 Uveřejňování zpráv o MA 21 v místních, regionálních, celostátních médiích 

 Tiskové konference, tiskové zprávy 

Město Turnov pořádá pravidelné tiskové konference, a to každý první pracovní den v měsíci. 

Zároveň jsou médiím zasílány průběžně tiskové zprávy.   

 Hlasy a ohlasy Turnovska (HOT) 

Jedná se o měsíčník, který vydává městská s.r.o. Kulturní centrum Turnov. Zde využíváme pro 

zprávy z radnice pravidelně 8-10 stránek. Tato aktivita je hrazena z rozpočtu města. 

 Turnovsko v akci (TvA) 

Vychází 2 x měsíčně, město si platilo v roce 2011 jeden sloupek v každém čísle. 

 Turnovsko 

Měsíčník, objednávány jsou dílčí a významné články. 

 Televize Turnov (TVT) 

Prostřednictvím této internetové televize byly v roce 2011 vydávány pravidelné relace pro 

občany, a to 1 x týdně. 

 

4. Spolupráce / partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a 

podnikatelského sektoru 

4.1 Významná výročí, pietní akce 

 Pietní vzpomínky u pomníku Padlých ve Skálově ulici 

 Slavnostní večer u příležitosti 93. výročí vzniku samostatného Československa spojen 

s udělením Ceny obce a Čestného občanství 



5 
 

 Umístění kondolenční knihy k uctění památky zesnulého prezidenta Václava Havla ve 

vestibulu radnice. 

 

4. 2 Městské slavnosti, rozvoj tradičních řemesel 

 Novoroční slavnost a ohňostroj – ohňostroj, kulturní program, soutěže 

 Městský ples – kulturní program, tombola ve prospěch MŠ a ZŠ Speciální Kosmonautů Turnov 

 Kámen a šperk v Českém ráji – Kámen a šperk v Turnově – městské slavnosti, kulturní 

program, předvádění řemeslníků z oboru šperkařství a bižuterie (ukázky výroby šperků) 

 Rozsvícení vánočního stromu – kulturní program, dárečky 

 XIII. Turnovské vánoční trhy (prosinec 2011) – bohatý kulturní program a pestrá nabídka 

výrobků tradičních řemesel včetně prezentace turnovských škol a občanských sdružení 

 

4.3 Akce z pohledu občanského a sociálního 

 Vítání občánků 

 Loučení s předškoláky – předání pamětních listů s fotografií a věnováním 

 Slavnostní zahájení školního roku s žáky I. tříd ZŠ 

 Pasování prvňáčků v Turnově na čtenáře 

 Den čtenářů na hradě  – slavnostní ukončení Projektu na podporu výchovy ke čtenářství a 

rozvoji čtenářské gramotnosti 

 Slavnost abecedy a čtení  – ukončení projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 

 Vánoční setkání pěstounských rodin Turnova v rámci programu 5P – setkání v Centru pro 

rodinu Náruč, kontaktní osobou pro pěstounské rodiny je Ing. Kateřina Stránská z OSV 

 Obec přátelská rodině – v roce 2011 se Turnov umístil na krásném 5. místě 

 Výtvarné a tvůrčí dílny (knihovna) – zaměřené na rodiny 

 Trochu jinak ale spolu – zapojení zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých do aktivit 

knihovny během celého roku 

 Jarní divadelní představení pro seniory a zdravotně postižené (K. Fialová, N. Konvalinková) 

 Pořad Pohovka s Ivo Šmoldasem v Městském divadle Turnov (spolupráce s D-Klubem p. 

Landrové) – prodej vstupenek na OSV pro seniory za zvýhodněné ceny 

 Adventní koncert (Musica Fortuna) pro seniory a zdravotně postižené v Městském divadle 

Turnov 

 Gratulace občanům Turnova nad 80 let – zajišťují členové Komise pro občanské záležitosti, 85 

let s vedením města, nad 90 let každý rok 

 

4.4 Podpora cestovního ruchu jako nedílné součásti vytváření kladného vztahu občanů k místu, kde 

žijí 

 Propagace Turnova a Českého ráje – odbor cestovního ruchu jako Regionální turistické 

centrum Turnov 
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 Zahájení turistické sezóny, otevření nových naučných stezek, soutěž pro MŠ a ZŠ „Zážitky 

z putování“ 

 Letní prázdninová nabídka – snaha nabídnout každý den v týdnu turnovským občanům i 

návštěvníkům Turnova nějaký zajímavý program (divadla, prohlídky,…) 

 Kulturní akce v Synagoze Turnov – poznávání historie a kultury turnovské židovské obce před 

II. světovou válkou 

 

4.5 Podpora zahraniční spolupráce 

Rozvoj vztahů s partnerskými městy s cílem vytváření přátelských vazeb zvláště mezi dětmi a mládeží, 

výměna poznatků o historii a kulturních tradicích.  

Proběhlo několik společných akcí s polskými městy Jawor a Jelení Gora. 

 Za účasti dětí z německých měst Niesky a Idar –Oberstein se konala tradiční hudební dílna. 

Pozornost byla věnována i přípravě nového projektu se saským partnerem na podporu zájmu o 

přírodní vědy u školních dětí a mládeže. 

4.6 Setkávání s vedením města 

 2 x ročně plánované setkání s podnikateli: 

- informace o rozpočtu a plánovaných investicích, strategické dokumenty (územní plán)  

- výměna zkušeností a informací mezi podnikateli navzájem 

 1 x ročně s představiteli církví (pravidelné novoroční setkání, diskuse nad problémy města a 

možných řešeních) 

 Účast vedení města na valných hromadách spolků (na základě pozvání se účastní 

představitelé města s cílem vyměnit si vzájemně informace, navázat kontakty a zjistit 

připomínky a názory jednotlivých skupin občanů) 

 

5. Ustanovení / existence orgánu rady nebo zastupitelstva pro sledování 

postupu MA 21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a 

komerčního sektoru 

ZM jmenovalo pracovní skupinu pro Projekt – Turnov Zdravé město a místní Agenda 21 (viz 

organizační struktura, bod č. 1). V případě postupu do vyšší kategorie „C“ kritérií bude nutno 

pracovní skupinu přejmenovat na Komisi pro Projekt Zdravé město Turnov a místní Agenda 21 a 

schválit usnesením ZM. 

 

6. Oficiálně schválený dokument k MA 21  

Usnesením ZM č. 193/2011 byla schválena Deklarace Projekt Turnov Zdravé město a místní Agenda 

21. 
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7. Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA 21, soutěže 

Kampaně : 

 Duben – měsíc pro planetu Zemi v rámci Dne pro planetu Zemi (v Turnově je tato kampaň 

rozšířena na celý měsíc duben) - osvětové a vzdělávací akce pro MŠ, ZŠ a veřejnost 

 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut – organizace týdenní osvětové akce 

zaměřené na podporu pěší, cyklistické a hromadné dopravy, prezentace IZS (hasiči, policie, 

záchranná služba), zajištění účasti NNO a sdružení pro zdravotně postižené, přednášky MP 

pro žáky ZŠ – prezentace, změny v silničním provozu, prevence bezpečnosti, informace  a 

další, Den s lesníky a myslivci – vzdělávací akce pro turnovské ZŠ 

 Říjen – měsíc stromů – výtvarná, fotografická a literární soutěž pro 4 věkové kategorie (8 let 

– neomezeno věkem) 

  Mezinárodní den památek a sídel (19. duben) „Putování po památkách“ 

 Evropský den parků „Malujeme zvířátka, ptáčky a kytičky“ – akce pro MŠ 

 Kampaň Na kolo jen s přilbou – preventivní kampaň zaměřená na kontrolu cyklistů, používání 

bezpečnostních přileb, atd. 

 Kampaň „Prázdniny na kole“ – preventivní akce zaměřené na dětské cyklisty (do 18 let) 

s důrazem na použití ochranné přilby, motivace dětí drobnými dárky při dodržování pravidel 

silničního provozu, bezpečném ustrojení a správném vybavení kola. 

 Evropská noc pro Netopýry na Hradě Valdštejně 

 Dny Evropského dědictví 2011 – koncert v ZUŠ  

 Kampaň „Autobusem ke škole“ – preventivní kampaň pro zvýšení bezpečnosti dětí, snížení 

individuální dopravy ve městě 

 Týden bezpečnosti Libereckého kraje – projekt  pro seniory zaměřený na prevenci kriminality 

této rizikové skupiny, bezpečnosti pohybu na pozemních komunikacích ad. 

 Kampaň „Aktivně proti stáří – senioři vítáni“ v rámci Evropského roku aktivního stáří a 

mezinárodní solidarity – aktivizační programy pro seniory (zapojení seniorů do aktivního 

života v komunitě, např. Týden čtení, Maraton čtení, Pohádková babička a dědeček, Děti 

čtou seniorům atd.), doplněno o „Křeslo pro hosta“ se zajímavými osobnostmi a představiteli 

města. 

 Celorepubliková akce Noc s Andersenem – výchova ke čtenářství, ekologická výchova – 

výsadba stromu „Pohádkovníku“, kulturní program 

Soutěže: 

 Příroda na Zemi – Poznej a chraň – výtvarná soutěž, vyhlášení výsledků (v rámci Měsíce pro 

planetu Zemi) 

 „Malujeme zvířátka, ptáčky a kytičky“ – výtvarná soutěž pro MŠ v rámci Evropského dne 

parků 

 Rozkvetlý Turnov – vyhlášení soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu ve městě 

 Soutěž pro ZŠ „Naše odpadky nejsou na skládky“ 
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Vzdělávání mimo kampaně: 

 Příroda Jizerských hor, Jedinečný Český ráj – přednášky pro ZŠ 

 Bezpečnost pohybu na pozemních komunikacích – přednášky pro ZŠ, a nižší ročníky 

Gymnázia zaměřené na informace o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích 

 Dětský den „Bouda na ulici“ – v rámci tohoto dětského dne představení práce a vybavení IZS 

(policie, hasiči) 

 IZS – Mateřské školy – akce zaměřená na žáky MŠ, ukázka práce strážníků MP, hasičů, ukázky 

vybavení a výstroje, soutěž o správný odchyt psa 

 Myslivecké odpoledne se Svatohubertskou mší – Hrad Valdštejn – podpora a význam 

myslivosti a lesa 

 Projekt Výchova ke čtenářství - bohatá programová náplň pro děti ( Škola naruby aneb 

Vysvědčení pro rodiče, Pasování prvňáčků, Zpíváme si s pohádkovou knížkou, Ilustrace není 

legrace aneb Knížka malovaná, Slavnost abecedy a čtení, Den Čtenářů na hradě) 

 Projekt výchovy ke čtenářství pro I. stupeň ZŠ  (Rok pohádek, Pohádkový kolotoč pohádek, 

Hodiny výchovy ke čtenářství, Knížka malovaná aneb Ilustrace není legrace, Pohádky 

Českého ráje, Pohádkové knížky, Čteme všichni – vypráví jen někdo) 

Ostatní: 

 Jednodenní akce zaměřená na kontrolu chodců, cyklistů a dalších účastníků provozu na nové 

cyklostezce z Turnova do Dolánek (Greenway Jizera) z pohledu bezpečnosti 

 Projekt Český rok – projekt Kde končí Svět s pasováním na Rytíře řádu krásného slova 

 

8. Sledování a hodnocení procesu MA 21 

Zpráva o aktivitách místní Agendy 21 v roce 2011 byla projednána na jednání pracovní skupiny 

Projektu Turnov - Zdravé město a místní Agenda 21 dne 13. února a na zasedání zastupitelstva dne 

23. února 2012.  

 

9. Finanční podpora MA 21 ze strany samosprávy 

Schváleno v rámci návrhu rozpočtu na rok 2011: 

 položka „Místní agenda“ 

 položka „Média“ 

 položka „Image města“ 

 grantový systém Města Turnova: 

1) Kulturní fond Města Turnova 

2) Fond na obnovu objektů, které se nachází v památkové zóně Turnov 

3) Příspěvek na volnočasové aktivity dětí a mládeže 
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4) Fond na podporu sociální oblasti Města Turnova (Usnesení ZM č. 63/2009) 

5) Příspěvky Komise pro zahraniční vztahy města 

 

10. Pravidelné veřejné fórum UR / MA 21 k celkovému rozvoji města 

V roce 2011 se veřejné fórum nekonalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovaly: PhDr. Hana Maierová,  Kateřina Doubravová, Eva Kordová 

   


