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Zpráva o činnosti Zdravého města Turnova za rok 2015 

LEDEN 2015 

Čtvrtek 1. ledna byl oslaven NOVOROČNÍM 

OHŇOSTROJEM, a to díky finanční podpoře 

podnikatelů Turnovska a Města Turnova. Počasí 

však moc nepřálo a ohňostroj byl zahalen mlhou. 

Děti donesly fotografie z Vánoc, které byly 

vystaveny na radnici. Třináctého ledna proběhla 

v Základní umělecké škole VZPOMÍNKOVÁ 

AKCE 

K ODSUNU TURNOVSKÝCH ŽIDŮ. 

Návštěvníkům byl promítnut film Pawela 

Pawlikowského IDA. Do Turnova se po válce 

z 550 židovských obyvatel vrátilo pouhých 19 

přeživších. V lednu vstoupila Městská knihovna 

Antonína Marka do 7. ročníku VÝCHOVNÝCH 

AKTIVIT pořádaných pro rodiny s dětmi, 

mateřské a základní školy, i širokou veřejnost. Cílem projektu je výchova ke čtenářství a 

aktivní zapojení rodiny. Středa 21. ledna patřila setkání občanů se starostou města v Turnově 

2, kde byl představen ZÁMĚR PROJEKTU REKONSTRUKCE NÁDRAŽNÍ ULICE. 

Jedná se o úsek 

Nádražní ulice 

v úseku viadukt – 

Ohrazenice. Setkání 

proběhlo v ZŠ 

Alešova za 

přítomnosti 

projektanta studie 

Ing. Tomáše Honce 

z realizační firmy 

Pudis, a. s. Praha, představitelů odboru správy majetku a šesti desítek občanů. Kromě variant 

řešení došlo i na podněty od občanů, kteří se dotazovali 

na mobiliář, zeleň i přechod pro chodce. Dvacátý třetí 

lednový den vyhlásil odbor životního prostředí výtvarnou 

SOUTĚŽ LES A ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ, a to 

pro děti 

z místních i 

okolních 

mateřských 

škol. 

Výsledky 

soutěže byly v září vyhlášeny v rámci 

Svatohubertské slavnosti na Valdštejně. Od 23. 

do 29. ledna byli žáci turnovských základní škol 

královnou a králem PASOVÁNI DO ŘÁDU 
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ČTENÁŘŮ. Děti zopakovaly slib, který stvrdily pokleknutím před krále Jana. Ten je se slovy 

„Pasuji tě na rytíře do řádů čtenářů“ pasoval. Děti obdržely pasovací glejt na své jméno, Řád 

rytíře čtenáře, záložku do slabikáře a přihlášku do knihovny. Předposlední lednový den patřil 

příznivcům tance a hudby orchestru Ladislava Bareše i dobré zábavy na VI. ROČNÍKU 

MĚSTSKÉHO PLESU, který se uskutečnil v Kulturním centru Střelnice. Výtěžek 19.100 

korun byl poskytnut pro FOKUS Turnov, z. s. V měsíci lednu začaly také SVATBY, na 

radnici se uskutečnily tři a v kapli na Malé Skále jedna. 

  

 

ÚNOR 2015 

Čtrnáctý únorový den proběhlo v Muzeu Českého ráje 

první VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v roce 2015. Z pozvaných 

39 dětí přišlo 26. Každé děťátko obdrželo drobný 

dárek, maminka květinu. Od ledna do února probíhal 

na všech školách ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKŮ 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Celkem bylo na turnovských 

základních školách zapsáno 220 dětí, z nich měly 

některé odklad, nebo z organizačních důvodů v září 

nenastoupily. Na 17. únor připravila Základní škola 

Skálova – 

odloučené pracoviště Alešova, tradiční 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD. Masopustní průvod 

tak prošel turnovskými ulicemi již po čtvrté. 

Cestou přes město masky potěšily všechny děti 

z mateřských škol, do kterých postupně 

doputovaly. Devatenáctý únorový den se 

v Turnově uskutečnila TISKOVÁ 

KONFERENCE KRAJSKÉ NEMOCNICE 

LIBEREC A TURNOV, kde byl představen 

nový provozní manažer Mgr. Otakar Špetlík. 
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Generální ředitel MUDr. Luděk Nečasný, MBA pohovořil o velmi dobrém fungování obou 

nemocnic. Nastíněny také byly nové plány v Turnově – lékárna s prodejnami zdravotnických 

potřeb či centrum pro nespecifikovatelné záněty. Od 19. do 22. února se Turnov prezentoval, 

v rámci Českého ráje, na stánku Libereckého kraje na 24. ročníku mezinárodního 

VELETRHU HOLIDAY WORLD v Praze. Město Turnov i celý Český ráj mělo 

návštěvníkům veletrhu rozhodně co nabídnout. Největší zájem, jako každoročně, byl o 

propagační materiály „Hradů a zámků“ a „Skalních měst“. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVSKÁ uspořádala 20. 

února. Během celého dne si lidé mohli prohlédnout prostory školy a podívat se na výuku. 

Nechybělo občerstvení, výtvarné dílny či překážková dráha. Během celé akce byla také 

uspořádána sbírka na nákup kompenzační pomůcky pro žáka. Připraven byl bazárek 

s dětskými výrobky, které si lidé mohli zakoupit. Vybralo se 7.150 korun a Městská sportovní 

Turnov ještě přidala 5.069 Kč. Všem celková částka udělala obrovskou radost, protože jak se 

ukázalo, takové akce mají smysl. Dvacátý třetí únorový den se na webových stránkách města 

objevil článek „MÁTE NÁPAD JAK VYUŽÍT OBJEKT BIO RÁJ V ŽIŽKOVĚ ULICI? 

NEVÁHEJTE NÁM O TOM ŘÍCT“. Starosta města vyzval občany, aby vyjádřili svůj 

záměr na využití objektu Bio Ráj. Součástí záměru 

byl dopad pro občany Turnova, představa 

financování či forma svěření objektu. Všechny 

předložené záměry byly předány zastupitelstvu. 

V únoru matrikářky ze správního odboru měly 3 

SVATBY, které se uskutečnily na radnici.  
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BŘEZEN 2015 

V pátek 6. března proběhlo v Kině Sféra VYHLÁŠENÍ ANKETY O NEJLEPŠÍHO 

SPORTOVCE ROKU 2014. Vyhlašovatelem již. 23. ročníku byla Sportovní komise Města 

Turnova. Celou akci uspořádalo Středisko pro volný čas dětí a mládeže. Vítězem v hlavní 

kategorii se stal Jakub Oma, který vyniká v radiovém orientačním běhu. Z družstev zvítězil 

oddíl volejbalů můžu -TJ Turnov. Sportovní nadějí do 18 let se stal Josef Egrt z AC Syner 

Turnov. Trenérem roku Jakub Mareš z oddílu TSC judo Turnov a sportovní akcí roku 

Memoriál Ludvíka Daňka. Desátého března vlála na 

turnovské radnici VLAJKA PRO TIBET. Jejíž 

vyvěšením se poukazovalo na dlouhodobé porušování 

lidských práv v Tibetu. Starosta města zastává názor, že 

je stále třeba připomínat, že demokracie a dodržování 

lidských práv není v mnoha dalších státech 

samozřejmostí. O den později proběhl DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘI V MATE SKÉ ŠKOLE 

ALEŠOVA. 

Dvanáctý 

březnový den 

proběhlo SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SLUNCE 

VŠEM. Spolek je poskytovatelem sociální péče pro 

dospělé osoby s těžkým mentálním postižením a 

autismem. Na stavbu domu přispěl Liberecký kraj 

4,5 milionu korun, Město Turnov darovalo pozemek 

a 400 tisíc korun a 200 tisíc ještě spolku na stavbu 

půjčilo. Přispěly i okolní obce a sám spolek. Od 13. 

do 15. března se uskutečnila již 15. regionální 

loutkářská přehlídka pro Liberecký kraj a Český ráj – TURNOVSKÝ DRAHOKAM. 

V hasičárně na Bukovině proběhlo 17. března SETKÁNÍ SE STAROSTOU. Starosta místní 

informoval o novinkách na radnici i o dění ve městě, a také jim zodpověděl dotazy, které 

přítomné zajímaly. A to Dům přírody, 

separační místa v Dolánkách či drobná přání 

na umístění odpadkového koše, opravy cest. 

Dvacátý šestý den zavítal, v rámci návštěvy 

Libereckého kraje, do Turnova PREZIDENT 

MILOŠ ZEMAN. Navštívil turnovskou firmu 

Kamax, na radnici se setkal se zastupiteli. 

Poslední zastávkou bylo Kulturní centrum 

Střelnice, kde prezidenta přivítala  téměř 

pětistovka občanů s červenými a zelenými 

kartami. Diskuse se v začátku vedla v duchu 

„Turnovské výzvy“, kterou panu prezidentovi 

předal zastupitel Josef Uchytil, zvolený za 

Turnov potřebuje změnu. Prezident zodpověděl 

několik dotazů z řad občanů, podepsal se do 

pamětní knihy města a dekoroval prapor, který 
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před ním vztyčil velitel Hasičů Města Turnova Martin Bartoníček a městský strážník Vladimír 

Hladík. Z Turnova si Miloš Zeman odvezl dar s názvem "Dialog", který vyrobila turnovská 

Střední umělecko průmyslová škola. 

  

27. března ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOVA SLAVILA DVACETINY. V jídelně školy 

proběhlo přátelské posezení současných i bývalých zaměstnanců. Otevření školy předcházela 

velká rekonstrukce budov kasáren, kde nejprve sídlila rakouská, později československá a 

nakonec sovětská posádka. Ten samý den proběhlo na turnovské radnici OCENĚNÍ 

NEJLEPŠÍCH PEDAGOGŮ. Za Základní školu Skálova byla oceněna Jana Knížová, za ZŠ 

28. října Radmila Laudová. Ze Základní školy Žižkova byla oceněna Jarmila Šichová, 

z Mašova Stanislava Šmucrová a Zdeňka Čiháková, za Základní uměleckou školu Eva 

Mastníková, a ze ZŠ Zborovské Dana Šulcová. Všechny oceněné dostaly květinu, knižní 

publikaci a v upomínku pamětní list. 
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Ten samý den večer proběhl již 15. ročník akce NOC 

S ANDERSENEM. Pohádkové postavy po roce opět ožily 

díky dětem, které se do nich převlékly a vydaly průvodem 

po městě. Strom Pohádkovník byl tentokrát zasazen u 

průchodu Františkánskou zahradou. Kmotrem se stal 

redaktor Českého rozhlasu a televize, Václav Žmolík. 

Třicátého března proběhl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOSMONAUTŮ. V březnu se 

uskutečnila 1 SVATBA NA VALDŠTEJNĚ. 

DUBEN 2015 

Prvním dubnem odstartovala fotografická a výtvarná SOUTĚŽ PŘÍRODA NA ZEMI 

ČLOVĚK V PŘÍRODĚ, kterou pořádala Městská knihovna Antonína Marka v Turnově 

spolu s odborem životního prostředí a Správou CHKO Český ráj. Soutěž probíhala v rámci 

projektu Planeta Země k 60. výročí založení CHKO 

Český ráj a trvala až do prosince. Prvního dubna se 

také uskutečnila netradiční TISKOVÁ 

KONFERENCE V MAŠKOVĚ ZAHRADĚ. 

Novináři mohli na vlastní oči vidět „Maškovku 

v akci“ – staveniště plné bagrů, dělníků a díky 

aprílovému počasí i bahna. Sedmý dubnový den se 

uskutečnil VEČER NA SBOŘE – OD VĚDY 

K MIKROFONU A OD MIKROFONU KE 

KNIZE. Veřejnost si mohla poslechnout botanika a spisovatele RNDr. Václava Větvičku o 

knihách, přírodě a životě vůbec. Osmého dubna proběhl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V MŠ 28. ŘÍJNA. O den později si senioři v Penzionu Žižkova poslechli besedu a autorské 

čtení s PhDr. Marií Hruškovou na téma MŮJ ŽIVOT SE STROMY. Čtrnáctý dubnový den 

se uskutečnil DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ ZBOROVSKÁ. Ten samý den odbor 

školství, kultury a sportu připravil pro žáky 

turnovských základních škol tradiční 

PUTOVÁNÍ PO PAMÁTKÁCH. První 

zastávkou byla turnovská synagoga, druhou 

kostel sv. Františka z Assisi, dále Rývovy sady a 

závěrečným místem Dlaskův statek. Po celou 

cestu děti vyplňovaly kvízy s otázkami. Na 

prvním místě se umístila Základní škola Žižkova, 

na druhém místě Základní škola Skálova a na 

třetím místě další skupina ZŠ Žižkova. Děti měly v dubnu také 

možnost PROHLÍDKY TURNOVSKÉ RADNICE. 

SETKÁNÍ SE STAROSTOU NA MALÉM ROHOZCI 

proběhlo 15. dubna. Diskuse se rozvedla nad přáním mít stožár 

na vlajku či více pouličního osvětlení. Dále nad nepořádkem za 

pivovarem či parkování kamionů. Patnáctý dubnový den také 

proběhla PROHLÍDKA VĚŽE ZŠ SKÁLOVA, kterou ve spolupráci se Základní školou 
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Skálova připravil odbor školství, kultury a sportu. Dominanta této budovy, samotná věžička, 

byla nedávno opravena. Prvotním impulzem byla nutnost řešit problém holubů, kteří dělali 

okolo školy nepořádek. Nad krásou Turnova a okolí se přišlo pokochat na 150 návštěvníků.  

17. dubna starosta města Tomáš Hocke ve spolupráci 

s kronikářkou města Alžbětou Kulíškovou vyhlásili akci 

VZPOMÍNKY PRO KRONIKU, ANEB VAŠE 

VZPOMÍNKY NÁS ZAJÍMAJÍ na téma druhá světová válka a 

květnové dny roku 1945 v Turnově. 

Vzpomínky se stanou součástí 

městské kroniky za rok 2015. 18. 

dubna se konala ekologicky 

zaměřená akce s názvem UKLIĎME 

ČESKO. Uklízelo se na okraji lesa 

na Vesecku. Sešla se zde početná 

skupina dobrovolníků všech 

věkových kategorií. Celkem se na 

sběru odpadů podílelo 39 lidí. Vysbíralo se 3,39 tuny odpadu a 

současně bylo předáno k likvidaci 47 pneumatik z osobních aut a 

18 pneumatik z aut nákladních. 

  

Dvacátý první dubnový den se konal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ MAŠOV. Ten 

samý den starosta města na radnici OCENIL PRÁCI TURNOVSKÝCH HASIČŮ. Ocenil 

nejen obětavost, ale i činnost dobrovolné jednotky při zvládání mimořádných událostí, které 
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Turnovsko postihly – silné poryvy větru způsobily mnoho škod nejen na majetku. Činnost 

hasičů je nepředvídatelná práce, proto se po dofocení fotografie rozlétly dveře a hasiči vyběhli 

k dalšímu zásahu.  

 

MŠ BEZRUČOVA USPOŘADALA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 22. dubna. Ten samý 

den se také konal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MAŠKOVĚ ZAHRADĚ. Návštěvníci 

si mohli prohlédnout místa staveniště, kam se 

běžně občan nedostane. Dozvěděli se aktuální 

informace o průběhu stavby a kladivem mohli 

poklepat na základní kámen. Ve středu 22. dubna 

byl zahájen DEN ZEMĚ. Během celého měsíce 

probíhaly různé akce, kterými byla tato 

ekologicky zaměřená akce připomenuta. Do 

úklidu se zapojily všechny turnovské základní 

školy, část středních škol i skupinka 

dobrovolníků. Vyčistit se podařilo údolí Jizery 

v Dolánkách, okolí Stebenky i Vazoveckého potoka. Úklid probíhal také v turnovských 

sídlištích, parcích, v okolí škol a na veřejných 

prostranstvích. Pro základní školy byly připraveny 

přednášky vztahující se k tématu ochrany planety a zvířat. 

Na mateřské školy čekal výukový program „Žába skáče po 

blátě“. Turnovská Pohoda ve čtvrtek 24. dubna hostila 

VÝBOR PRO 

SOCIÁLNÍ POLITIKU 

A VÝBOR PRO 

ZDRAVOTNICTVÍ Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky. Vedoucí odboru sociálních věcí 

přítomným představila sociální služby v Turnově a okolí. 

Vedla se také diskuse nad zákonem o sociálním bydlení i 

fungováním VZP a financováním zdravotnictví. V závěru 

ředitel Zdravotně sociálních služeb Jaroslav Cimbál všem ukázal prostory Pohody, které 
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skýtají 74 lůžek. Ten samý den mohli posluchači Virtuální univerzity třetího věku, využít 

nabídku odboru životního prostředí na VÝLET NA HISTORICKÝ ZÁMEK KUKS. Na 

5000 návštěvníků se v sobotu 25. dubna zúčastnilo dvanáctého ročníku celodenní akce 

ČESKÝ RÁJ DĚTEM, kterou se zahajuje turistická sezóna v Českém ráji. Trasa vedla 

z Lázní Sedmihorky Hruboskalským skalním městem do areálu Šťastná země. Na trase na 

účastníky čekaly otázky a postavy z Českorajských pověstí s úkoly. Bohatý kulturní program 

a rukodělné dílny byly připraveny v cíli pochodu. Zde také král Granát převzal s královnou a 

celou svojí družinou z rukou paní starostky Karlovic vládu nad pohádkovou krajinou Českého 

ráje a nad nadcházející turistickou sezónou.  

  

29. dubna se uskutečnil DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ JANA PALACHA. Ten samý 

den se na radnici konalo SETKÁNÍ STAROSTŮ 

K MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCI. Diskuse se rozvinula 

nad dalším postupem meziobecní spolupráce v rámci 

projektu Svazu měst a obcí ČR „Systémová podpora rozvoje 

meziobecní spolupráce v ČR.“ O den později mohli senioři 

využít nabídky ODBORNÉ EXKURZE DO PRŮHONIC 

– dendrologické zahrady. Třicátý duben byl také typický pro 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Do akce se zapojilo mnoho 

místních spolků a organizací. Pálení čarodějnic probíhalo 

díky Sboru dobrovolných hasičů Bukovina na Bukovině, díky Dobrovolnému sborů hasičů 

Mašov se účastníky zaplnilo mašovské hřiště. Sbor dobrovolných hasičů Pelešany také 

nezahálel a díky Rohozeckého okrašlovacímu spolku se pálilo i na Malém Rohozci. SVATEB 

připravil správní odbor na duben celkem 11 – dvě na Valdštejně, šest na radnici, dvě v kapli 

Sv. Vavřince a jednu na Vyhlídce Zahrádka na Malé Skále.  

 

KVĚTEN 2015 

Prvním květnem byla zahájen SEZÓNA V TURNOVSKÉ SYNAGOZE. V úterý pátého 

května odpoledne proběhlo přátelské setkání příznivců umění, aby společně uvítali 

PLASTIKU ADAM A EVA, která vznikla na základě spolupráce Střední umělecko 
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průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově a firmy 

Komerční slévárna šedé a tvárné litiny Turnov, která celou výrobu 

škole sponzorovala. Město zajistilo osvětlení a podstavec. 

Autorkou díla je Dagmar Morová, absolventka SUPŠ a studentka 

Akademie výtvarných umění Praze. Plastika trvala 1 rok práce, 

váží 2,5 tuny a na výšku má 2,3 metru. Sedmého května VYŠLY 

TURISTICKÉ NOVINY, které připravila příspěvková 

organizace Turnovské památky a cestovní ruch. Široké veřejnosti 

byly k dispozici zdarma, občanům Turnova se dostaly do schránek 

a nabídly kulturní akce, tipy na výlety a další zajímavosti Českého 

ráje. 7. května si Turnov připomněl výročí konce 2. světové války 

SLAVNOSTÍ KE DNI VÍTĚZSTVÍ. Dopoledne byl připraven 

program pro žáky druhého stupně turnovských základních škol, 

kteří měli připravené promítání filmu Chlapec v pruhovaném 

pyžamu, popisující osud malého chlapce, syna nacistického 

důstojníka, který netuší, že blízké nebezpečí není farma, ale koncentrační tábor. Ve Skálově 

ulici byly k vidění vozy 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce. Tank 

T – 34 a doprovodné vozy a zbraně s uniformovanými vojáky 

nabídlo Sdružení přátel vojenské historie SEVER 2013. 

K vidění byla nevšední technika, kterou běžně na vlastní oči 

není možné vidět, což bylo pro mnohé velkým zážitkem. 

V poledne zazněla státní hymna, spojená s pietní vzpomínkou. 

Starosta města Tomáš Hocke přednesl projev a spolu 

s místostarostkami i bývalou starostkou Hanou Maierovou 

položili k pomníku věnec, následovaly květiny i od ostatních 

přítomných. Pietní akt byl zakončen národní písní a výstřelem z tanku. Odpoledne začala 

party v parku – pohádka od Čmukařů, koncert kapely Big Band, mažoretky Perličky, výtvarné 

dílny, vodní bar a další. Součástí oslav byla i KAMPAŇ VLAJKA PRO MASARYKA, 

kterou starosta vyzval občany k vyvěšení vlajek.  
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Město Turnov, osmého a devátého května, prezentovalo Turnovsko a region Český ráj na 17. 

ročníku mezinárodního VELETRHU TOURTEC v Polsku - Jelení Hora. Osmého května si 

občané mohli ODVOZIT ORNICI Z MAŠKOVY ZAHRADY. Poplatek byl účtován pouze 

za nakládku. Jedenáctý květnový den zavítal na 

turnovskou radnici estonský voják Margo Meri, 

který Turovu vyjádřil OMLUVU ZA 

OKUPACI. Vojín sloužil v letech 1986 – 1988 u 

turnovské 185. raketové brigády Střední skupiny 

sovětských vojsk. Pronesl slova omluvy 

symbolicky ve dnech, kdy si Turnov připomněl 

25. výročí odchodu sovětských vojsk z Turnova. 

Třináctý květnový den STAROSTA ZAVÍTAL MEZI 

OBČANY DO LOKALITY PŘEPEŘSKÁ. Největším 

problémem této lokality, a jak to na sídlištích bývá, byl 

problém parkování. Diskutovalo se o existenci chodníku podél 

ulice Přepeřská, sběrných místech na tříděný odpad i 

problematice R35. Ve čtvrtek 14. května 

MÍSTOSTAROSTKA PETRA HOUŠKOVÁ ZAVÍTALA 

MEZI SENIORY do Domu s pečovatelskou službou Výšinka, 

aby s nimi pohovořila. Setkání se zúčastnila i vedoucí odboru 

sociálních věcí Hana Kocourová, ředitel Zdravotně sociálních služeb (správce Domu 

s pečovatelskou službou) Jaroslav Cimbál a Jana Čejková – vedoucí úseku. Senioři si služby 

pochvalovali a spokojenost vyjádřili i na adresu turnovské nemocnice. Trápilo je však 

odpočinkové místo u domu či autobusová zastávka. Patnáctého 

května Rodinné centrum NÁRUČ OSLAVILO 15. 

NAROZENINY. VALDŠTEJNSKÁ POUŤ se konala 

v sobotu 16. května v prostoru hradu Valdštejn. Nechyběl 

sortiment stánků, kolotoč, střelnice ani kulturní program. 

V předvečer Valdštejnské pouti proběhl i folkový pořad 

Zpívání s Daliborem Cidlinským. Mezinárodní atletický mítink 

MEMORIÁL LUDVÍKA DAŇKA s účastí nejlepších českých atletů a s hvězdně obsazenou 

soutěží v hodu diskem mužů se uskutečnil devatenáctý květnový den. Zvyšování kvality 

základního vzdělávání v turnovských i okolních základních školách bylo předmětem 

společného SETKÁNÍ STAROSTŮ A ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, které se 

uskutečnilo na turnovské radnici ve středu 20. května. Účastníci byli informováni o postupu 

financování projektu „Vytváříme 

podmínky pro školní úspěšnost“ a 

byla představena i strategie rozvoje 

základního vzdělávání. Dvacátý 

první den byl ve znamení 

VZPOMÍNKY NA ODCHOD 

SOVĚTSKÝCH VOJSK 

Z TURNOVA. Studentům i 

dospělým nejprve pohovořila o 

tom, co si jako dítě pamatuje 

místostarostka Petra Houšková. Jak 

tato doba probíhala v Turnově, 

mohli studenti vidět ve filmu, který 

připravil dokumentátor Milan 
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Brunclík. K diskusi přijal pozvání hudebník Michael Kocáb. Oba přítomní pohovořili o 

vzpomínkách, které si v té době živě pamatují. Na otázku, jak vypadala práce novináře v 

takové těžké době, Milan Brunclík odpověděl, že 20 let do svého milovaného rozhlasu 

nesměl. Večer proběhla diskuse v turnovském divadle, kde k diskutujícím přibyl bývalý 

starosta Václav Šolc. Ten samý den se STARONOVÉ A NOVÉ VEDENÍ OBCÍ 

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TURNOV sešlo ke společnému jednání. Přítomní si 

vyslechli novinky a informace týkající se chodu jednotlivých úřadů. Diskuse se rozvedla i nad 

příběhy z jednotlivých obcí. Dvacátého třetího května bylo PŘIVÍTÁNO 33 NOVĚ 

NAROZENÝCH OBČANKŮ. O tom, jak se dostává pitná voda do domovů, se občané 

dozvěděli 28. května při slavnostním OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY „POJĎME ZA 

VODOU“. Výchozí bod naučné stezky je u MŠ Zborovská, odkud trasa pokračuje na 

Károvsko a dále nově zřízeným sestupem až k restauraci Zrcadlová Koza. Odtud vede stezka 

podél Jizery k čerpací stanici pitné vody v Dolánkách a dále pod hruborohozeckým zámkem 

až k sídlu zdejšího pracoviště Severočeských vodovodů a kanalizací na Kotlerově nábřeží. 

Příjemná trasa měří 6 kilometrů a zavede návštěvníky i do míst okolo Šlejférenských 

pramenů, kudy vedla jedna s vycházkových tras pro Turnovany na počátku minulého století. 

Naučnou stezku lemují informační tabule, na kterých zájemci získají poutavou formou 

informace z historie a současnosti vodárenství.  

  

Koncem května byla odstartována SOUTEŽ ROZKVETLÝ TURNOV 2015. Již 12. ročník 

soutěže o nejlepší květinovou výzdobu ve městě a městských částech nabídl 3 kategorie. A to 

květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek rodinných domů. Výzdoba oken, balkonů a 

okolí bytových a panelových domů a zahradní úprava a květinová výzdoba vstupních prostor 

firem, organizací a institucí. Květen – lásky čas také přál SVATBÁM. Dvě se konaly na 

Valdštejně, 1 v obřadní síni na radnici, další v kapli Sv. Vavřince, na Pantheonu a 2 na Žluté 

plovárně na Malé Skále. Jednou se oddávalo v Mírové pod 

Kozákovem. Čtyřicet návštěvníků se 29. května zúčastnilo 

NOCI KOSTELŮ v kapli Sv. Jana Nepomuckého na 

Valdštejně. U příležitosti konání STAROČESKÝCH TRHŮ 

vedení města 31. května HOSTILO DVĚ POLSKÉ 

DELEGACE - návštěva starosty Města Jawor Emiliana Bera 

a starosty Okresu Jawor Stanislawa Laskowského. Pro 

polského starostu města byla návštěva Turnova premiérou, 

neboť se ujal vedení Jawora na podzim 2014. Setkání 

zástupců všech tří institucí posloužilo i jako určitá startovací čára na společné přeshraniční 

spolupráci při získávání dotací z Evropské unie v novém programovacím období 2014 - 2020. 
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Všechny strany se shodly na náročnosti nového dotačního období a omezených možnostech 

financí na některé potřebné oblasti veřejného života.  

ČERVEN 2015 

Třetí červnový den proběhlo v Základní umělecké 

škole tradiční LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY, 

kterého se zúčastnilo 172 dětí ze 7 turnovských 

mateřských škol. Předškoláci obdrželi pamětní list a 

společně zhlédli pohádku O Červené Karkulce 

v podání souboru Na Židli. O den později proběhlo 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU 

PAPÍRU A BATERIÍ, do které se zapojili žáci 

všech turnovských základních škol v průběhu roku 

2014/2015. Podařilo se jim nashromáždit 89 tun 

papíru a 346 kilogramů použitých baterií. Nejlepšími sběrači papíru se stali žáci mašovské 

základní školy, kterým 

se podařilo sebrat 176 kg 

papíru na jednoho žáka. 

Druhá byla základní 

škola ze Skálovy ulice, 

třetí skončila základní 

škola z ulice 28. října. 

Devátého června se 

v turnovském divadle 

konala SLAVNOST 

ABECEDY A ČTENÍ, 
kterou byl ukončen 

celoroční projekt 

výchovy ke čtenářství 

Knížka pro prvňáčka – 

Už jsem čtenář. Knížku 

pro prvňáčky napsal básník Jiří Žáček, kmotr a velký 

přítel knihovny. Více než 300 prvňáčků si odnášelo 

jeho knihu s podpisem nebo pamětní list. Básník Jiří 

Žáček byl králem a královnou z říše všech krásných 

knížek pasován na Rytíře řádu básníků. Desátého 

června Turnov, díky skvělému třídění odpadů, uspěl 

v Hradci Králové v soutěži O KŘIŠŤÁLOVOU 

POPELNICI 2014. Za rok 2014 zvítězilo město 

Dvůr Králové nad Labem, které se z prvenství 

radovalo i v roce 2013. Druhé místo připadlo 

Turnovu. Tento úspěch byl honorován částkou 100.000 Kč 

pro město. Ten samý den proběhlo v pelešanské hasičárně 

SETKÁNÍ STAROSTY S OBČANY V PELEŠANECH. 

Diskutovalo se o hřbitovní zdi, chybějící autobusové 

zastávce, budoucnosti mašovské školy, územním plánu i 

parkování autobusů jedoucích na Valdštejn. Od června do 

září probíhala v prostoru skautského ostrova DOPRAVNÍ 
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VÝCHOVA DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU. Celkem se akce zúčastnilo 770 dětí.  

Jedenáctý červnový den uspořádala Waldorfská mateřská škola JÁNSKÝ JARMARK. 

V sobotu 13. června se cesta z Hlavatice na Valdštejn proměnila ve velkou POHÁDKOVOU 

CESTU, na které na 500 účastníků potkávalo postavy z pohádek a plnilo nejrůznější úkoly.  

Patnáctého června si občané mohli opět ODVÉZT ORNICI Z MAŠKOVKY. Odbor 

sociálních věcí připravil pro seniory a osoby se zdravotním postižením na středu 17. června 

PŘEDNÁŠKU ŽIVOT S DIABETEM. Lidé si vyslechli od MUDr. Michaely Vondrákové 

jaké to je žít s touto nemocí a jak se jí bránit. 

 

Na závěr školního roku 2014/2015 

proběhlo LOUČENÍ S DEVÁŤÁKY NA 

DÍVČAJDĚ. Ve čtvrtek 25. června si 

všechny tři třídy deváťáků, jak už bývá 

tradicí, připravily pro ostatní vystoupení a 

rozloučení. Školní tělocvična praskala ve 

švech a všichni si užívali jednotlivá 

vystoupení. Dvacátý devátý červnový den 

se po rekonstrukci OTEVŘELA 

KOMPOSTÁRNA NA MALÉM 

ROHOZCI. Občané mohou nově 

odkládat bioodpad nejen ze zahrady, ale i zelený odpad z kuchyně. Město Turnov ze svého 

rozpočtu doplatilo 8,4 milionů korun, zbytek pokryla dotace z Operačního programu Životní 

prostředí. Červen přál SVATBÁM – 4 na Hrubém Rohozci, 15 na Valdštejně, 9 na radnici, 2 

na Dlaskově statku, 6 na Malé Skále a 1 na Všeni.  
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ČERVENEC 2015 

Čtvrtého července bylo na náměstí Českého ráje poněkud živo. Probíhal tu 11. ročník akce 

KÁMEN A ŠPERK V ČESKÉM RÁJI a také první obnovené FARMÁŘSKÉ TRHY. I 

přes vysoké teploty se farmářské trhy těšily obrovského zájmu návštěvníků, a to po celé léto a 

podzim. Lidé si mohli nakoupit čerstvou zeleninu, uzeniny, ryby, knedlíky, koláče, koření či 

medovinu. Kámen a šperk přinesl kromě řemeslných stánků i bohatý kulturní program s řadou 

hudebních skupin. Příjemnou novinkou byl vláček s průvodcem, který vyrazil na svoji cestu 

po městě z náměstí Českého ráje, dále pak do Skálovy ulice kolem Muzea, Střední umělecko 

průmyslové školy do ulice 28. října a dále přes mariánské náměstí do synagogy a Jiráskovou 

ulicí zpět na náměstí. Večer byl završen promítáním v letním kině, což bylo v parném dni 

skvělou tečkou na závěr.  

  

Jedenáctého července připravila Městská knihovna Antonína Marka spolu s Loutkářským 

spolkem Na Židli a Klubem přátel železnic Českého ráje akci DO VLAKU S KNÍŽKOU. 

K parnímu vlaku byl připojen speciální divadelní vagón, ve kterém se hrála loutková pohádka 

Červená Karkulka. 25. července se hrály Pohádky o Pejskovi a kočičce. V červenci se 

uskutečnilo hned několik SVATEB. Tři na Hrubém Rohozci, sedm na Valdštejně, dvanáct na 

turnovské radnici, jedna na Dlaskově statku, jedna Na Sboře a jedna doma v Turnově, pět na 

Malé Skále a jedna církevní na Vyskři.  

SRPEN 2015 

Začátkem srpna panovalo ve městě obrovské 

horko, proto se vedení města rozhodlo, že 

občanům a turistům uleví od rozpálených ulic a 

pracovníci Technických služeb v pátek 7. srpna 

vyrazili do centra města s kropicí cisternou 

OCHLADIT ROZPALENÉ ULICE. O víkendu 

7. – 9. srpna připravilo Kulturní centrum Turnov 

FILMOVÝ VÍKEND ČSFD. Čtvrtý ročník díky 

tropickému počasí přilákal patnáct set lidí, záštitu 

nad akcí převzal starosta města Tomáš Hocke. 
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První noc filmového víkendu se promítaly filmy Kingsman: Tajná služba, Špión a Jurský 

svět. Druhá noc pak měla podtitul „šílená“ a diváci sledovali filmy Šílený Max: Zběsilá cesta, 

Vincentův svět a Méďa 2. Jasným favoritem večera se stal první zmiňovaný, ale návštěvníci 

se vesměs pobavili u všech. V sobotu odpoledne byl navíc pro zájemce nachystaný sportovní 

doprovodný program. Na koloběžkách z Dolánek u Turnova vyrazilo i přes horké letní počasí 

zhruba sto lidí směrem na Malou Skálu. Tam si mohli vyzkoušet překážky v lanovém centru a 

zpět se vydat po Jizeře na lodích.  

 

Desátý srpnový den proběhla na městských webových stránkách ANKETA CO BY 

CHTĚLI LIDÉ MÍT V PARKU U LETNÍHO KINA, který se v budoucnu dočká 

postupných změn. Vítězily vodní prvky i 

zelená plocha pro relaxaci a odpočinek. 

Dvanáctého srpna se v turnovské nemocnici 

oficiálně OTEVŘEL BABYBOX, a to 4. 

v Libereckém kraji a 66. v České republice. Je 

zhotoven z antikorozního plechu a dvířka se 

otevírají po vložení děťátka automaticky a také 

se samočinně zavřou. Vnitřek babyboxu je 

klimatizován, napojen na náhradní zdroj 

energie, na stálou službu a mobilní telefon 

zdravotníků. V Turnově se 19. srpna 

uskutečnil druhý závod MISTROVSTVÍ SVĚTA V ORIENTAČNÍM BĚHU NA 

HORSKÝCH KOLECH, s centrem na Atletickém stadionu Ludvíka Daňka. Ve druhé 

polovině srpna byla pro obyvatele Turnova vypsána FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ MOJE 

LETOŠNÍ DOVOLENÁ. Lidé poslali své fotografie a na facebookovém profilu Města 

Turnova poté hlasovali o těch nejhezčích. Ceny byly předány tajemníkem Městského úřadu 

v září. První místo získala Tereza Kašparová za fotografii „Tam, kde už hvězdy nesvítí“ 
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Druhé místo Jaroslav Vdovičík za fotografii „Náš společník na pláži“ a třetí místo Radek 

Drašnar za fotografii „Do mešity na kole“. V rámci své pracovní cesty přijela v pondělí 24. 

srpna MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MICHAELA MARKSOVÁ. 

Navštívila Domov důchodců Pohoda, který poskytuje pobytové a odlehčovací služby lidem se 

sníženou soběstačností. Setkala se se zástupci vedení města a diskutovalo se především o 

přípravě a dopadech zákona o sociálním bydlení. Turnovští navštívili SVÁTKY CHLEBA A 

PERNÍKU V JAWOŘE, od pátku 28. 

srpna až do neděle 30. srpna. Celé město 

patřilo 

pekařům a 

perníkářům. 

Bohatý 

kulturní 

program na 

jevišti 

doplnila 

Taneční a pohybová škola ILMA. Na 

akci také jel Spolek rodáků a přátel 

Turnova. Dvacátého devátého srpna se 

na Valdštejně poprvé uskutečnila celorepubliková akce HRADOZÁMECKÁ NOC. 

Připravený program zahrnoval prohlídku celého objektu s hudebním a tanečním vystoupením 

v historických kostýmech. Hradozámeckou noc zakončila velkolepá ohňová show. 

V tropickém srpnu se konalo 26 SVATEB. Vedl opět Valdštejn a turnovská radnice.  

 

ZÁŘÍ 2015 

V září se PRVNÍ TŘÍDY OTEVŘELY PRO 196 PRVŇÁČKŮ. Nejvíce zapsaných dětí 

vykazovala Základní škola Žižkova s počtem 73, dále pak Základní škola Skálova, kam 

nastoupilo 56 prvňáčků. Do Základní školy 28. 

října zavítalo, 1. září 2015, 46 dětí, do Mašova 

18 a do Zborovské 3 žáci. Třetí zářijový den se 

na radnici SEŠLI STAROSTOVÉ 

TURNOVSKA A DISKUTOVALI NAD 

MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCÍ. První zářijový 

víkend byl ve 

znamení 

OSLAV 

ŽELEZNICE.  

V roce 2015 

uplynulo již 150 let od zahájení provozu železniční tratě z 

Turnova do Kralup nad Vltavou. Klub přátel železnic 

Českého ráje připravil oslavu tohoto významného výročí 

zvláštní jízdou historických vlaků na původní trase. Ve 

středu 16. září STAROSTA ZAVÍTAL NA VÝŠINKU, 

ABY SE SETKAL S OBČANY. Setkání se uskutečnilo 

v Domě s pečovatelskou službou na Výšince a kromě 

místních seniorů přišli i občané Výšinky. Starosta třem desítkám občanům povyprávěl o tom, 
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co se za poslední dobu ve městě událo a postavilo. V létě město rozhodně nespalo, stavělo se 

se, co se mohlo. Řešila se připravovaná změna v oblasti odpadů, situace výměny objektů ve 

Zborovské a Alešově ulici, parkování v Nádražní ulici a obecně parkování na sídlištích, které 

bývá častým problémem všech lokalit. Od 16. do 22. září proběhl tradiční EVROPSKÝ 

TÝDEN MOBILITY, v rámci kterého byla připravena řada zajímavých akcí. Šestnáctého 

září byla pro žáky základních škol a pro veřejnost ZPŘÍSTUPNĚNA VĚŽ ZŠ SKÁLOVA. 

O den později ŽÁCI ČTVRTÝCH TŘÍD PUTOVALI PO PAMÁTKÁCH.  

 

Ve čtvrtek 17. září proběhla v klubovně penzionu v Žižkově ulici PŘEDNÁŠKA 

„SYCHROV – ROHANOVÉ, PRINCOVÉ KRÁLOVSKÉ KRVE. O bohaté historii 

zámku Sychrov a jeho majitelů rodu Rohanů slovem i obrazem pohovořil PhDr. Miloš 

Kadlec. O den později byla pro občany v Rývových sadech připravena LEKCE CHŮZE SE 

SPECIÁLNÍMI HOLEMI – NORDIC WALKING. V sobotu 19. září proběhl DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA KOMPOSTÁRNĚ, kde si mohli občané prohlédnout nově 

vybudovaný areál, včetně strojů a ukázky zpracování bioodpadu. O den později Kino Sféra 

nabídlo PROMÍTANÍ FILMU DIVOČINA. Vrcholem celého týdne byl EVROPSKÝ DEN 

BEZ AUT, který se ve Skálově ulici uskutečnil v úterý 22. září. 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 - Hasičský 

záchranný sbor Libereckého kraje předvedl svoji techniku, Sbor hasičů města Turnova 

představil svůj hasičský vůz. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje v ukázkách 

seznámila zájemce se zásadami záchrany lidského života. Zajímavé byly ukázky Městské 

policie Turnov – zásah strážníků i zásah za použití psa při zadržení pachatele trestné činnosti. 

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 
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nejmenší. Středisko pro volný čas dětí a mládeže „Žlutá ponorka“ dětem nabídlo jízdy 

zručnosti na kole a výtvarnou dílnu. Děti si mohly vyzkoušet orientační běh v parku, který 

připravil oddíl orientačního běhu TJ Turnov. Městská knihovna Antonína Marka připravila 

stezku pro bosé nožičky a ve stánku prezentovala svoji činnost. 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 Zdravotní pojišťovny 

Ministerstva vnitra ČR. Děti se také seznamovaly s pravidly třídění odpadů u stánku 

společnosti EKO-KOM – Tonda obal na cestách a také u stánků společnosti Asekol a 

Elektrowin. 

  

Dvacátý třetí zářijový den proběhlo TŘÍDENNÍ SETKÁNÍ ČESKÝCH A SASKÝCH 

DĚTÍ v Turnově, které přineslo mnoho společných zážitků. Žlutá ponorka hostila saskou 

skupinu 25 dětí s doprovodem z Ottendorf-Okrilly. Za českou stranu se setkání účastnili žáci 

ze ZŠ Žižkova. Po zkušenostech z roku 2014 organizátoři ze 

Žluté ponorky zvolili na zahájení setkání integrační hry 

vhodné pro věk dětí 10-12 let. Pak už následovaly oblíbené 

dílny, sportování, návštěva IQ Landie i zajímavý výklad 

PhDr. Jana Prostředníka z turnovského muzea o osídlení 

Českého ráje a dalších zajímavostech z naší regionální 

prehistorie. 26. září proběhlo již třetí VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. 

Ze 42 

pozvaných 

dětí bylo 

přivítáno 29. 

Odpoledne proběhla na Valdštejně 

SVATOHUBERTSKÁ SLAVNOST. 

Nechyběla ukázka myslivosti, loveckých 

plemen psů či ukázka dravců. Při té příležitosti 

byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže Les 

a čtvero ročních období. Do soutěže se zapojilo 

15 mateřských škol se 134 výtvarnými 

pracemi. Na počest české myslivosti byla 

slavnost zakončena troubenou a zpívanou 

Svatohubertskou mší. V září se konalo celkem 20 SVATEB.  
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ŘÍJEN 2015 

První říjnový den byl zahájen NETRADIČNÍ TISKOVOU KONFERENCÍ 

V KNIHOVNĚ, a to u příležitosti zahájení Týdne knihoven. Ředitel Jaroslav Kříž spolu 

s Evou Kordovou pohovořili o fungování a vizi 

knihovny do budoucna a vedení města o klasických 

informacích z jednání rady, zastupitelstva a 

novinkách na radnici. Novináři měli možnost si 

knihovnu prohlédnout a napsat něco bližšího. 

TÝDEN KNIHOVEN nabídl mnoho akcí – tvoření a 

čtení se Zdeňkem Rakušanem, autorské besedy se 

spisovatelkou Ivou Procházkovou, oblastní kolo 

přehlídky v umění vyprávět 

Čteme všichni, vypráví jen 

někdo. Uvedena byla také 

nová kniha Světoví Češi od 

Jiřího Černého a Jiřího Fixla. Nezapomnělo se ani na dospělé 

čtenáře. Kniha Český ráj to napohled a na procházky od RNDr. 

Václava Zieglera a Večer na Sboře ve znamení putování po krásách 

naší krajiny, byl nejen autorským večerem, ale také vzpomínkou na 

RNDr. Tomáše Řídkošila. Pro zájemce o cestování do dalekých 

zemí byla připravena cestopisná přednáška mladých cestovatelů 

Petra Kvardy a Pavla Chluma. Za tajemství obrazu Pobití Sasíků 

pod Hrubou Skálou se zájemci mohli vydat s Mgr. Alžbětou 

Kulíškovou. Na závěr Týdne knihoven v neděli 11. října proběhla 

další netradiční akce, Knihovna trochu jinak, Netradiční knihovna. 

Byla slavnostně odhalena socha sv. Jeronýma, která vznikla 

v dílnách turnovské SUPŠ, pro všechny návštěvníky se knihovna 

otevřela ve všech svých prostorách a hlavní část programu se 

odehrála venku. Druhého října oslavila MATEŘSKÁ ŠKOLA 

V MAŠOVĚ 70. VÝROČÍ. Otevřely se dveře pro bývalé 

zaměstnance, kteří obdrželi vyrobené dárky od dětí. Nad 

přátelským posezením nechyběla prohlídka kronik či fotografií a 

společné vzpomínky. U příležitosti Týdne sociálních služeb uspořádaly na středu 7. října 

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, a to ve všech 

zařízeních, které poskytují služby. Ve středu 14. října proběhlo SETKÁNÍ S OBČANY NA 

TURNOVĚ 2, kde se řešil záměr Jižního sjezdu 

– napojení Fučíkovy ulice na silnici I/10, I/35. 

Představena byla technická studie a řešeny 

dotazy občanů. Patnáctého října se na radnici 

uskutečnilo setkání STAROSTŮ ORP 

TURNOV S POSKYTOVATELI 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Odbor sociálních 

věcí na Městském úřadě Turnov se snaží 

v sociální oblasti tuto roli naplňovat, a proto 

informoval o možnostech sociálních služeb 

napříč generacemi a cílovými skupinami. 

Přítomní tak získali informace nebo kontakty na 

správná místa a osoby. Dvacátý první říjnový 
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den se nedaleko Mateřské školy 28. října uskutečnila JABLÍČKOVÁ SLAVNOST, aneb 

slavnostní otevření školní zahrady. Na městském pozemku nedaleko školy vyrostla dlouho 

očekávaná a potřebná zahrada v přírodním stylu. Jablíčkovou slavnost si nejen děti skvěle 

užily. Vyzkoušely všechny nové herní prvky, soutěžily a dováděly, tak jak se na každé 

zahradě má. Realizace zahrady byla podpořena dotací z fondů EU – Fondem soudržnosti a 

Státním fondem životního prostředí ČR, a to v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Celková cena díla činila 1,360 milionů korun, dotace pokryla 90 % uznatelných nákladů. 

  
Ve čtvrtek 22. října 2015 proběhlo v rámci setkání s herečkou Barborou Hrzánovou a 

spisovatelkou Marií Hruškovou, VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE ROZKVETLÝ 

TURNOV 2015. U příležitosti Dne stromů vystoupila v pořadu spisovatelka Marie Hrušková, 

známá autorka mnoha knih o památných stromech a herečka 

Barbora Hrzánová. Jejich osobní vyznání o vztahu k živé přírodě, o 

vnímání stromů, jejich duší, síly a významu pro člověka, bylo 

citlivě doplněno četbou a písňovým doprovodem Ondřeje Halamy. 

Vítězem soutěže v kategorii A – Květinová výzdoba oken, balkonů 

a předzahrádek rodinných domů se stala Irena Jursíková a 

v kategorii B – Květinová výzdoba oken, balkonů a okolí bytových 

a panelových domů zvítězila Miloslava Letková. Měsíc říjen byl 

završen VELKOLEPÝM 28. ŘÍJNEM. Oslavy 97. výročí vzniku 

samostatného československého státu se uskutečnily na třech 

místech ve městě. Uctili jsme pietní vzpomínku, otevřeli jsme zimní 

stadion a předali 

jsme ceny obce a 

medaile starosty. 

Skálova ulice si 

připomněla pietní vzpomínku - vedení 

města spolu s hejtmanem Libereckého kraje 

Martinem Půtou, zastupiteli a dalšími 

občany se sešlo u vzpomínkového setkání. 

Přítomní si vyslechli státní hymnu, projev 

místostarostky města Petry Houškové a 

položili květiny k pomníku padlých. 

V 10:00 hodin se otevřely brány areálu 

zimního stadionu, nesoucí název Ludvíka Koška - turnovského rodáka, hokejisty, letce RAF, 

pro veřejné bruslení. O tři hodiny později se do zimního stadionu vměstnalo na tisíc lidí, 

dychtících po jedinečné atmosféře hokejového zápasu legend ČR veteráni proti HC Turnov 

1931, který sice pro domácí skončil porážkou 12:1, ale i tak to byla skvělá podívaná a 

turnovské áčko se rozhodně nemělo za co stydět. Přestávky zápasů vyplnila jízda libereckých 

krasobruslařů BK Variace Liberec. Po zápase následovala autogramiáda hokejistů a večer 
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opět návštěvníci nazuli brusle a užívali si mrazivé jízdy. Všichni návštěvníci si také chtěli 

prohlédnout nový zimní stadion s netradiční střechou ve tvaru listu, který vznikl jako součást 

Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada za 96 milionů korun bez daně z přidané 

hodnoty. Stavba byla zahájena v lednu roku 2015 a kolemjdoucí mohli růst stavby pozorovat 

den co den. V první etapě celé investiční akce byl realizován zimní stadion s ledovou plochou 

59 x 26 metrů, lemující 350 sedadel na tribuně a skýtající 7 šaten. Dále bylo vybudováno 

parkoviště pro 134 míst a stání pro 4 autobusy, zpevněné plochy v okolí stadionu, inženýrské 

sítě a venkovní osvětlení. Starosta města Tomáš Hocke i jednatel Městské sportovní Turnov 

Jindřich Kořínek vyjádřili poděkování všem, kteří na stavbě usilovně pracovali. Architektem 

celé stavby je Ing. arch. Antonín Buchta a Ing. arch. Miloš Mlejnek, generálním projektantem 

firma CODE, spol. s r. o. z Pardubic, a generálním dodavatelem sdružení „Společnost 

SYNER + BAK. 

 

Slavnostní večer se uskutečnil v Městském divadle v Turnově. Moderace se skvěle zhostila 

Eva Kordová, která v úvodu vyzvala starostu města Turnova k projevu, ve kterém se zaměřil 

na myšlenky Václava Havla o domově. Během slavnostního večera byly uděleny dvě ceny 

obce a pět medailí starosty. První cenu obce obdržela akademická malířka Eva Mastníková, 

která v oblasti výtvarného umění, knižní výtvarné tvorby a ilustrace dokázala nejen významně 

pozvednout tuto oblast tvorby, zvláště směrem 

k dětskému čtenáři, a naše město Turnov vešlo jejím 

jménem do povědomí nejen odborné veřejnosti na 

celostátní úrovni. Za svou, především ilustrátorskou 

činnost, získala řadu ocenění jako například Zlatá stuha a 

další. Ocenění si zasloužila též za svou pedagogickou 

práci ve výtvarném oboru Základní umělecké školy 

v Turnově, kde vychovala celou řadu zajímavých 

osobností. Výrazně ovlivnila podobu učebnic pro 

základní školy a za tuto práci je také velmi dobře hodnocena nejen z řad odborné pedagogické 

veřejnosti, ale také z řad výtvarníků a ilustrátorů. Druhou cenu obce obdržel Ing. MgA. Pavel 

Holas in memoriam, za kterého cenu převzal zastupitel Josef Uchytil. Pavel Holas patřil 

k nejzajímavějším malířům české výtvarné scény. Jeho 

nefigurativní malířský projev byl výjimečný svou 

schopností zachycovat prostor, který má mnohoznačný 

až imaginativní charakter přesto, že je jeho základ 

v prostém reálném světě, který se nachází kolem nás. 

Výtvarné vzdělání získal u profesora Zdeňka Berana 

v ateliéru klasických malířských technik na Akademii 

výtvarných umění v Praze. Pavel Holas se zabýval 

primárně malbou a závěsným obrazem. Dlouhodobě 
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působil jako asistent na AVU, kde vyučoval talentované posluchače. Mimo to se věnoval hře 

na varhany a klavír a byl autorem drobných kompozic pro oba tyto nástroje. Od roku 2000 byl 

varhaníkem v Turnovských kostelích. Starosta města Tomáš Hocke udělil medaili Josefu 

Ulrichovi za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží, které vychoval jako cvičitel, 

daliměřický dobrovolný hasič a turnovský lyžař. Panu Aloisi Drahokoupilovi za vynikající 

celoživotní práci s dětmi a mládeží, díky které vychoval stovky mladých leteckých a lodních 

modelářů, za kterého cenu převzal jeho syn Tomáš. Paní Ladislavě Grundové za vynikající 

pedagogickou činnost na poli hudební nauky, klavíru a především sborového zpěvu, 

zakladatelce a dlouholeté sbormistryni pěveckého sboru Carmina. Čtvrtou medaili starosta 

města udělil Vladimíru Kohoutovi za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému 

režimu v  80. letech, signatáři a organizátorovi pochodů Nezávislého mírového sdružení, vše 

za činnost, která přinesla jeho osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii. 

Poslední medaile patří Monice Kristiánové za osobní odvahu, se kterou vzdorovala 

komunistickému režimu v  80. letech, signatářce a organizátorce pochodů Nezávislého 

mírového sdružení, vše za činnost, která přinesla její osobě persekuci a nám všem ukázala 

cestu k demokracii. Večer zazněl školní smyčcových orchestr žáků Základní umělecké školy 

Turnov, projev starosty města a na závěr si diváci vychutnali divadelní představení Čtyři ženy 

Karla IV. s Janem Potměšilem v hlavní roli.  

 

V říjnu se konalo také několik SVATEB – 1 na Hrubém Rohozci, 2 na Valdštejně, 1 na 

radnici, 2 na Dlaskově statku, 1 na Pantheonu a 1 církevní v Přepeřích.  
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LISTOPAD 2015 

V sobotu 7. listopadu park u letního kina ožil záplavou světýlek. Uskutečnil se tu tradiční 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD pro velké i malé, které připravila Žlutá ponorka Turnov. Devátý 

listopadový den obdržel AUTOR OBALU TURNOVSKÉ KRONIKY OCENĚNÍ. 

Vítězem ve výtvarné soutěži Památky Turnova se stal David Šálek ze Základní školy Skálova. 

David si vybral františkánský kostel 

na náměstí Českého ráje v Turnově. 

Starosta města Tomáš Hocke spolu s 

vedoucí odboru školství, kultury a 

sportu Martinou Markovou a 

kronikářkou Alžbětou Kulíškovou 

navštívili Základní školu Skálova, 

aby přímo ve třídě Davidovi 

vyjádřili poděkování a předali knihu 

z Velkého Turnova spolu s 

čokoládou. Desátý listopadový den 

obdržely v Praze ZDRAVOTNĚ 

SOCIÁLNI SLUŽBY TURNOV 

NEJVYŠŠÍ OCENĚNÍ ČESKÉ 

ZNAČKY KVALITY. Zdravotně 

sociální služby Turnov jsou tak jednou z mála sociálních 

organizací v celé České republice, a jediná v Libereckém 

kraji, která toto ocenění obdržela. Proto je třeba poděkovat 

všem zaměstnancům za dlouhodobě vykonávanou 

náročnou práci. Pro většinu z nich je tato práce zároveň i 

posláním. Dům Na Sboře se v úterý 10. listopadu stal 

místem, kde významný český básník, Jiří Žáček, společně 

se svými čtenáři a příznivci OSLAVIL 70. 

NAROZENINY. Jiří Žáček, je s Turnovem a jeho okolím 

spjat nejen díky 

svému kmotrovství 

turnovské knihovny, ale také byl v nedaleké obci Všeň 

vydán první porevoluční slabikář. Jedenáctý listopadový 

den proběhlo SETKÁNÍ STAROSTY S OBČANY 

DALIMĚŘIC. Ten samý den SVATÝ MARTIN 

PŘIJEL DO 

TURNOVA. 

Základní škola 

Skálova 

uspořádala 

Vítání sv. Martina v podobě lampionového průvodu, 

programu s vystoupením flétniček a samotného 

příjezdu Svatého Martina. Na podnět místostarostky 

Petry Houškové se 18. listopadu, pod hlavičkou 

Národní sítě zdravých měst, uskutečnil informačně 

vzdělávací SEMINÁŘ SKUTEČNĚ ZDRAVÁ 

ŠKOLA. Byl určen zástupcům škol a jídelen z celé spádové oblasti Turnova, počet účastníků 

dosáhl téměř k dvacítce. Margit Slimáková přítomné provedla informacemi o velmi špatném 
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zdravotním stavu české populace. Na zdraví má vliv kouření, strava, málo pohybu. Ve 

školách se vyskytují často automaty, jejichž nabídka je složená z 80 % z nezdravých věcí, 

plných cukru. V České republice je přibližně osm tisíc škol s 1,5 milionem dětí. Za rok se 

odhadem uvaří 350 milionů jídel. Změna jídelníčku, třeba právě ve školách, může mít na 

zdraví dětí obrovský vliv. V druhém bloku se hovořilo o fungování programu Skutečně 

zdravá škola, kterému místostarostka vyjádřila za Město Turnov sympatie a této myšlence se 

bude dále věnovat. Ve čtvrtek 19. listopadu se konal DEN S HEJTMANEM – tradiční 

výjezd Martina Půty do jednotlivých měst a obcí Libereckého kraje. Nejprve hejtmana na 

Městském úřadě přivítal starosta Tomáš Hocke a místostarostky Petra Houšková a Jana 

Svobodová. Po krátkém jednání se hejtman i s doprovodem přesunul do výrobny společnosti 

Mikula Turnov, s. r. o. Hejtman Martin Půta i starosta Tomáš Hocke si za odborného dohledu 

majitele Jiřího Mikuli, jehož společnost se letos stala vítězem soutěže Firma roku Libereckého 

kraje, uváleli a upekli vlastní pecen chleba.  

  

Další kroky hejtmana a starosty vedly do společnosti Sklostroj Turnov, která se zabývá 

produkcí strojů a zařízení pro výrobu obalového skla různých rozměrů a tvarů. Ve výrobní 

hale jim byl přímo v praxi předveden speciální automatický stroj určený na zahraniční export. 

Po této praktické ukázce následovala návštěva turnovského gymnázia, kde měl hejtman i 

starosta možnost debatovat s žáky školy. Setkání s vedením Panochovy nemocnice a její 

prohlídka byla další zastávkou Hejtmanského dne, po které následoval oběd se starosty z 

okolních obcí Mírová pod Kozákovem, Příšovice, Kacanovy, Přepeře a Ohrazenice, během 

kterého byl hejtman seznámen se situací v jednotlivých obcích. V odpoledních hodinách se 

hejtman Půta a starosta Hocke setkali v prostorách 

ZŠ Zborovská s Parlamentem mládeže, jehož 

zástupci hejtmanovi předali připomínku na město 

Turnov v podobě vyrobené koláže. Následovalo 

setkání se zastupiteli města v kině Kulturního centra 

Turnov, na které zástupci města s hejtmanem řešili 

zejména otázku středních škol v obci. Posledním 

bodem dne bylo setkání s občany v hlavním sále 

Kulturního centra. Zdejší účast obyvatel byla 

tradičně velká. Dvacátého prvního listopadu 

proběhlo poslední VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v roce 2015. Z pozvaných 40 dětí bylo přivítáno 27.  
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V neděli 29. listopadu ráno se na náměstí objevil SNÍH, který navozili pracovníci 

Technických služeb z Maškovy 

zahrady. Minulý rok byla tato akce 

premiérou, která dětem vykouzlila 

obrovskou radost, tak proč tak 

neudělat i v roce 2015. Odpoledne 

proběhlo tradiční ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMU, spojené 

s doprovodným programem a Dnem 

pro dětskou knihu. Akce se díky 

deštivému počasí nezúčastnilo tolik 

lidí, jako rok předešlý, ale i tak bylo 

náměstí z velké části zaplněné. 

Návštěvníci si u svařeného vína a 

dalších dobrot vychutnali nadcházející 

vánoční atmosféru, kterou vytvořil pěvecký soubor Karmínek, dramatický kroužek ZŠ 

Žižkova a žesťový soubor Základní umělecké školy Turnov. Starosta města Tomáš Hocke 

zapálil na adventním svícnu první svíčku a popřál občanům poklidné svátky a vše dobré. Po 

slavnostním rozsvícení stromečku, který letos darovali Mlejnkovi z Kacanov, adventní 

postavy vyrazily mezi děti a darovaly jim sladkou odměnu. Vánoční strom získal 1. místo 

v soutěži „O nej vánoční strom Jablonecka a Pojizeří“. 

  

Třicátého listopadu se otevřela JEŽÍŠKOVA VÁNOČNÍ POŠTA. Do Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově mohly děti donést svůj dopis pro Ježíška. Za něj 

obdržely malou pozornost a potvrzení o předání dopisu. Místostarostka Petra Houšková 

zavítala na setkání do KLUBU AKTIVNÍCH SENIORŮ v Penzionu v Žižkově ulici. 

V měsíci listopadu se uskutečnila 1 SVATBA na turnovské radnici, 1 na Hrubém Rohozci a 1 

v kapli Sv. Vavřince na Malé Skále.  
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PROSINEC 2015 

Třetí prosincový den, u příležitosti svátku svatého Mikuláše, vypravila společnost BusLine 

ČERTOVSKÝ AUTOBUS v Turnově a Jablonci nad Nisou. Kvůli požáru firmy na Vesecku, 

nakonec nebyla taková účast, jaká se předpokládala, ale i 

tak se pekelné retro jízdy zúčastnily děti z MŠ Alešova a 

MŠ Bezručova a odpoledne skupinky dětí s rodiči. O den 

později se 

v turnovském 

divadle konal 

ADVENTNÍ 

KONCERT, 

který pro 

seniory a 

osoby se zdravotním postižením připravil odbor 

sociálních věcí. Všichni měli na pěvecký sbor 

Musica Fortuna, pod vedením Vítězslava Čapka, 

vstup zdarma. Během týdne se na jednotlivých 

mateřských školách uskutečnila MIKULÁŠKÁ NADÍLKA. Letošní 17. ročník 

VÁNOČNÍCH TRHŮ se uskutečnil v pátek 11. a v sobotu 12. prosince na náměstí Českého 

ráje. Doprava zdá se tolik nevadila, propojení Kapří stezkou uzavřenou Skálovou ulicí, 

dovedla zájemce na bohatý doprovodný program do Muzea Českého ráje. Poklidné putování 

touto ulicí za 

pohádkami, 

výtvarnými 

tvůrčími dílnami, 

uvedením nových 

knih, ke Stromu 

splněných přání, 

s nezbytnou 

fotografií u 

vodních bytostí, 

nebo kaprů 

v kašně. 

Obdivovány byly i 

nápaditě ozdobené 

vánoční stromky 

jednotlivých 

turnovských 

základních škol. 

Vánoční trh na 

náměstí byl živý, 

opravdu plný 

kvalitního řemeslného zboží, se zaměřením na Vánoce, a také chutného tradičního 

občerstvení. Doprovodný kulturní program na hlavním podiu byl také velmi chválen, pro 

svoji pestrost. Byl velmi bohatý, bez časových mezer a stále bylo co nabídnout. Sobotní den 

byl příznivější na počasí, nálada byla opravdu adventní, lidé se na sebe usmívali, měli dobrou 

náladu a chválili si celkový průběh trhů. Celá akce by se neobešla bez spolupořadatelů – 

Muzeum Českého ráje, Kulturní centrum Turnov, Technické služby Turnov a Městská policie 
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Turnov. 14. prosince se na radnici konalo OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ ZA 

ROK 2014, kteří získali medaile z mistrovství světa a mistrovství Evropy. Vedení města tak 

ocenilo sportovní výkony, kterými sportovci reprezentují město. Jako odměnu obdrželi 

finanční odměnu a drobné občerstvení. Za TJ Turnov, oddíl Musher clubu Český ráj byla 

oceněna Veronika Navrátilová - zlatá medaile ME Francie – štafeta a Václav Vančura - zlatá 

medaile ME Francie – štafeta. Za TJ Turnov, oddíl kick boxu Petr Kazda, MS - 2x 2. místo a 

Jan Kazda, MS - 2. místo a 3. místo. Za TJ Turnov, oddíl rádiového orientačního běhu 

získal ocenění Jakub Oma - zlato v pásmu 144 MHz, stříbro v pásmu 3,5 MHz a bronz v 

závodě zvaném foxoring a Martin Baier - stříbro ve foxoringu. 

 

SETKÁNÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN se zástupci Města Turnova v adventním čase se již 

stala tradicí. V sobotu 19. prosince se ho zúčastnila místostarostka Petra Houšková, která 

s náhradními rodiči mile hovořila o úskalích pěstounské péče a do každé pěstounské rodiny 

předala dárkový balíček. Nezapomnělo se však ani na děti, pro které byla připravena vánoční 

výtvarná dílna, kde si každý vyrobil překrásný svícen, který může zdobit i štědrovečerní 

prostřený stůl v pěstounských rodinách. Sbor dobrovolných hasičů Mašov uspořádal 27. 

prosince ADVENTNÍ KONCERT komorní hudby 

s vánoční tematikou. Od 21. do 31. prosince využilo 

VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ neuvěřitelných 6199 bruslařů. 

SVATBY se v prosinci konaly celkem čtyři – tři na radnici a 

jedna na Malé Skále. Základní škola Zborovská OBHÁJILA 

MEZINÁRODNÍ TITUL EKOŠKOLA a také vyhrála 

soutěž Vánoce pro Edu.   
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A CO DALŠÍHO SE JEŠTĚ DĚLALO A JE NOVÉHO… 

Tolik výčet akcí, který je mnohem a mnohem širší. Vzpomenout na vše v té velké škále nejde. 

Turnov byl, je a do budoucna bude bohaté, živé, ZDRAVÉ město, které díky svým aktivitám 

zlepšuje život obyvatelům.  

Svůj velký společenský význam měla v roce 2015 práce členů Komise pro občanské 

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

gratulovali jim k jejich významným životním jubileím. Gratulace probíhá u 80. narozenin, 85, 

90 a nad devadesát let každý rok. V roce 2015 členové obešli 308 gratulantů. Jubilanti vždy 

obdrželi přání, dárkový balíček a květinu.  

Každý měsíc tisková mluvčí shromažďovala e-mailovou korespondenci, případně informace 

ze 4 schránek na připomínky, instalované v budově městského úřadu, a předkládala Komisi 

pro občanské záležitosti. Občané také mohli své názory připomínkovat přes projekt „Dobrý 

úřad“ a ohodnotit úředníky, jejich práci či pracovní prostředí.  

Z hlediska informovanosti obyvatel města bylo v roce 2015 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. 

K začátku února se počet „fanoušků“ dostal na úžasné číslo 1100. Dále občan informace 

nalezl na webových stránkách města 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 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. O dění ve městě 

byly natáčeny nepravidelné relace Televize Města Turnova – Prezident Zeman, Noc 

s Andersenem, Oslavy vítězství, Kámen a šperk a další. 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 2015 předloženo, a každý týden zasíláno, 411 

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 obecního živnostenského úřadu umisťovaly aktuální materiály. K pozvánkám 

na setkávání s občany a společenské akce bylo využíváno třiceti plakátovacích ploch 

Technických služeb Turnov. 

Od října 2015 dohlíží na přechodech pro chodce (v ulici 5. května a v ulici 28. října) dva 

asistenti Městské policie Turnov. Na zbylých přechodech hlídají městští strážníci. Asistenti 

jsou placeni úřadem práce, až do 30. června 2016.  

Díky naplňování povinných kritérií se Turnov ve Zdravém městě přesunul z kategorie Z do 

kategorie D. Na pokroku se bude pracovat i roce 2016.  

V rámci Zdravého města jsme se účastnili Letní školy Národní sítě zdravých města, která se 

konala v Jilemnici.  

http://www.facebook.com/mestoturnov
http://www.turnov.cz/
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V červnu roku 2015 se sešli zájemci o účast v městském parlamentu. A po úvodním setkání 

byl Parlament mládeže, do kterého se zapojily turnovské základní a střední školy, 

znovuobnoven. Členové si vytvořili plán témat pro setkávání. V říjnu se řešil park u letního 

kina, v prosinci pak školství. I na rok 2016 jsou naplánovaná další setkání a v květnu Fórum 

mládeže.  

V roce 2015 byla na webových stránkách města Turnova spuštěna nová sekce Zdravého 

města, kde je možné se dozvědět aktuality, složení pracovní skupiny, příklady dobré praxe či 

další zajímavosti. http://www.turnov.cz/cs/mesto/zdrave-mesto-turnov/ 

V rámci zapojení organizací do činnosti Zdravého města byla provedeno dotazníkové 

šetření o možné budoucí spolupráci spolků a organizací působících na Turnovsku. Některé 

z nich vyjádřili svůj zájem a budou s námi spolupracovat. 

ozvučení akce sv. Martin - ale obecně např. podpora společenské akce - Turnov II. a název 

akce 

Náklady v roce 2015 

Členský příspěvek NSZM  (podle počtu obyvatel)              27.415,10 Kč 

Výlepy plakátů (setkávání s občany, na kole dětem, atd.)                    3.097 Kč 

Parlament mládeže (cestovné, občerstvení)            2.875 Kč 

Podpora společenské akce – Turnov II „Oslava Sv. Martina“       4.840 Kč 

Seminář Zdravá škola                963 Kč 

Pronájem Střelnice – Setkání s hejtmanem           6.776 Kč 

Celkem                  45.966,10 Kč 

Začátkem roku 2016 bylo zažádáno o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

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

úrovni 

Autoři fotografií: Klára Preislerová, Karel Šírek, Základní škola Skálova, Turnovské 

památky a cestovní ruch, Základní škola Zborovská, Radek Drašnar, Odbor životního 

prostředí, Pavel Charousek, Jaromír Ducháč, Kulturní centrum Turnov, Městská knihovna 

Antonína Marka, Irena Jursíková, Zdravotně sociální služby Turnov, Liberecký kraj, 

Technické služby Turnov, BusLine, Odbor sociálních věcí 

Zpracovala: Ing. Klára Preislerová, koordinátorka projektu Zdravé město Turnov, tisková 

mluvčí radnice 

 

V Turnově dne 10. 2. 2016 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/zdrave-mesto-turnov/

