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Zpráva o činnosti Zdravého města Turnov 

a MA21 za rok 2021 

 

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, Centrum pro rodinu Náruč, Český červený kříž, Informační centrum pro mládež 

Turnov, Fokus Turnov, Kulturní centrum Turnov, Mateřské školy, Městská knihovna Antonína 

Marka Turnov, Městská sportovní Turnov, 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, Zazemí. 

Zdravé město Turnov v roce 2021 zaštiťovala do ukončení pracovního poměru tisková mluvčí 

a koordinátorka projektu Zdravé město a MA21 Ing. Klára Preislerová. Následně agendu 

postupně přebírala nová tisková mluvčí pana Bc. Marcela Jandová, Dis.. Odpovědným 

politikem byla místostarostka Mgr. Petra Houšková.  

V roce 2021 se město Turnov snažilo naplnit povinná kritéria místní Agendy 21 pro kategorii 

D.  
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Významné aktivity projektu Zdravé město Turnov 

 

Realizace akcí byla významně ovlivněna aktuálními opatřeními, což mělo vliv na podobu akcí, 

jejich počet, některé akce byly zcela zrušeny – např. Rozsvícení vánočního stromu, Městský 

ples.  

Projekt Zdravé město Turnov na období 1. 4. 2021 – 30. 6. 2022 je podpořen z rozpočtu 
Libereckého kraje ve výši 70.000 Kč.  Dotace je určena na podporu aktivit směřujících 
k participaci veřejnosti formou setkávání, el. nástrojů, kampaní, spolupráce s NNO, 
participativního rozpočtu. 
 

Tvoříme Turnov:  

5. ročník na období 2021–2022 – alokováno bylo 600.000 Kč, z toho jeden návrh do max. 
částky 300.000 Kč. Od 1. 5. do 30. 9. 2021 mohli občané podávat své návrhy. Projekty byly 
představeny ve videospotech na stránkách města. Hlasování probíhalo od 22. 11. do 10. 12. 
2021. Hlasování se celkem zúčastnilo 1 798 občanů. Přidělovány byly 2 kladné a 1 záporný hlas. 
 
Výsledné pořadí: 
1. Trail centrum Struhy – 1192 hlasů 
2. Převlékárna na náplavce – 442 hlasů 
3. Odpočinkové místo u hasičárny na Kadeřavci – 148 hlasů 
4. Hřiště roste s námi – 106 hlasů 

Prezentace města a informovanost obyvatel: 

 Významným zdrojem informací jsou webové stránky města Turnova www.turnov.cz. 

Od listopadu 2020 máme spuštěny nové webové stránky.  

 Od roku 2013 má město Turnov 
svůj profil na Facebooku na 

www.facebook.com/mestoturnov, 
který byl zaplňován fotografiemi 
z akcí, konaných ve městě, aktuálními 
informacemi o dění ve městě i na 
radnici či pozvánkami ke 
společenských akcím. Aktuálně 
Facebook sleduje přes 4 400 lidí.  

 Založen byl Instagram města - 

www.instagram.com/mestoturnov. 

  Obrázek 1 Instagram města Turnov 

www.turnov.cz
www.facebook.com/mestoturnov
www.instagram.com/mestoturnov
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 Mobilní Rozhlas – od března 

2020 využíváme 

k informování obyvatel 

mobilní aplikaci Mobilní 

Rozhlas. V roce 2021 došlo k 

rozšíření služby Mobilního 

Rozhlasu, který přímo zasílá 

zprávy registrovaným 

občanům do mailu, do 

telefonu. Pravidelné 

zpravodajství probíhá každý 

týden. Aktuálně je 

registrováno 2 750 uživatelů. Přes tuto službu lze realizovat ankety, nabízeno je 

aktuální přehledné covid zpravodajství pro Turnov, přehled sběrných míst na tříděný 

odpad.  

 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. Jednu dvojstranu si mohli lidé přečíst každý měsíc v časopisu Turnovsko, kde 
bylo popsáno větší aktuální téma. O dění ve městě byly natáčeny 2–3 relace měsíčně 
v RTM+.  

 Novináři z nejrůznějších médií byli informováni prostřednictvím tiskových konferencí 

o  dění na radnici i ve městě, kde jim bylo za rok 2021 předloženo, a každý týden 

zasíláno, celkem 395 tiskových zpráv. Rozhovory se starostou města, zprávy z radnice 

a upoutávky na akce ve městě přinášelo Radio Contact Liberec a webový portál Naše 

Pojizeří.  K předávání informací občanům sloužilo také sedm vývěsek městského úřadu, 

kam pracovnice Obecního živnostenského úřadu umisťovaly aktuální materiály.  

 Setkání se starostou – v roce 2021 probíhala pouze v online režimu.  

 Občanům jsou k dispozici online přenosy ze zasedání zastupitelstva města.  

 

  

Obrázek 2 Mobilní Rozhlas Turnov 
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Zavedení systému „Door to Door“:  

V rámci odpadového hospodářství byly 

vytvořeny samostatné webové stránky - 

www.turnovtridi.cz, proběhla beseda 

s občany v letním kině, distribuovány byly 

informační letáky do všech schránek, na webu 

byla publikována řada článku k danému 

tématu  

 

 

Spolupráce s neziskovými organizacemi:  

 Nejzásadnější akcí bylo otevření Polyfunkčního komunitního centra, které proběhlo 15. 

9. 2021 v rámci Týdne duševního zdraví. Akci pořádal Fokus Turnov, z. s. V rámci akce 

proběhla prezentace několika neziskových organizací, které v Turnově nabízí své 

službyveřejnosti. Nové Polyfunkční komunitní centrum dává příležitost pro neformální 

rozvoj spolupráce neziskových organizací a pro vzájemnou podporu a provázání 

činnosti.  

 4. 6. 2021 proběhl seminář pro neziskové organizace – Fundrasing v praxi.    

 

 

  

Obrázek 3 Beseda s občany k systému "Door to Door" 

Obrázek 5 Nové nádoby na tříděný odpad Obrázek 4 Rozvoz nových nádob na tříděný odpad 
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Obrázek 8 Otevření Polyfunkčního centra FOKUS Turnov 

Obrázek 7 Polyfunkční centrum FOKUS Turnov 

Obrázek 6 Seminář Fundraising v praxi 
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Plánování s veřejností: 

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

 Kulaté stoly v oblasti sportu - https://www.turnov.cz/cs/sport-a-volny-cas/kulate-

stoly-k-tematice-sport-v-turnove.html, v roce 2021 proběhlo 5 kulatých stolů, na webu 

města je zpracován přehled témat včetně zápisů.  

 

 Komunitní plánování sociálních služeb – 

v červnu a říjnu 2021 probíhala jednání 4 

pracovních skupin, výstupem je návrh 

aktuálního komunitního plánu, který bude 

projednáván na počátku roku 2022.  

  

Obrázek 9 Kulatý stůl - oblast sportu 

https://www.turnov.cz/cs/mesto/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/planovani-s-verejnosti/
https://www.turnov.cz/cs/sport-a-volny-cas/kulate-stoly-k-tematice-sport-v-turnove.html
https://www.turnov.cz/cs/sport-a-volny-cas/kulate-stoly-k-tematice-sport-v-turnove.html
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 Veřejné setkání k plánovaným investicím – proběhlo v rámci příprav regenerace 

sídliště na Přepeřská a rekonstrukce ulice Čistá, Mírová, Solidarity. 

 

Parlament mládeže: 

Činnost byla obnovena v září 2021, parlament prošel 

zásadní personální obměnou, realizoval akci Setkání 

dušiček 4. 11. 2021 a seznamoval se se situací na 

jednotlivých školách.  

  

Obrázek 11 Setkání s obyvateli ulice Čistá Obrázek 10 Setkání s obyvateli sídliště na Přepeřské 
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Akce na podporu čtenářství v Městské knihovně A. Marka: 

 V rámci projektu Knihovna otevřená rodině, Bookstart - S knížkou do života se  konají 

vedle Klubu Matýsek, Pohádkových babiček ve školce a Čtení v Náruči, také Pohádkové 

podvečery  a tvůrčí výtvarné dílny pro rodiče s dětmi. V září a také v říjnu byly předány 

knížky Chvilka pro pohádku a další dárky. Dárkové baťůžky z projektu Bookstart – 

S knížkou do života pro děti 3—6 let finančně podpořil  MAP Turnovsko II.  

 Od září v novém školním roce 

probíhá intenzivní spolupráce se 

základními školami v rámci 

projektu Zkoumavé čtení, Knížka  pro 

prvňáčka a Druhé a další 

čtení. Všechny tyto projekty se díky 

pandemii koronaviru pozastavily a bylo 

třeba takzvaně dohnat uplynulé 

období. Pozornost byla 

věnována  především žákům 

druhých, třetích ročníků z I. 

stupně a  šestým ročníkům II. 

stupně základních škol. 

Knihovnu během září a  října 

navštívilo  596 dětí a uskutečnilo 

se 23 setkání ve dvouhodinových 

blocích. Jednalo se o čtenářské 

lekce a dílny čtení.  

 Biblioterapie v DD Pohoda 

Obrázek 13 Klub Matýsek 

Obrázek 12 Dílna Bookstart - s knížkou do života 

Obrázek 14 Čtení v Náruči 
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 Spolu nad knihou – pořad pro klienty Fokusu Turnov 

  

Obrázek 15 Pohádková babička ve školce 

Obrázek 16 Spolu nad knihou - FOKUS Turnov 
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Skutečně zdravá škola: 

Podpora zdravého stravování na školách, udržitelného života a konzumování, podpora 

místních zdrojů. Do projektu jsou zařazeny čtyři mateřské školy. V roce 2021 se Waldorfské 

mateřské škole Turnov podařilo získat stříbrný certifikát v programu Skutečně zdravá škola. 

Stala se tak 3. školou v Libereckém kraji a 21. v celé ČR, která na něj dosáhla.  

V rámci Zdravého města Turnov jsou představovány i projekty spolku ZAzemí na našem webu 

(komunitní sad, bedýnkování).   

 

Vítání občánků: 

Vzhledem k opatřením bylo zahájeno oslovením rodičů až v květnu 2021. Osloveni byli rodiče 

dětí narozených v druhé polovině roku 2019, v roce 2020 a 2021. Vítání probíhalo od září do 

listopadu v obřadní síni radnice a v prostorách KC Střelnice. Celkem bylo přivítáno 142 dětí. 

Děti obdržely plyšovou hračku, pamětní list, pamětní medaili, drobné dárky od spolku rodáků 

a rodinného centra, maminky obdržely květinu a poukázku na 2 fotografie.  

Prvním občánkem Turnova byla holčička Terezka Frýdová, která se narodila 13. 1. 2021 

v jablonecké porodnici.  

 

 

  

Obrázek 17 ZAzemí - bedýnkování Obrázek 18 ZAzemí - Svobodu sadu 
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Významné akce v roce 2021 

 

Deset tisíc kroků – v dubnu a říjnu se město zapojilo do celorepublikové výzvy na podporu 

chůze pro radost a zdraví, v dubnovém i říjnovém kole se Turnov umístil vždy v první desítce 

měst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den vítězství – 8. 5. - vládní opatření nedovolila pozvat na tuto akci veřejnost, u pomníku 

padlých zavzpomínali zástupci turnovské radnice, Tělocvičné jednoty Sokol Turnov či 

Konfederace politických vězňů. Proběhla kampaň Vlajka pro republiku.  

 

Obrázek 19 Výzva Deseti tisíc kroků v Turnově - říjen 2021 

Obrázek 20 Den vítězství 2021 
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Den dětí s Ponorkou – 12. 6. - 

odpoledne plné aktivit a zábavy, 

jak ho znáte, mělo podobu 

putování,  tradiční skákací atrakce, 

divadelní skeče, pohybové, 

vědomostní i tvořivé disciplíny. 

 

 

 

 

 

Medaile starosty – v úterý 29. 6. 
2021 se v atriu turnovského muzea 
uskutečnilo komorní setkání, 
v rámci kterého starosta města 
Turnova Tomáš Hocke udělil 
5 medailí starosty za rok 2020. 
Kvůli epidemiologické situaci byly 
oslavy 28. října na podzim zrušené 
a k předání došlo až v tento den.   

 

 

 

 

Slavnostní otevření parku T. G. 

Masaryka - veřejné prostranství na 

sídlišti u nádraží, které získalo 

novou atraktivní podobu, nese 

pojmenování Park T. G. Masaryka. 

Slavnostní otevření proběhlo 30. 8. 

2021. 

 

  

Obrázek 21 Den dětí s Ponorkou 2021 

Obrázek 22 Předávání Medaile starosty za rok 2020 

Obrázek 23 Slavnostní otevření Parku T. G. Masaryka 
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Kroužkobraní Střediska volného času Žlutá ponorka – 

proběhlo 2. 9. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putování za památkami - 16. 9. 

2021, akce pro děti turnovských 

základních škol, kdy navštívili 

kostel sv. Františka, synagogu, 

Rývovy sady a Dlaskův statek. 

 

 

 

 

 

Otevření dětského hřiště v ulici L. 

Jasínka - realizace dětského hřiště 

v místě nevyužitého prostoru na 

Hruštici a oplocení starého 

fotbalového hřiště bylo mezi 

nápady v rámci projektu „Tvoříme 

Turnov“. Slavnostní otevření 

proběhlo 22. 9. 2021. 

 

 

 

Obrázek 24 Putování po památkách na Dlaskově statku 

Obrázek 25 Otevření dětského hřiště v ulici L. Jasínka 
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Den architektury – proběhl 2. 10. 2021, spojen byl s procházkou bývalou židovskou čtvrtí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iQlandia v Ponorce - aneb hravé vědecké 

odpoledne plné exponátů, miniworkshopů 

a prezentací dílny mladých vynálezců v pátek 1. 

10. 2021 ve Žluté ponorce, zahájení provozu 

otevřené dílny FAB-LAB . 

 

Obrázek 26 Den architektury - přednáška v synagoze 

Obrázek 27 Otevření FAB LABu 
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Od 18. do 24. 10. probíhal 5. ročník Týdne 

náhradního rodičovství v Libereckém kraji. Akce 

O pěstounství nad kávou proběhl v Centru pro 

rodinu Náruč 21. 10. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslavy státnosti - 28. 10.  - slavnostní odpoledne bylo skoro symbolicky otevřeno s novou ulicí 

na Daliměřicích. Ulice Ladislava Cibulky v sousedství daliměřické hasičské zbrojnice nese název 

po posledním starostovi samostatných Daliměřic. V 17 hodin se odehrála pietní vzpomínka 

a kladení věnců u pomníku ve Skálově ulici za účasti vedení města, zástupců TJ Sokol Turnov, 

Krajského vojenského velitelství Liberec, Asociace svobodného československého letectva 

a veřejnosti. Večer byl tradičně věnován předávání ocenění Města Turnova v Městském 

divadle Turnov. V průběhu večera byly oceněny osobnosti Turnova, které svým konáním 

přispěly a přispívají v rozvoji města. Slavnostní večer uzavřel koncert Martina Hyblera, Jany 

Kubánkové a Barbory Sulkové. Občané měli možnost připojit se k oslavám Vlajkou pro 

Masaryka.  
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Obrázek 28 Den české státnosti 2021 

Obrázek 29 Slavnostní otevření ulice Ladislava Cibulky 
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Oslava svátku Svatého Martina  - tradiční akce ZŠ Skálova 11. 11. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrá praxe Zdravých měst 

V rámci Dobré praxe Zdravých měst jsme se prezentovali projektem Regenerace sídliště – 

nový vodní prvek a ozelenění ploch.  

 

 

Obrázek 30 Sv. Martin v ZŠ Skálova (Alešova ulice) 

Obrázek 31 Slavnostní otevření Parku T. G. Masaryka na sídlišti u nádraží 


