
                                   

Zdravé město Turnov – kalendář 2012 

 

1/12 LEDEN 

OŠKS Novoroční slavnost a ohňostroj (1. 1. 2012) 

Knih. Pasování prvňáčků v Turnově na čtenáře (27. – 30. 1. 2012) v rámci Projektu výchovy ke 

čtenářství „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ (leden – červen) 

Pohádkový podvečer – Pro rodiče s dětmi v rámci projektu Knihovna pro celou rodinu – 

Knihovna pro všechny  

Klub Matýsek – pro MŠ a maminky na mateřské dovolené s dětmi  
Projekt Aktivně proti stáří – Senioři vítání – aktivizační pořady pro penzion  Žižkova, Výšinka, 
DD Pohoda /pořady Sedlák a písmák Josef Dlask /Evropský rok aktivního stáří 
Novoroční setkání s představiteli církví 

   

2/12 ÚNOR 

OSV Pořad „Pohovka s Ivo Šmoldasem“ v Městském divadle Turnov – ve spolupráci s D. 

Landrovou, pro seniory za zvýhodněné vstupné (celkem 3 pořady za rok 2012) 

ORM Ing. Krsková provede aktualizaci Strategického plánu, tzv. Akční plán  

Knih. Škola naruby aneb vysvědčení pro rodiče (únor – březen) v rámci Projektu výchovy ke 

čtenářství „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ (leden – červen)  

Škola naruby aneb vysvědčení pro rodiče  /potrvá až do června 2012 / 
v  rámci projektu Knížka pro prvňáčka Už jsem čtenář  

Pohádkový podvečer – Dvakrát sedm pohádek na podporu čtenářství a rodinného čtení  
Zpíváme si s pohádkovou  knížkou – hodiny výchovy ke čtenářství  
Výtvarná tvůrčí  nedělní dílna  pro rodiče s dětmi / v rámci projektu Knihovna pro celou 
rodinu / 
Regionální osobnosti – Večer Na Sboře – komponovaný pořad Sedlák a písmák Josef Dlask  
Aktivně proti stáří – Senioři vítáni –cyklus 3 pořadů pro penziony Turnova a DD Pohoda  
Hodiny výchovy ke čtenářství a informační výchovy – Jiří Trnka dětem – 100. výročí narození / 
Eva Kordová a akad.malířka Eva  Mastníková / 
Hodiny výchovy ke čtenářství  - Krakonošův rok – pořady k 90. narozeninám  M. . Kubátové  
Celostátní akce – SUK –Čteme všichni – anketa o nejhezčí  knihu roku  
Celoroční soutěž ekologického zaměření Příroda na Zemi – Strom v našem životě 11. ročník  
Oči jako Trnka – výtvarná soutěž o ilustraci na počest 100. výročí Jiřího Trnky  



Pohádky Českého ráje – literární celoroční soutěž  k 90. narozeninám spisovatelky Marie 
Kubátové  
Klub Matýsek – pro MŠ a maminky na mateřské dovolené s dětmi  

 

3/12 BŘEZEN 

OŠKS Městský ples. 

Vítání občánků (+ Náruč, Spolek rodáků, ZUŠ) 

OŽP Den s lesníky a myslivci (vzdělávací akce pro turnovské ZŠ) – seznámení s prostředím lesa a 

všemi jeho funkcemi, zásady ochrany lesa a správné chování v lese 

Světový den vody 22.3. (s městskou knihovnou) – ekologicko-výchovné a osvětové akce 

zaměřené na vodu, její ochranu, život kolem vody, soutěže, ad. 

Knih. Zpíváme si s pohádkovou knížkou, Ilustrace není legrace aneb Knížka malovaná v rámci 

Projektu výchovy ke čtenářství „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ (leden – červen)  

Knih. Březen měsíc čtenářů – celostátní akce na podporu čtenářství  

Cyklus pořadů a akcí – Týden čtení aneb čtení sluší každého, Maratón čtení  

Král čtenář- Čtenář roku – vyhlášení nejlepšího čtenáře města Turnova- postup do 
celostátního kola  
Regionální osobnosti – Večery Na Sboře – Večer pro Jana – 90.narozeninám malíře Jana 
Solovjeva, Místopis srdce – k 111. výročí narození J.Glazarové 
Aktivně proti stáří – Senioři vítání – cyklus pořadů pro penziony a DD Pohoda  
Klub Matýsek – pro MŠ a maminky na mateřské dovolené s dětmi  
Hodiny výchovy ke čtenářství a informační výchovy – Jiří Trnka dětem – 100. výročí narození / 
Eva Kordová a akad.malířka Eva  Mastníková / 
Hodiny výchovy ke čtenářství  - Krakonošův rok – pořady k 90. narozeninám  M. . Kubátové  
Celostátní akce – SUK – Čteme všichni – anketa o nejhezčí  knihu roku  - 1. kolo  
Hodiny  výchovy  ke čtenářství – projekt Druhé a další čtení  
Výtvarná tvůrčí  nedělní  dílna  pro rodiče s dětmi / v rámci projektu Knihovna pro celou 
rodinu / - Pohádková dílna – příprava pohádkových lampiček, převleků na pohádkovou NOC A 
Noc s Andersenem – celostátní akce na podporu výchovy ke čtenářství  
Sázíme strom Pohádkovník – ekologické sázení stromů při akci NOC A 
Český rok – období měsíc leden – projekt Kde končí svět s pasováním na Rytíře řádu krásného 
slova  

 

 

4/12 DUBEN 

Pořádání I. ročníku Fóra Zdravého města (ve spolupráci s NSZM ČR) – 3. dubna 2012 

OŠKS Putování po památkách pro ZŠ v rámci Národního dne památek a sídel (17. duben),

 Veřejná prezentace nové kulturní památky ZŠ Skálova Turnov + soutěž v kreslení „Památky 

očima dětí“. 

OCR Český ráj dětem 2012 – zahájení letní turistické sezóny 



OŽP Měsíc pro planetu Zemi – různé vzdělávací aktivity pro MŠ, ZŠ a veřejnost  

Den pro planetu Zemi (22.4.) – akce zaměřená na úklid města, vycházky do přírody, 

přednášky o přírodě, soutěže pro školy, exkurze,… (+ knihovna) 

Den ptactva (4.4.) – ornitologická vycházka s ukázkami 

OSV Pořad „Pohovka s Ivo Šmoldasem“ v Městském divadle Turnov – ve spolupráci s D. 

Landrovou, pro seniory za zvýhodněné vstupné (změna termínu možná) 

MP „Bezpečnost v provozu na pozemních komunikacích 1.“ – přednášky, prezentace pro ZŠ 

(preventivně výchovná činnost) 

„Městská policie seniorům“ – přednášky, prezentace pro Domy pro seniory (preventivně 

výchovná činnost) 

Knih. Přednášky pro školy s ekologickou tématikou  
Výtvarná tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi – ekologický materiál dřevo – Vyrábíme hračku ze 
dřeva  
Cyklus výtvarných hodin pro I. stupeň ZŠ – Vyrábíme ze dřeva   
Aktivně proti stáří – senioři vítáni ¨- Bezpečný život seniorů – pořady ve spolupráci s MP , OSV 
a OŽP 
Cyklus pořadů o krásách a ochraně přírody  pro penziony a DD Pohoda  

Hodiny výchovy ke čtenářství  - Krakonošův rok – pořady k 90. narozeninám  M. . Kubátové  
Hodiny výchovy ke čtenářství   - Báje a pověsti Eduarda Petišky  
Naše paní Božena Němcová – 150. výročí úmrtí  
Spisovatel Karel Poláček - 120. výročí narození  
Turnov – naše město – 740. výročí  založení města  - památky  
Regionální osobnosti a události - Večer Na  Sboře – Marie Kubátová – kmotřička a regionální 
spisovatelka  
Čteme všichni, vypráví jen někdo – přehlídka vypravěčů – místní kolo  
9. ročník přehlídky v umění vyprávět – od 6 do 18 let 

Knížka malovaná aneb Ilustrace  není legrace – k 100. výročí narození J.Trnky  
Projekt Pohádkou proti šikaně – cyklus pořadů pro MŠ a 1. a 2. roč. ZŠ  proti šikaně a násilí  
Pohádkový podvečer  
pro rodiče s dětmi v rámci projektu Knihovna otevřená rodině  

Klub Matýsek – pro MŠ a maminky na mateřské dovolené s dětmi  
Vyhlášení výtvarné a literární soutěže Turnov naše město od minulosti do budoucnosti  

 

5/12 KVĚTEN 

OŽP Evropský den parků – přednášky pro školy a veřejnost o národních parcích 

 Rozkvetlý Turnov – vyhlášení soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu ve městě 

OŠKS Pietní vzpomínka u pomníku Padlých ve Skálově ulici 

OSV Zábavně o stáří (16.5.) – pořad pro rodiny se seniory – s Alešem Cibulkou a Vladimírem 

Hronem – zábavnou a přátelskou formou získají občané celou řadu informací, hosty budou i 

další osoby znalé problematiky seniorů (sociální služby, zdravotnictví, bezpečnost, aktivní 



využití volného času apod.) 

Zpracování přihlášky (do konce července 2012) Obec přátelská rodině 

MP „Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 2.“ - přednášky, prezentace pro ZŠ 

(preventivně výchovná činnost) 

„Na kole, skateboardu a bruslích“ *) – praktické ukázky skatepark pro ZŠ přednášky, 

prezentace pro ZŠ (preventivně výchovná činnost) 

Knih. Hodiny výchovy ke čtenářství  - Krakonošův rok – pořady k 90. narozeninám  M. . Kubátové  
Hodiny výchovy ke čtenářství   - Spisovatel Karel Poláček  
Turnov – naše město – 740. výročí  založení města   
Klub Matýsek – pro MŠ a maminky na mateřské dovolené s dětmi  
Výtvarná tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi - dárek pro maminku  
Pohádkový podvečer -   pro rodiče s dětmi v rámci projektu Knihovna otevřená rodině  
Aktivně proti stáří – Senioři vítáni  

             cyklus pořadů pro penziony a DD Pohoda 

              Bezpečný život seniorům  

Regionální osobnosti a události - Večer Na  Sboře  
Jiří Trnka - komponovaný pořad k 100. výročí narození malíře, ilustrátora a tvůrce 

animovaných filmů 

Světový den bez tabáku  ( + OŠKS, OSV, OŽP ad.) 
Cesta za čistým vzduchem  -  cyklus pořadů  pro školy s odborníkem na téma čisté  

             životní prostředí 

Zvířátka  nekouří – cyklus pořadů pro MŠ , 1. a 2.ročníky ZŠ  
             kampaň NSZM na podporu nekouření . Ve spolupráci s OŽP,OŠKS 

Pohádkou proti  šikaně – O  Karkulce a Smolíčkovi 
Projekt v sobě zahrnuje cyklus pořadů pro MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ  Turnova a  okolí, které 

napomáhají prevenci kriminality zaměřené na děti 

Čteme všichni, vypráví jen někdo – regionální kolo 9. ročníku přehlídky v umění vyprávět  
 

6/12 ČERVEN 

OŽP Na kolo jen s přilbou (červen – září) – preventivní kampaň zaměřená na kontrolu cyklistů a 

používání cyklistických přileb, spolupráce s MP. 

Soutěž „Naše odpadky nejsou na skládky“ – vyhodnocení soutěže o sběr tříděného odpadu, 

probíhá každý rok, pro žáky turnovských ZŠ 

OCR Letní prázdninová nabídka – snaha nabídnout každý den v týdnu návštěvníkům něco 

zajímavého, co nemohou jinak vidět či navštívit 

OŠKS Vítání občánků (+ Náruč, Spolek rodáků, ZUŠ, knihovna) 

Loučení s předškoláky – předání pamětních listů s fotografií a věnováním (+ knih.) 



OSV Pořad „Pohovka s Ivo Šmoldasem“ v Městském divadle Turnov – ve spolupráci s D. 

Landrovou, pro seniory za zvýhodněné vstupné (změna termínu možná) 

Knih. Den čtenářů na hradě (13. 6.)  – slavnostní ukončení Projektu na podporu výchovy ke 

čtenářství a rozvoji čtenářské gramotnosti 

Slavnost abecedy a čtení (20.6.) – ukončení projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 

Loučení s předškoláky -/ve spolupráci s OŠKS/ 

Klub Matýsek – pro MŠ a maminky na mateřské dovolené s dětmi  
Výtvarná tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi  
Aktivně proti stáří – Senioři vítáni cyklus aktivizačních pořadů v rámci Evropského roku 
aktivního stáří (cyklus pořadů pro penziony a DD Pohoda) 
Regionální osobnosti a události - Večer Na  Sboře  Turnov – naše město  

       komponovaný pořad  k 740 výročí založení města 

Den čtenářů na hradě  - slavnostní ukončení projektu výchovy ke čtenářství  
Kde končí svět – ukončení celostátního projektu  spojené s pasováním na Rytíře řádu 
krásného slova  
Slavnost abecedy a čtení – ukončení  4. ročníků projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka  
- 20. 6. Městské divadlo pro 300 dětí  
Vyhodnocení projektu Druhé a další čtení, ukončení literárních soutěží  

 

TAJ  Vyhodnocení zkušebního provozu „školních“ autobusů – Kampaň na bezpečnějsí dopravování 

dětí do škol a omezení individuální dopravy v centru Turnova 

MP Společensky nežádoucí jevy *) – přednášky (preventivně výchovná činnost) pro střední školy 

Dětský den – dopravně soutěžní akce pro MŠ (preventivně výchovná činnost) 

Bouda na ulici – prezentace MP a ostatních záchranných složek v rámci dětského dne v parku 

u letního kina 

Na kolo jen s přilbou (spolupráce s OŽP) 

 

7/12 ČERVENEC 

OCR 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) 

Letní prázdninová nabídka – snaha nabídnout každý den v týdnu návštěvníkům něco 

zajímavého, co nemohou jinak vidět či navštívit  

OSV podání přihlášky Obec přátelská rodině (pořádá MPSV) 

Knih. Prázdninový poutník – soutěž pro děti o nejoriginálnější pozdrav z prázdninových cest 
Prázdninový čtenář – soutěž o nejaktivnějšího čtenáře prázdnin  

 

8/12 SRPEN 

OŽP Evropská noc pro netopýry (29.8.) – Hrad Valdštejn 



OCR Letní prázdninová nabídka – snaha nabídnout každý den v týdnu návštěvníkům něco 

zajímavého, co nemohou jinak vidět či navštívit  

Knih. Prázdninový poutník – soutěž pro děti o nejoriginálnější pozdrav z prázdninových cest 
Prázdninový čtenář – soutěž o nejaktivnějšího čtenáře prázdnin  

 

9/12 ZÁŘÍ  

OŠKS Dny Evropského dědictví 2012 (8. – 16. září 2012) „Mladí památkám“ – Město Turnov jako 

člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pořádá v září různé kulturní akce. Dny 

ED budou zahájeny 8. září v Kutné Hoře, kde budou vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže. U 

nás soutěž vyhlásit dříve, aby vítězná díla mohla postoupit do soutěže v Kutné Hoře. (+ knih.) 

OŽP Evropský týden mobility a Evropský den bez aut ( 16. – 22. 9. 2012) – týdenní akce zaměřené 

na podporu pěší, cyklistické a hromadné dopravy, spolupráce se záchrannými složkami, 

prezentace bezmotorových dopravních prostředků, propagace zdravého životního stylu ad. (v 

součinnosti s OSV) (+ knihovna, OSV, OŠKS, MP ad.) 

Myslivecké odpoledne se Svatohubertskou mší – Hrad Valdštejn 

MP V rámci Evropského týdne mobility a Dne bez aut – prezentace, přednášky a akce 

(preventivně výchovná činnost) pro SŽ, SŠ a veřejnost 

Greenway Jizera – kontrola pohybu osob, cyklistů a dalších účastníků pohybujících se po 

stezce pro chodce a cyklisty (dodržování zákonných norem výbavy jízdního kola a výstroje) 

„IZS“ – integrovaný záchranný systém – ukázky práce hasičského záchranného sboru a MP 

pro veřejnost 

„Týden bezpečnosti LBC kraje“ – akce s týmem pro bezpečnost libereckého kraje pro Domy 

pro seniory  

OSM Anketa k sídlišti Přepeřská – zahájení přípravných prací pro regeneraci tohoto sídliště (možná 

změna termínu) 

Knih.  Pohádková neděle 
Pohádkové putování se soutěžemi a programem na hradě Valdštejně  

Aktivně proti stáří – senioři vítáni- pořady pro penziony a DD Pohoda cyklus aktivizačních 
pořadů v rámci Evropského roku aktivního stáří  
Klub Matýsek – pro MŠ a maminky na mateřské dovolené s dětmi  
Pohádkou proti  šikaně – O  Karkulce a Smolíčkovi 
Projekt v sobě zahrnuje cyklus pořadů pro MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ  Turnova a  okolí, které 

napomáhají prevenci kriminality zaměřené na děti 

Regionální osobnosti – Večery Na Sboře  Moje hory - komponovaný pořad k 130. výročí 
narození spisovatele Ivana Olbrachta 
Hodiny výchovy ke čtenářství  - Krakonošův rok – pořady k 90. narozeninám spisovatelky  
Marie Kubátové  
Výtvarná tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi v rámci projektu Knihovna otevřená rodině  
Zahájení pokračování projektu Druhé a další čtení – výchova ke čtenářství 

 



10/12 ŘÍJEN 

OŽP Měsíc stromů, Den stromů – vzdělávací pořady pro školy a veřejnost 

 Strom v našem životě – fotografická, výtvarná a literární soutěž  

 Rozkvetlý Turnov – vyhlášení soutěže 

Clean up the Word – říjnový úklid turistických cest, černých skládek v lese, atd. ve spolupráci 

s cestovní agenturou Discovery 

OŠKS Vítání občánků (+ Náruč, Spolek rodáků, ZUŠ) 

Pietní vzpomínky u pomníku Padlých ve Skálově ulici 

V souvislosti s 740. výročí založení Turnova – i uctění památky B. J.  Horáčka u příležitosti 10. 

výročí úmrtí tohoto mecenáše (umělecké dílo na náměstí B. J. Horáčka v Turnově, zadané 

SUPŠ Turnov 

Slavnostní zahájení školního roku s žáky I. tříd (+ vedení města) 

MP „Kyberšikana a podobné společensky nežádoucí jevy“ *) – přednášky, prezentace pro střední 

školy (preventivně výchovná činnost) 

Knih. Týden knihoven – celostátní kampaň na podporu všech typů knihoven a jejich činnosti / 1.- 
10.10.2012/ 
Regionální osobnosti – Večery Na  Sboře  komponovaný pořad – Stromy se na nás dívají  
Říjen – Měsíc stromů / cyklus eko výchovy pro školy i veřejnost 
Vyhlášení výsledků soutěže  + výstava Příroda Na Zemi – Strom v našem  životě  
Vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže Turnov naše město od minulosti do 
budoucnosti  
Klub Matýsek – pro MŠ a maminky na mateřské dovolené s dětmi  
Výtvarná tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi v rámci projektu Knihovna otevřená rodině  
Pohádkový podvečer – pro rodiče s dětmi v rámci projektu Knihovna otevřená rodině  
Aktivně proti stáří – Senioři vítáni cyklus aktivizačních pořadů v rámci Evropského roku 
aktivního stáří  

 

11/12 LISTOPAD 

Koor.  Doplnění kriérií do databáze MA 21 na stránkách Cenia. 

MP Příprava strategie prevence kriminality pro rok 2013 

Knih. Měsíc poezie – celostátní akce Festival poezie pořádaná Společností přátel poezie  
/cyklus pořadů pro školy i veřejnost na počest básníka Jana Skácela-   90. výročí narození , 

Poezie a my  

Poetika – recitační soutěž – Městské divadlo – v rámci Měsíce poezie  
Regionální osobnosti – Večery Na Sboře  komponovaný pořad – komponovaný pořad - Můj 
Turnov - M. V. Ježková  turnovská básnířka k 140  .výročí narození   
Výtvarná tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi - v rámci projektu Knihovna otevřená rodině  
Aktivně proti stáří – Senioři vítáni  - cyklus aktivizačních pořadů v rámci Evropského roku 
aktivního stáří  
Den pro dětskou knihu – celostátní propagační kampaň na podporu dětské knihy a čtenářství 
– první adventní neděle – spojeno s rozsvícením stromku  
Klub Matýsek – pro MŠ a maminky na mateřské dovolené s dětmi  
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OŠKS Rozsvícení vánočního stromu (+ knih.) 
XIV. Turnovské vánoční trhy  
 

Knih. Aktivně proti stáří – Senioři vítáni  - cyklus aktivizačních pořadů v rámci Evropského 
roku aktivního stáří  - adventní setkávání  
Mikuláš v knihovně –pořad pro děti s nadílkou (+ OŠKS) 
Vánoční hodinky – tradiční cyklus pořadů pro  školy  

OSV   Adventní koncert pro seniory a zdravotně postižené 

MP  Příprava strategie prevence kriminality pro rok 2013 

__________________________________________________________________________________ 

Pozn: *) akce MP, které budou v letošním roce probíhat poprvé 

 

Další aktivity: 

Vedení města – 2 x ročně plánované setkání s podnikateli,  gratulace občanům Turnova starších 80. 

let v součinnosti s členy Komise pro občanské záležitosti 

ORM – v druhé polovině roku veřejné projednání Návrhu Územního plánu Turnov s občany města. 

Aktualizace Strategického plánu města Turnova. 

OSM – v případě získání finančních prostředků ukončení realizace chodníku v ul. Alej Legií, ukončení 

druhé etapy regenerace sídliště u nádraží (prezentace aktuálního harmonogramu pro občany 

dotčené stavbou). 

Ankety – možnost využítí zasílání informací občanům prostřednictvím sms či e-mailů, zjištění zájmu  

OSV - na úseku sociálních služeb bude probíhat v roce 2012 monitoring komunitního plánování (KP) 

dle komunitního plánu sociálních služeb (3 x setkání pracovních skupin, 1 x setkání územně řídící 

skupiny KP), 1 akce k prevenci kriminality (zatím není upřesněno) 

OCR – propagace Turnova a Českého ráje, přednášky a kulturní akce v Synagoze Turnov (viz web 

Synagogy Turnov www.synagoga-turnov.cz) 

OCR + ORM – aktivity na podporu příhraniční spolupráce ČR - Polsko 

OŽP – V roce 2012 nás čekají dva velké projekty regenerace zeleně podpořené z Operačního 

programu Životní prostředí. Jedná se o rekonstrukci zeleně na sídlištích Výšinka, Přepeřská a 

Daliměřice a obnovu zeleně v ulicích Zborovská a 5. května. Zakázky by měly být ukončeny k 30. 11. 

2012. 

 


