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ÚVOD  

 
Plán rozvoje rodinné politiky města Turnova na období 2022 – 2026 doplňuje Národní koncepci rodinné 
politiky, Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019 – 2023, navazuje na Komunitní plán 
sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2022-2025, Koncepci rozvoje vzdělávání v Turnově z roku 
2021, Plán rozvoje rodinné politiky na období 2017 – 2021.  
 
Rodinná politika zasahuje do nejrůznějších oblastí veřejného života společnosti, přes školství, sociální 
oblast, zdravotnictví, bydlení, infrastrukturu a další, zároveň se zaměřuje na podporu rodin při výkonu jejich 
přirozených funkcí.  
Rodinná politika vypomáhá sdružovat aktivity, činnosti a opatření vedoucí ke zlepšení života rodin  
ve městě. Nezabývá se pouze znevýhodněnými rodinami, nýbrž rodinou jako takovou.  
Rodina má v určitých životních fázích různé potřeby, na které by měl nejen stát, ale i město, ve kterém 
občan žije, reagovat. 
 
Cílem rodinné politiky města Turnova je věnovat pozornost životním podmínkám rodin a činit vhodná 
opatření. Rodina má v různých životních fázích svých členů různé potřeby, počínaje přípravou na založení 
rodiny přes období budování rodinného zázemí, výchovu dětí až po péči o členy rodiny ve stáří. Na tyto 
potřeby je možné reagovat i z úrovně obce. 
 
V Turnově se již tradičně na realizaci rodinné politiky podílí řada organizací, spolků a sdružení, které 
poskytují služby a nabízejí aktivity rodinám v širším smyslu, tedy ne pouze v úzkém pojetí rodiče - děti, ale 
se zohledněním mezigeneračních specifik.  Přehled všech organizací, aktivit a opatření je součástí 
dokumentu.  
 
V předchozím období bylo nastaveno deset priorit zájmů. Tyto priority prošly monitoringem a je 
potěšující, že z některých priorit se staly již zcela standardní záležitosti, např. zajištění péče o děti se 
speciálně vzdělávacími potřebami či podpora vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 
jsou díky legislativním nebo koncepčním změnám ve školství zcela samozřejmou záležitostí.  
Na další období je stanoveno pět priorit, která ale mají rozsáhlejší výčet jednotlivých opatření. Poslední 
roky, které byly ve znamení restrikcí, omezení společenského života a sociálních kontaktů, velmi zasáhly 
do života rodin. Významně ovlivnily volnočasové zájmy u dětí, životní styl rodin, spektrum patologických 
jevů. Negativní změny jsou sekundárním produktem našeho života v předchozích dvou letech a nebude 
jednoduché najít vhodná opatření pro jejich minimalizaci. Podpora volnočasových aktivit, sociální 
prevence a poradenství, prevence vzniku patologických jevů patří k hlavním tématům předloženého 
dokumentu.  
 
 

 
 
 
Mgr. Petra Houšková, místostarostka 
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1. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE  

 

1.1 POLOHA MĚSTA  

Turnov se nachází na středním toku řeky Jizery a na jejím soutoku s Libuňkou, v tzv. Turnovské 
pahorkatině. Řeka Jizera město dělí na dvě části. Město leží ve středu chráněné krajinné oblasti Český ráj 
(odtud označení „Srdce Českého ráje“). Svou rozlohou se řadí na páté místo v okrese. Samotné město 
Turnov je členěno na pět katastrálních území – Turnov, Daliměřice, Mašov u Turnova, Bukovina u Turnova 
a Malý Rohozec, a na 13 částí: Turnov, Daliměřice, Hrubý Rohozec, Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Bukovina, 
Dolánky u Turnova, Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, Mokřiny a Vazovec. Počtem obyvatel je největším 
městem okresu Semily a čtvrtým největším v Libereckém kraji.1 
 
Správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov se nachází v jižní části Libereckého kraje a v rámci 
kraje sousedí se správními obvody Liberec, Jablonec nad Nisou, Železný Brod a Semily. Zaujímá zvláštní 
postavení tím, že se sestává z obcí náležejících do tří okresů (Semily, Jablonec nad Nisou a Liberec). V jižní 
části tento správní obvod sousedí s Královéhradeckým krajem (správní obvod Jičín) a Středočeským 
krajem (správní obvod Mnichovo Hradiště). V rámci Libereckého kraje se správní obvod s rozšířenou 
působností Turnov vyznačuje nejvyšším podílem zemědělské půdy ze všech správních obvodů (62,0 %) a 
naopak nejnižším podílem lesní půdy (26,4 %).2 
 

 1.2 OBYVATELSTVO 

Od 1. 1. 2021 má ve správním obvodu Turnov působnost 36 obcí, z toho 21 obcí z okresu Semily, 13 obcí 
z okresu Liberec a dvě obce z okresu Jablonec nad Nisou. Počtem obcí je tento správní obvod druhým 
největším za správním obvodem Česká Lípa (41 obcí). Pouze dvě obce, Turnov a Rovensko pod Troskami, 
užívají statut města. 3 Ke konci roku 2020 žilo ve správním obvodu Turnov celkem 33 811 obyvatel, tzn. 
7,6 % z celkového počtu obyvatel Libereckého kraje.4 K 1. 1. 2021 pak po oddělení obce Frýdštejn čítal 
správní obvod Turnova 32 963 obyvatel. 5 

 

 

Mapa správního obvodu  

 

 

                                                 
1 Zdroj: https://www.turnov.cz/cs/mesto/turnov-srdce-ceskeho-raje/, 2. 6. 2021, 16:50. 
2 Zdroj: Český statistický úřad (https://www.czso.cz/csu/xl/charakteristika_spravniho_obvodu_tu). 
3 Zdroj: Český statistický úřad (https://www.czso.cz/csu/xl/charakteristika_spravniho_obvodu_tu). 
4 Zdroj: Český statistický úřad (https://www.czso.cz/csu/xl/charakteristika_spravniho_obvodu_tu). 
5 Zdroj: Český statistický úřad (https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112021). 
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Tab. 1 – Základní údaje o ORP Turnov k 1. 1. 2021 

 
Počet obcí 

 
Počet obyvatel 

Podíl z celkového 
počtu Libereckého 

kraje 

 
Výměra (ha) 

Podíl z celkové 
výměry Libereckého 

kraje 

36 32 963 7,6 % 247 km² 7,8 % 
Zdroj: Český statistický úřad (https://www.czso.cz/scu/x1/charakteristika_spravniho_obvodu_tu,17.05.2021,15:06). 

 
  

Tab. 2 – Počet a věkové složení obyvatel obcí ORP Turnov k 31.12.2020 

  
Počet obyvatel 

celkem 

v tom podle 
pohlaví v tom ve věku (let) Průměrný 

věk muži ženy 0-14 15-64 65+ 

SO ORP Turnov 33 811 16 640 
17 

171 5 500 
21 

091 7 220 43 

v tom obce:               

Čtveřín 564 290 274 98 385 81 40,4 

Holenice 100 54 46 22 57 21 41,1 

Hrubá Skála 611 320 291 98 371 142 44,2 

Jenišovice 1237 615 622 273 762 202 38,2 

Kacanovy 208 107 101 52 119 37 39,7 

Karlovice 788 400 388 118 485 185 44,8 

Klokočí 196 113 83 27 134 35 42 

Kobyly 376 190 186 72 234 70 40,5 

Ktová 201 108 93 28 121 52 46,6 

Lažany 218 95 123 24 151 43 43,4 

Loučky 160 77 83 33 89 38 42,4 

Malá Skála 1201 583 618 205 734 262 42,9 

Mírová p. Kozákovem 1786 876 910 324 1130 332 41,4 

Modřišice 449 229 220 88 282 79 40,8 

Ohrazenice 1126 563 563 162 736 228 43,5 

Olešnice 208 109 99 45 122 41 41,1 

Paceřice 360 181 179 62 222 76 41,7 

Pěnčín 709 355 354 116 441 152 42,2 

Přepeře 962 472 490 163 594 205 42,3 

Příšovice 1283 626 657 200 808 275 43,1 

Radimovice 334 153 181 68 184 82 43,7 

Radostná p. Kozákovem 457 247 210 78 278 101 42,6 

Rakousy 99 58 41 18 62 19 41,4 

Rovensko p. Troskami 1291 642 649 197 832 262 42,7 

Soběslavice 171 90 81 34 109 28 40,8 

Svijanský Újezd 454 233 221 68 297 89 42,4 

Svijany 358 188 170 68 226 64 39,8 

Sychrov 231 123 108 49 150 32 38,5 

Tatobity 589 290 299 102 369 118 42,4 

Troskovice 87 49 38 8 52 27 53 

Turnov 14391 6883 7508 2182 8882 3327 44 

Vlastibořice 346 162 184 65 213 68 42,2 
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Všeň 609 308 301 111 379 119 42 

Vyskeř 407 211 196 53 260 94 45,3 

Žďárek 165 85 80 28 109 28 39,3 

Žernov 231 126 105 27 172 32 41,6 
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze, www.czso.cz, 19.5.2021, 10:20. 

 
 

Tab. 3 – Počet a pohyb obyvatelstva ORP Turnov v letech 2011-2020 

 Střední 
stav 

Živě 
narození 

 
Zemřelí 

 
Přistěhovalí 

 
Vystěhovalí 

 
Sňatky 

 
Rozvody 

 
Potraty 

2011 32 432 289 336 584 364 142 85 98 

2012 32 567 340 344 521 459 122 72 106 

2013 32 687 338 345 571 421 132 82 87 

2014 32 786 297 347 617 454 140 73 111 

2015 32 873 336 359 609 491 167 96 104 

2016 32 996 381 359 576 503 154 81 101 

2017 33 126 343 384 660 469 173 89 100 

2018 33 228 369 352 622 490 174 62 92 

2019 33 461 349 385 746 434 172 99 106 

2020 33 781 394 412 722 516 151 73 109 
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/shortUrl?su=9c453eb0, 13. 5. 2021, 7:53. 

  

 
 

1.3 NEZAMĚSTNANOST   

Údaje k tomuto tématu jsou platné k 17. 5. 2021.  Na kontaktním pracovišti Úřadu práce v Turnově bylo 
evidováno k danému datu celkem 686 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných v Turnově byl 3,2 
%, což je mírně pod celorepublikovým průměrem (3,7 % ČR). Počet uchazečů o zaměstnání dosažitelné 
evidovaných na Úřadu práce je 663. Kontaktním pracovištěm Úřadu práce v Turnově bylo k 17. 5. 2021 
evidováno 935 volných pracovních míst.  
Procentuální míra nezaměstnanosti se na Turnovsku v posledních letech drží kolem celorepublikového 
průměru. Místy s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v dubnu roku 2021 v ORP Turnov byly Loučky (6,59 %), 
Klokočí (5,97 %) a Tatobity (5,54 %). Nejnižší míru nezaměstnanosti pak měly obce Svijany (Svijany – 0,44 
%), Příšovice (0,48 %) a Jenišovice (0,53 %).6 
 

Tab. 5 – Základní informace k nezaměstnanosti – ORP Turnov 

 Počet uchazečů o 
zaměstnání 

Počet uchazečů o 
zaměstnání- 
dosažitelné 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob (v %) 

Volná pracovní 
místa 

Prosinec 2020 602 585 3,9 789 

Prosinec 2021  565 546 3,6 778 

                                                 
6 Český statistický úřad, Veřejná databáze: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/shortUrl?su=d04d139b, 17. 5. 2021, 

12:03. 
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Leden 2022 588 563 3,7 879 

Únor 2022 588 563 3,7 790 

Březen 2022 578 554 3,7 823 

Duben 2022 559 537 3,6 835 
Zdroj: Kontaktní pracoviště Úřadu práce Turnov 

 

2. ANALÝZA SLUŽEB A AKTIVIT PRO RODINY 

 

2.1 VZDĚLÁVÁNÍ  

V návaznosti na předchozí plán je zřejmé, že stávající vzdělávací kapacita není dostačující, je třeba 
zohledňovat trend zkvalitňování vzdělávání, a to snižováním počtu dětí/žáků ve třídách. Toho lze 
dosáhnout pouze dalším navýšením kapacit, podrobněji se tímto tématem zabývá Koncepce rozvoje 
vzdělávání v Turnově. Zároveň jsou v dokumentu stanoveny cíle pro všechny další oblasti, které jsou pro 
školství stěžejní. 
   

MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 
MATEŘSKÉ ŠKOLY  

Turnov disponuje rozsáhlou sítí mateřských škol. Jedná se o mateřské školy zřizované městem Turnov a o 
zařízení služeb pro rodiny, které jsou zřízené a provozované soukromými subjekty, právnickými či 
fyzickými osobami.  

Mateřské školy zřizované městem Turnov jsou v současnosti naplněny do výše své kapacity.  Od školního 
roku 2017/2018 je zákonem stanoveno povinné předškolní vzdělávání pro dětí poslední rok před 
zahájením školní docházky.  

Mateřské školy používají jednotné webové stránky (skolky.turnov.cz) vytvořené ve spolupráci se 
zřizovatelem, na něž jsou pravidelně vkládány aktuální kontakty a informace (zápisy, akce, provozní 
záležitosti, informace ze školní jídelny apod.). Všechny mateřské školy zřizované městem Turnov dbají na 
úzký kontakt s dětmi a s rodiči dětí, na pohybové aktivity dětí, účastní se pravidelně projektů souvisejících 
se čtenářstvím, s ochranou přírody. Vedle výchovy k ekologii je dbáno i na pohyb a zdravou životosprávu 
dětí a na zavádění nových trendů zdravé kuchyně - postupně se mateřské školy zapojují do projektu 
Skutečně zdravá škola. Ve své činnosti spolupracují i s jinými subjekty zřizovanými městem Turnov, např. 
s organizací Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,  Městská knihovna Antonína Marka Turnov. Je 
snahou vést děti zážitkovou formou výuky, formou hravých činností. Některé mateřské školy nabízí i 
speciální logopedickou péči v logopedických třídách a tři třídy s kapacitou 20 dětí s nadstandardní péčí o 
děti se speciálně vzdělávacími potřebami. U mateřských škol s nižší kapacitou je patrná snaha využít 
rodinnou atmosféru. Obvykle je mateřskými školami poskytován prostor i organizátorům mimoškolních a 
volnočasových aktivit, mají-li rodiče zájem. 
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Mateřské školy zřizované městem Turnov: 

MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 757, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 trojtřídní, kapacita 74 dětí 

MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ALEŠOVA 1140, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 trojtřídní, kapacita 52 dětí 

MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, BEZRUČOVA 590, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

 trojtřídní, kapacita 65 dětí 

MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV – MAŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 dvoutřídní, kapacita 45 dětí 

MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ZBOROVSKÁ 914, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

 pětitřídní, kapacita 108 dětí 

MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, JANA PALACHA 1931, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 trojtřídní, kapacita 54 dětí 

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLUNÍČKO TURNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 pět běžných oddělení, mateřská škola speciální (kapacita MŠ 140 dětí),  

WALDORFSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

 trojtřídní, kapacita 50 dětí 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

Celková kapacita základních škol zřizovaných městem Turnov je v současnosti přibližně 2200 míst. 
Kapacity škol jsou na území města rozloženy disproporčně – nerespektují územní rozložení bydliště žáků. 
Koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově konstatuje, že i v období početnější populace školních dětí bude 

oficiální kapacita turnovských škol převyšovat poptávku řádově o sto míst.   

Školy se pravidelně zapojují do projektů, které umožňují žákům prohlubovat oblasti jejich zájmu nebo 
oblasti potřebné. Jedná se o projekty podporující školní úspěšnost, čtenářskou gramotnost, jazykové 
vzdělávání, matematická gramotnost, přírodní vědy, programy na podporu rovných příležitostí, 
společného vzdělávání a podporu žáků sociálně slabších, programy na úhrady obědů pro děti 
z nemajetných rodin. Ve školách se dbá i na ekologii, zdravé stravování a správnou životosprávu - školy se 
zapojují do programů podporujících tuto oblast. Některé projekty a programy jsou doplňovány i finančními 
prostředky z rozpočtu zřizovatele. V současné době školy využívají i různých programů na podporu pohybu 
a sportování dětí ve školách. Ve spolupráci se zřizovatelem je školní výuka tělesné výchovy obohacována 
o výuku s kvalifikovanými lektory různých sportů. Sportovní činnost dětí je podporována i díky spolupráci 
s dalšími subjekty - např. Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Semily. Školy 
spolupracují i se subjekty zřizovanými městem Turnov, např. s organizací Středisko volného času Žlutá 
ponorka Turnov a s organizací Městská knihovna Antonína Marka Turnov. Školy žákům nabízí volitelné a 
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nepovinné předměty a ve svých prostorách umožňují organizovat jiným subjektům mimoškolní a 
volnočasové aktivity, je-li o to zájem. 

V rámci možnosti vzdělávání všech dětí je ve spolupráci se zřizovatelem postupně přistupováno ke 
stavebním úpravám školních budov, aby byly dle možností zcela nebo alespoň částečně bezbariérové. Děti 
či jejich rodiče mohou využívat na školách poradenství školního psychologa a školního speciálního 
pedagoga. Postupně se ve školách objevují asistenti pedagoga či školní asistenti - v tomto ohledu musí 
školy vynakládat mnoho úsilí na získávání finančních prostředků na jejich působení ve školách.  

Základní školy zřizované městem Turnov: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, SKÁLOVA 600, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

 úplná základní škola, kapacita 680 žáků, škola má odloučené pracoviště 1. stupně v Alešově ulici 
v Turnově 2 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 18, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 úplná základní škola, kapacita 600 žáků 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, ŽIŽKOVA 518, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

 úplná základní škola, kapacita 670 žáků 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV – MAŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 pouze 1. stupeň, kapacita navýšena od roku 2021/2022 z 90 na 105 (díky rozsáhlé 
modernizaci budovy školy) 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 základní škola, základní škola speciální, kapacita 150 žáků  

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLUNÍČKO TURNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 základní škola speciální a přípravný stupeň (3 třídy s těžkým mentálním postižením a 
autismem - kapacita ZŠ 18 žáků)  

 
Soukromé školy: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LESVES, S.R.O. 

 soukromá základní škola, Waldorfská pedagogika, kapacita v prvním ročníku 2022/2023 45 
žáků 

STŘEDNÍ ŠKOLY  

Turnov má poměrně širokou nabídku středoškolského vzdělávání. Zřizovatelem středních škol je 
Liberecký kraj. V současné době jsou v Turnově čtyři střední školy. 

 Gymnázium Turnov, příspěvková organizace, Jana Palacha 804, Turnov; 

 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, příspěvková organizace, Zborovská 
519, Turnov; 

 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace, Skálova 373, 
Turnov; 

 Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace, 28. října 1390, Turnov. 
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Tab. 6 – Obyvatelstvo podle věku a pohlaví (do 17let) 

Věk 
Obyvatelstvo 
celkem 

v tom pohlaví 

muži ženy 

Celkem 32 558 16 139 16 419 

0 let 351 174 177 

1 rok 376 190 186 

2 roky 336 168 168 

3 roky 371 214 157 

4 roky 379 189 190 

5 let 353 178 175 

6 let 327 182 145 

7 let 353 184 169 

8 let 338 180 158 

9 let 334 180 154 

10 let 337 174 163 

11 let 411 211 200 

12 let 346 165 181 

13 let 350 198 152 

14 let 331 171 160 

15 let 305 151 154 

16 let 326 168 158 

17 let 297 156 141 
 6 221 3 233 2 988 

Zdroj: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=SLD21022-
VSE&z=T&f=TABULKA&skupId=4449&katalog=33517&pvo=SLD21022-VSE&str=v216&u=v216__VUZEMI__65__5109#w= 
 

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ  

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ŽLUTÁ PONORKA TURNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Středisko organizuje více než třicet zájmových kroužků nejrůznějšího zaměření, které probíhají nejen 
v budově Žluté ponorky, ale také v základních školách v Turnově, Mašově, Přepeřích a na sportovištích TJ. 
Kromě pravidelných kroužků je zde možné nalézt také výtvarné dílny pro veřejnost, které se konají 
pravidelně jednou za měsíc, v úterý odpoledne. 
Žlutá ponorka tradičně organizuje dva velké deseti až čtrnáctidenní letní tábory, dále menší týdenní  
a několik malých příměstských táborů. 
Nabídka s aktuálními kurzy a semináři, či kroužky dle místa konání, je k dispozici na internetových 

stránkách Žluté ponorky Turnov. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TURNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Základní umělecká škola Turnov nabízí uchazečům o studium čtyři základní obory - obor hudební, výtvarný, 
taneční a literárně - dramatický. 

Základní umělecká škola pořádá také nejrůznější akce a kurzy. 

 

 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=SLD21022-VSE&z=T&f=TABULKA&skupId=4449&katalog=33517&pvo=SLD21022-VSE&str=v216&u=v216__VUZEMI__65__5109#w=
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=SLD21022-VSE&z=T&f=TABULKA&skupId=4449&katalog=33517&pvo=SLD21022-VSE&str=v216&u=v216__VUZEMI__65__5109#w=
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AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY  

Studium je určeno pouze pro seniory, kteří dosáhli důchodového věku. Je organizováno semestrálně 
v celkovém rozsahu čtyř semestrů. Vyučující Akademie jsou pedagogové ZUŠ Turnov.  

DALŠÍ INFORMACE  K OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ  

V Turnově je zájem i o různé jiné formy vzdělávání, služby péče o děti, či alternativní způsoby výuky. 
Někteří rodiče dětí a žáků hledají tyto služby v okolí města.  
 

 Školka Spirálka, Antonína Dvořáka 2243 

 Centrum pro rodinu Náruč – Miniškolka,  Skálova 540 

 Středisko ekologické výchovy Český ráj - Lesní klub Skaláček, Sedmihorky 72 (lesní mateřská škola) 

 Karavela Montessori klub v Turnově, Antonína Dvořáka 2243 

 Lesní klub Žežulička, Malá Skála 

 Waldorfská škola v Semilech (základní škola a lyceum), Mladá Boleslav (základní škola) apod. 
Počet dětí a žáků, kteří navštěvují tato zařízení mimo území města Turnov, ovšem není nijak 
vysoký a jedná se řádově nanejvýše o desítky dětí.  

Tyto potřeby se snaží zřizovatel společně s některými základními školami reflektovat v obohacování běžné 
výuky o nové a méně tradiční formy, např. matematika Hejného metodou. 
 

PORADENSTVÍ  

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM SEMILY, 
POBOČKA TURNOV  

 Poskytuje psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a žákům a jejich zákonným 
zástupcům zpravidla ve věku od 3 do 19 let. Provádí individuální psychologické a speciálně 
pedagogické vyšetření pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně 
nadané, poradenství v oblasti výukových a výchovných obtíží, zjišťuje připravenost dětí pro 
povinnou školní docházku. Dále poskytuje doporučení pro vzdělávání, metodickou pomoc školám, 
krizovou intervenci, speciálně pedagogické kurzy pro děti předškolního věku, pomáhá s nápravou 
poruch učení, poskytuje žákům kariérové poradenství a další. Speciálně pedagogické centrum 
poskytuje poradenské služby při výchově a vzdělávání dětí a žáků s autismem. 

 Zřizovatelem je Liberecký kraj.  
 Služby jsou poskytovány bezplatně.  

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV O.P.S. 
 
Centrum bylo založeno městem Turnov a turnovskými středními školami jako obecně prospěšná 
společnost, která poskytuje všechny formy celoživotního vzdělávání a spolupracuje na mezinárodních 
projektech celoživotního vzdělávání.  
Pořádá jazykové, odborné a zájmové kurzy, odborné kurzy na klíč pro potřeby firemního vzdělávání  
v oblasti ICT, jazyků, managementu a komunikace, rekvalifikační kurzy, programy Univerzity třetího věku.  
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V rámci projektů napomáhá předcházení školní neúspěšnosti a podporuje inkluzivní vzdělávání a rozvoj 
talentů. 

FAN, S.R.O – JAZYKOVÁ ŠKOLA  
 

Nabízí kurzy pro děti i dospělé, firemní kurzy, jazykové zkoušky. 
 

2.2 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ  OBLAST 

MĚSTSKÝ ÚŘAD  

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

Odbor organizuje sociální péči pro občany Turnova a 36 spádových obcí dle platných právních předpisů., 

plánuje a rozvíjí sociální služby dle potřeb jednotlivých cílových skupin obyvatel formou metody 

komunitního plánování sociálních služeb, vytváří koncepční materiály v oblasti rozvoje sociálních a 

souvisejících služeb, prorodinné a pro seniorské politiky na území města Turnova i spádové oblasti. Je 

rozdělen na dva úseky: úsek sociálních činností a sociální prevence a úsek sociálně-právní ochrany dětí. 

Sociální odbor metodicky vede a řídí městské příspěvkové organizace působící v sociální oblasti. Také úzce 

spolupracuje s neziskovými organizacemi, spolky a občanskými sdruženími jako Fokus Turnov, Centrum 

pro rodinu „Náruč“, "Slunce všem", Svaz postižených civilizačními chorobami v Turnově atd. 

 

DĚTSKÉ CENTRUM TURNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči o postižené děti a mládež 
s kombinovanými vadami, které pro trvalé změny zdravotního stavu tuto péči potřebují.  

FOKUS TURNOV, Z. S. 

FOKUS Turnov, z. s. je nestátní nezisková organizace – sdružení pro osoby starší šestnácti let s chronickým 
duševním onemocněním a mentálním postižením, které pomáhá při jejich začleňování do společnosti a 
zvyšování kvality jejich života. FOKUS Turnov, z. s. poskytuje tyto služby - centrum denních služeb, sociálně 
terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení, nově i službu sociální rehabilitace.  
 

SLUNCE VŠEM , Z. S.  

SLUNCE VŠEM, z. s. provozuje Centrum denních služeb pro dospělé osoby s těžkým mentálním postižením 
a autismem a odlehčovací službu. 
___________________________________________________________________________________ 
CENTRUM LIRA, Z. Ú.  
Centrum Lira, z.ú. patří mezi další organizace, které působí na Turnovsku. Jedná se o terénní službu rané 
péče rodinám, které se starají o zdravotně postižené děti do 7 let. Dále poskytují sociálně aktivizační služby 
určené rodinám dětí s poruchou autistického spektra od narození do 10 let.  
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_____________________________________________________________________________________ 
TYFLOCENTRUM LIBEREC, O. P. S. 
V městské knihovně působí pro občany se zrakovým postižením organizace TyfloCentrum Liberec, o.p.s., 
v rámci jejich provozní doby lze využít také organizace SONS pobočka Jablonec nad Nisou (Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých ČR) a po předchozí domluvě také organizace Tyfloservis Liberec, 
o.p.s. 
_____________________________________________________________________________________ 
RYTMUS LIBEREC, O. P. S.  
V Turnově začala působit organizace Rytmus Liberec, o.p.s., která zde provozuje sociální rehabilitaci 
metodou podporovaného zaměstnávání. Sociální služba je poskytována lidem se zdravotním postižením 
a mentálním postižením. Poskytují klientům dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností směřujících 
k získání a udržení si zaměstnání.  

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  TURNOV, PŘÍSPVĚVKOVÁ ORGAN IZACE 

DOMOV DŮCHODCŮ POHODA 
 
V Domově důchodců Pohoda jsou poskytovány následující pobytové služby: 

DOMOVY PRO SENIORY  
Posláním zařízení je poskytování pobytových služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, pro které jsou jiné sociální služby, péče rodiny nebo blízkých v jejich domácnostech již nedostačující. 
Kapacita zařízení je 71 lůžek.  

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM  
Posláním zařízení je poskytování pobytových služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 
stařecké, Alzheimerové nebo i ostatních typů demencí. Seniorům je poskytováno bezpečné prostředí 
v nově vybudovaném objektu tzv. Alzheimer centru propojeném s Domovem důchodců Pohoda. Kapacita 
je 24 lůžek. 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA  
Poskytování pobytových služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, stařecké 
Alzheimerové nebo jiné demence, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Tato služba je 
seniorům poskytována na dobu určitou. K dispozici je pět lůžek. 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA 

 
Pečovatelská služba má nezastupitelnou roly v přímé péči o uživatele se sníženou soběstačností v jeho 
přirozeném prostředí domova. Terénní pečovatelská je schopna zabezpečit péči nejen o seniory, ale také 
o osoby s chronickým duševním onemocněním, kombinovaným, mentálním, tělesným a jiným postižením 
a také o rodiny s dětmi. Jedná se však vždy o podporu osob, které mají sníženou soběstačnost nebo se 
ocitly v nepříznivé sociální situaci. Pečovatelská služba vykonává sociální službu na území města Turnova, 
v jeho přilehlých spádových obcí a je poskytována v domácnostech uživatelů pracovníky s kvalifikačním a 
akreditačním vzděláním. Pečovatelská služba má zázemí v areálu Domova důchodců Pohoda a kontaktní 
místa v objektech s městskými nájemními byty v Granátové a Žižkově ulici v Turnově. Terénní služby jsou 
zajišťovány každý všední den a také o víkendech. Díky svému zázemí je možné využívat uživateli střediska 
osobní hygieny (jako ambulantní části pečovatelské služby). Při Zdravotně sociálních službách Turnov, 
příspěvkové organizace je zřízena i půjčovna kompenzačních pomůcek, které usnadní život potřebným i 
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jejich pečujícím osobám. Cílem služby je poskytovat takovou individuální podporu, která umožňuje 
s přiměřenou pomocí kvalifikovaného personálu a rodiny, žít uživatelům ve svém domácnosti podle svých 
zvyklostí co nejdéle. Míra pomoci uživatelům je pouze v takovém rozsahu, aby podporovala jejich 
samostatnost a soběstačnost při každodenním zvládání péče o vlastní osoba nezbytném zajišťování chodu 
domácnosti.  

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 
Centrum denních služeb umožňuje seniorům trávit část dne ve společnosti svých vrstevníků. Centrum se 
nachází v areálu budovy Domova důchodců Pohoda. 

SPOKOJENÝ DOMOV , O.P.S.  
Obecně prospěšná společnost Spokojený domov poskytuje terénní sociální služby. Spokojený domov, 
o.p.s. je registrovaným poskytovatelem služeb: pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, 
odborné sociální poradenství.  

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, A.S. - NEMOCNICE TURNOV 

V nemocnici Turnov jsou k dispozici tato oddělení:  
Oddělení: ARO, chirurgie, bariatrické a metabolická chirurgie, interna, gynekologie, ortopedie, 
rehabilitace, následné péče, centrální sterilizace, rodinné pokoje, radiodiagnostické oddělení, oddělení 
klinické biochemie a hematologie, oddělení pro léčbu nespecifických střevních zánětů, IBD Centrum TU.  

Ambulance: alergologická, dětská, diabetologická, domácí péče, endokrinologická, nutriční poradna, 
plicní ambulance, revmatologická ambulance.  

Nezletilí pacienti musí v případě hospitalizace využívat nemocnice v okolních městech  - např. Liberec, 
Jičín, Mladá Boleslav apod.  

Následná péče  

Projekt úspěšného stárnutí cílevědomě rozvíjí oddělení následné péče pod gescí oboru geriatrie. Pokoje 
následné péče zajišťují péči zejména o seniory, chronicky nemocné, kteří nemohou být se stávající 
diagnózou v domácnosti. Oddělení spolupracuje s ambulancemi, zajistí návaznost se sociálními službami, 
s praktickými lékaři nebo domácí péčí. 

Rodinné pokoje 

Pokoje jsou určeny pro pacienty, jejichž život se již nevratně chýlí ke konci a mají zde možnost důstojně a 
zejména se svojí rodinou nebo kýmkoliv dalším prožít závěr života. Návštěvy jsou umožněny nepřetržitě. 
Rodinné pokoje jsou součástí procesu humanizace oddělení následné péče, umožňují transformovat 
hospicovou myšlenku do nemocničního prostředí a humanizovat tak samotné umírání.  Jedná se o dva 
rodinné pokoje. 

Domácí péče 
Jedná se ošetřovatelskou a zdravotní péči, která je poskytována v domácím prostředí.   

SÍŤ PRAKTICKÝCH A ODBORNÝCH ORDINACÍ LÉKAŘŮ VE MĚSTĚ  

 Pediatrické ambulance  

 Ambulance praktických lékařů 

 Ambulance odborných lékařů (kožní, oční, ORL, apod.)  
 



  

15 

 

2.3 SLUŽBY A POMOC PRO RODINY  

 

V Turnově působí síť neziskových organizací a sdružení, zabývajících se službami pro rodiny. Poskytují 
zejména poradenství rodinám ve složité sociální nebo finanční situaci nebo rodinám řešícím nějakou 
zátěžovou situaci (závislosti, postižení, výchovné problémy, kriminalita……), dále nabízí vzdělávání a 
kurzy nebo podporu pěstounským rodinám. V Turnově zatím není žádná dětská skupina. V celém 
Libereckém kraji jich je v současné době osm, například v Jablonci nad Nisou, Jilemnici nebo České Lípě. 
O možnostech, kam se mohou obrátit nebo jaké služby lze využít, se obyvatelé dovědí v Katalogu 
sociálních služeb (tištěná nebo elektronická verze), dále na informačním portále 
www.turnovprorodinu.cz, na odboru sociálních věcí nebo z informačních letáků, které připravuje a 
vydává odbor sociálních věcí.  

2.3.1 SLUŽBY PRO RODINY  

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ,  Z.Ú. 
Centrum organizuje různé projekty:  

 Preventivní aktivity na podporu rodin s dětmi – „Přijďte mezi nás“. 

 Podpora aktivit pro rodiny v agendě sociálně-právní ochraně dětí – „Dáváme rodinám 
šanci“ (organizace má pověření pro výkon sociálně-právní ochrany dětí). 

 Aktivity určené pro rodiny s dětmi v Turnově – volnočasové aktivity pro děti předškolního 
věku, pro dospělé, veřejné, společenské a kulturní akce a kampaně města a kraje, 
kampaně na podporu zdravého životního stylu a zdravě fungující rodiny, svépomocné 
bazary a sbírky, charitativní šatník, příměstské tábory pro děti předškolního věku, 
krátkodobé hlídání dětí, odborné poradenství, dobrovolnická činnost a další. 
 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ D.R.A.K., Z.S. 

Domov-Rodina-Aktivita-Komunikace 
Poskytuje sociálně aktivizační služby pro dvě skupiny obyvatel: rodiny s dětmi a osoby se zdravotním 
postižením. 

SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ V TURNOVĚ – RODINNÝ KLUB DEŠTNÍK  

Sbor Jednoty bratrské v Turnově se zaměřuje na zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin 
z Turnovska, Semilska a spádové oblasti Českého ráje. Otevřen je celotýdenní Klub pro rodiče s dětmi, 
herna, v programu jsou zahrnuty i mimořádné akce – např. pobytové akce, přednášky s výchovnou, 
zdravotnickou problematikou, akce pro děti 

MOST K NADĚJI, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
Občanské sdružení nabízí služby v oblastech drogových závislostí, prostituce, národnostních menšin. 
Provozuje Linku duševní tísně, prostřednictvím K-Centra Liberec ošetřuje drogovou scénu a provozuje 
Dům na půli cesty, pořádá semináře, besedy apod. V rámci terénních programů působí v Turnově – 
poskytuje služby sociální prevence.  
 
 
 

http://www.turnovprorodinu.cz/
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2.3.2 PORADNY 

PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY, LIBEREC 

Poskytuje odbornou psychologickou a sociálně-právní pomoc, skupinovou psychoterapii a krizovou 
intervenci, pomáhá řešit těžkosti v partnerském a rodinném soužití a pomáhá hledat východiska ve složité 
životní situaci. Pomáhá také při žádosti o náhradní rodinnou péči.  
V Turnově pobočka poradny sídlí v ulici Žižkova 2030, provozní hodiny mají každý den, kromě středy.  

ADVAITA, Z.Ú. – PORADNA PRO ZÁVISLOSTI  
Od července 2016 začala v Turnově fungovat poradna pro závislosti. 
Poradna je určena lidem ohroženým nelátkovou závislostí, tj. těm, kteří mají potíže s hazardním hráčstvím, 
sázením, nadměrným trávením času u počítače, dále lidem, kteří mají problémy s alkoholem nebo jinými 
drogami v neposlední řadě také osobám blízkým všech uvedených. V poradně je poskytováno poradenství 
(osobně, písemně, telefonicky), pomoc v krizi, pomoc a podporu osobám blízkým. 

DÉČKO LIBEREC, Z.S. 
Poradna je určena lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace díky dluhům a poskytovány jsou zde 
služby v oblasti finančního poradenství, bydlení nebo pracovního práva, rodiny a mezilidských vztahů. 
Odbornou pomoc zde také naleznou lidé, kteří potřebují pomoc v oblasti sociálních dávek a sociální péče. 

POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ 
Poskytuje bezplatnou odbornou pomoc a poradenství, právní informace a doprovod obětem trestných 
činů. Pomáhají se sepisováním návrhů, žalob a odvolání.  

KLINICKÁ LOGOPEDIE – PAEDDR. JANA VOBOŘILOVÁ 
Soukromé zařízení, které sídlí na adrese Antonína Dvořáka 303, 511 01 Turnov. 

MGR. JANA PROKEŠOVÁ, LOGOPED 
Logoped v rámci zařízení ZŠ a MŠ Sluníčko. 

ŠKOLNÍ PORADENSKÁ PRACOVIŠTĚ 
Školní poradenské pracoviště je součástí každé základní, střední nebo vyšší odborné školy v České 
republice. Vedle pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra a středisek 
výchovné péče jedním z pilířů školského poradenství. Účelem tohoto pracoviště je poskytovat poradenské 
služby ve škole především žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům). Poskytování služeb je pro žáky 
i jejich zákonné zástupce bezplatné]. Některé služby jsou poskytovány pouze na žádost žáka nebo jeho 
zákonného zástupce, či na základě žádosti Pedagogicko-psychologické poradny nebo na základě 
rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. OSPOD). Pracoviště dále poskytuje poradenské a konzultační 
služby pedagogům. Povinné minimální personální zabezpečení ŠPP zahrnuje školního metodika prevence 
a výchovného poradce. Školy obvykle na základě svého uvážení pracoviště rozšířily o pozici školního 
psychologa a speciálního pedagoga. 
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2.3.3 CHRÁNĚNÉ DÍLNY  

1. TURNOVSKÁ CHRÁNĚNÁ DÍLNA  

Nabízí pracovní příležitosti pro osoby se změněnou pracovní schopností (lehčí manuální práce apod.), 
funguje jako sociálně-terapeutická dílna pro mladé osoby a osoby dlouhodobě vyřazené z pracovního 
procesu (získání pracovních návyků). 

CZ BRIK 

Prvotním cílem bylo vyrábět ekologické topivo a pomoci zdravotně znevýhodněným občanům uplatnit se 
na trhu práce.  

C.S. CARGO 

Firma C.S. CARGO provozuje chráněné dílny, kde zaměstnává osoby se zdravotním postižením, kterým 
pomáhají se začleněním do běžného života. 

INVALA V.O.S 

Chráněná dílna s výrobním programem zahrnuje jednoduchou manuální výrobu a drobné kompletační 
práce. Prodávají ochranné pomůcky, pracovní oděvy, pracovní obuv, produkty ze sortimentu drogerie.  
S možností výšivek a potisků.  
 

2.3.4 NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE  

KAMPAŇ S NÁZVEM „I DĚTI SE DAJÍ PĚSTOVAT“¨ 
 
Tuto kampaň realizuje Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. Smyslem této kampaně je zvýšení podvědomí 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči, zejména o péči pěstounské. Hlavní aktivitou této kampaně jsou 
informační setkání odborníků s laickou veřejností, či s potenciálními zájemci o pěstounskou péči, kterých 
se právě pracovnice pro náhradní péči pravidelně účastní, jako odborný garant. Kampaň na podporu 
náhradní rodinné péče podporuje také Město Turnov v rámci projektu Zdravé město Turnov, v rámci 
místní Agendy 21. 

V současné době je sledován nedostatek potenciálních žadatelů o náhradní rodinnou péči. 
 

2.4 RODINA A VOLNÝ ČAS  

V Turnově existují za podpory a finančního přispění města Turnova, různé organizace a spolky. Téma 
potřebnosti a rozšíření nabídky je diskutováno v pracovní skupině Děti a mládež v rámci komunitního 
plánování sociálních služeb, kde je řešena prevence šíření sociálně patologických jevů ve společnosti, 
zejména mezi dětmi a mládeží, v komisi Zdravého města, parlamentu mládeže apod. 
 
Turnov díky své geografické poloze a bohaté turistické nabídce nabízí řadu možností pro aktivní využití 
volného času rodin s dětmi. Pro tyto účely je možné využít například cyklotrasy, které Turnovem procházejí 
nebo se nacházejí v jeho těsné blízkosti. Městem prochází celostátní cyklotrasa č. 14 Hrádek nad Nisou – 
Liberec – Český Dub – Turnov – Jičín, která je součástí evropské cyklotrasy Zittau – Praha. Převážná část 
cyklotras je vedena po místních komunikacích společně s automobilovou dopravou. V současné době se 
dokončuje projekt „Greenway Jizera“ - multifunkční koridor podél řeky Jizery který propojuje atraktivní 
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turistické oblasti Turnovska a Maloskalska s páteřní cyklostezkou a sítí bezpečných stezek pro 
bezmotorovou dopravu.  
Turnov je východiskem značených turistických cest do oblasti Českého ráje, nejvýznamnější je „Zlatá 
stezka Českého ráje“, spojující turisticky nejzajímavější lokality. 
Jsou rozšiřovány přírodní areály: v Dolánkách, u Stebénky, venkovní posilovny na území města, dětská 
hřiště apod. V zimním období při dobrých sněhových podmínkách jsou upravovány běžecké stopy pro 
podporu volnočasového sportování ve městě. 
V letních měsících je možné bezplatně využívat vybraná sportoviště v Turnově. Nabídka je pro rodiče s 
dětmi a širokou veřejnost, navštěvovat několik hřišť, sportovišť a otevřených dětských a školních hřišť. 
Některá jsou volně přístupná, jiná mají vymezeny určené dny a hodiny. Přesná provozní doba je napsána 
na provozním řádu každého hřiště a úplný seznam včetně dalších informací je uveden na webových 
stránkách města – www.turnov.cz. 

2.4.1 VOLNÝ ČAS A TURNOVSKÉ ORGANIZACE   

 
V Turnově působí mnoho subjektů, které nabízí rodinám volnočasové aktivity. Níže jsou uvedeny 
organizace zřizované městem Turnov. Další možné jsou uvedeny v příloze tohoto plánu. 

TURNOVSKÉ PAMÁTKY CESTOVNÍ RUCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace Města Turnova vznikla 1. 4. 2014. Organizace 
je tvořena Regionálním turistickým informačním centrem, Synagogou Turnov a Hradem Valdštejn. Hlavní 
činností organizace je zajišťování kulturního a společenského využití hradu Valdštejna a Synagogy Turnov 
jako kulturních památek České republiky v rámci cestovního ruchu včetně jejich rozvoje a zvelebování. 
Dále také zajištění provozování Regionálního informačního centra Turnov, provozování obecně 
prospěšných služeb v rámci informačního centra včetně distribuce a vydávání polygrafických výrobků, 
propagace v mediích a na veletrzích cestovního ruchu a realizace akcí k podpoře cestovního ruchu na 
území turistického regionu Český ráj. 

MĚSTKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV, PŘISPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 
Městská knihovna Antonína Marka poskytuje vedle běžných výpůjčních a informačních datových a 
reprografických služeb, také služby handicapovaným občanům. Jedná se o půjčování knih plnoletým 
imobilním občanům, kterým na vyžádání budou knihy dodány domů.  V prostorách knihovny funguje 
každé úterý Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené. Na provozu spolupracuje 
s Tyflocentrem Liberec o.p.s.  Podstatnou součástí služeb jsou pořady a programy pro mateřské a základní 
školy v řadě projektů výchovy ke čtenářství. Projekt S knížkou do života Bookstart  v sobě zahrnuje 
především volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi. Vítání občánků, Klub Vagónek, Klub Matýsek, 
Pohádkové podvečery a Výtvarné tvůrčí dílny. Velmi dobře také funguje tak zvané propojení generací 
v  rámci projektu Knihovna otevřená rodině a to je Pohádková babička do školky a do Náruče. Aktivně 
působí též Čtenářský klub Turnovský Granátek pro děti od 6 do 15 let.  
Do projektu Knihovna otevřená rodině je také zahrnut y aktivity pro seniory v penzionech a DD Pohoda. 
Stejně tak jsou zastoupeny přednášky a virtuální universita třetího věku pro seniory z řad široké veřejnosti.   
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INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ 

Informační centrum pro mládež vzniklo jako služba pro mládež, místo pro setkávání, kde jsou poskytovány 
informace zejména z oblastí vzdělávání, volného času, brigád, profesní dráhy, cestování a občanských  
a společenských institucí.  

 

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, S.R.O. 

Městská sportovní Turnov, s.r.o. je obchodní společností města Turnov, jejímž hlavním úkolem je provoz, 
správa a údržba vlastních sportovišť i sportovišť v majetku města.  
Organizace je provozovatelem následujících sportovišť: 

 městský plavecký bazén Výšinka; 

 atletický areál; 

 fotbalový areál; 

 sokolovna Mašov; 

 tenisový kurt; 

 sportovní hala TSC; 

 hřiště u nádraží.  
Maškova zahrada: 

 zimní stadion; 

 koupaliště; 

 skatepark; 

 hřiště; 

 inline okruh 

 pumtrack. 
 

Dětem a mládeži se věnuje více než třicet různých sportovních oddílů, které pro mládež organizují 
pravidelné tréninky i vícekrát za týden a jezdí s nimi na závody v týdnu i o víkendech. Přehled nestátních 
neziskových organizací s místní působností v oblasti sportu a volnočasových aktivit a ostatních sportovních 
subjektů ve vlastnictví fyzických a právnických osob působících ve městě Turnov v abecedním pořadí 
naleznete v příloze. 

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, S.R.O. 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o. je kulturní organizace působící na území Turnova, která se zabývá 
pořádáním kulturních a společenských akcí. Dále nabízí k pronájmu prostory vhodné pro konání plesů, 
školení, seminářů, prezentací, slavnostních rautů, podnikových večírků a dalších společenských akcí. 
Zajišťuje produkční činnost nejrůznějších akcí včetně jejich technického zabezpečení a pořadatelského 
servisu.  
Kulturní centrum Turnov, s.r.o. spravuje: 

 Kulturní centrum Střelnice (společenské akce, plesy, taneční a pohybové aktivity, školení atd.) 

 Kino Sféra 

 Městské divadlo 

 Areál letního kina 

Každých 14 dní vychází informační materiál Program Kulturního centra Turnov. V něm je možné nalézt 
aktuální a podrobný program všech akcí, které pořádá KCT, tedy včetně programu kina. Jeho úkol je 
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jednoduchý – pomoci vám v orientaci a při výběru konkrétní kulturní akce KCT, a to jak přehledným 
soupisem všech aktuálně pořádaných akcí, tak jejich podrobnými anotacemi. V neposlední řadě pak zde 
naleznete také přehled budoucích akcí, na něž již lze zakoupit vstupenky. 

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ  

Jedná se o otevřený klub, docházka do klubu je volná, bez závazků, registrace, členských příspěvků apod. 
Klub se nachází v budově penzionu pro seniory v Žižkově ulici, otevřeno je každý čtvrtek v odpoledních 
hodinách. Pro zájemce z řad seniorů je přepravena bohatá nabídka programů. 

 

2.4.2 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A HŘIŠTĚ  

Město Turnov má poměrně rozsáhlou síť oddechových ploch a hřišť. Hřiště lze nalézt u každé základní 
školy v Turnově. Tato školní hřiště jsou v majetku města a jsou stanovena jasná a přesná pravidla pro jejich 
užívání, a to jak pro školy, tak pro veřejnost. Podrobné informace lze získat na webových stránkách města 
Turnov, odbor školství kultury a sportu.  
V současné době není v Turnově žádný fitness park pro seniory, který by mohli využívat k aktivnímu 
trávení volného času a zlepšování své fyzické kondice. Vybudování tohoto parku by bylo vhodné v blízkosti 
zařízení pro seniory, například v Metelkových sadech, v blízkosti Penzionu pro seniory v Žižkově ulici nebo 
jiné vhodné lokalitě.  

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 18, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

Je možné využívat na odbíjenou, nohejbal, košíkovou, házenou, malou kopanou, florbal a tenis. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, ŽIŽKOVA 518,  PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Hřiště lze využít na malou kopanou, tenis, basketbal, volejbal, nohejbal. K dispozici je i tenisová zeď. 

GYMNÁZIUM TURNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JANA PALACHA 804, TURNOV  

Vhodné využití zejména pro basketbal, volejbal, tenis a kopanou. 

OAHŠ A SOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZBOROVSKÁ 519, TURNOV  

Vhodné pro malou kopanou, volejbal, florbal, tenis, streetball a nohejbal. 

ODDECHOVÉ PLOCHY 

SÍDLIŠTĚ PŘEPEŘSKÁ  

V prostoru se nachází dvě samostatné oddechové plochy. Jedno pro mladší děti (jedno zmodernizované s 

pískovištěm, skluzavkou, houpadly apod.). 

SÍDLIŠTĚ U NÁDRAŽÍ  

V prostoru sídliště existují samostatné oddechové plochy. Hřiště pro menší děti prošlo v roce 2016    

modernizací, tak aby hřiště vyhovovalo platným normám.  V roce 2021 byl v prostoru bývalého bazénku 

vybudován vodotrysk včetně laviček. Nově došlo k pojmenování na „Park T.G. Masaryka.“ Za ZŠ Alešova 

je hrací plocha „Drak“ a workoutová sestava, vše z přírodních materiálů. Ohraničená plocha s pískovištěm 

je na začátku Studentské ulice.  
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SÍDLIŠTĚ JANA PATOČKY 

Zrekonstruovaný oddechový prostor pro děti vznikl na podzim roku 2009. Je hojně využívaný zejména 

rodinami s dětmi. K dispozici je dětské hřiště s tunelem, houpačkami, houpadly, pískovištěm, lavičkami. 

Vyasfaltované hřiště pro míčové hry, jízdu na kole apod. 

METELKOVY SADY 

Oddechová a hrací plocha pro nejmenší s pískovištěm, prolézačkami a kolotočem, lanovkou, skluzavkou a 

dalšími herními prvky. Od ostatního prostoru je oddělena nízkým plotem.  

MAŠOV – PROSTOR ZA SOKOLOVNOU 

V prostoru se nachází víceúčelové hřiště s umělou trávou, které bylo rekonstruováno a dokončeno v roce 

2016. Menší herní plocha vznikla v rámci projektu Tvoříme Turnov na návsi před sokolovnou.  

DOLÁNKY  

V areálu bývalého koupaliště Dolánky u malého bazénku je hřiště s prolézačkami a pískovištěm. Funkční 

volejbalové hřiště. Cyklistické odpočívadlo.  

ZATRAVNĚNÉ PLOCHY 

DĚTSKÝ PLÁCEK V DĚLNICKÉ ULICI  

Plocha je zatravněná a lemují ji vzrostlé stromy. Jsou zde umístěny houpadla, hrazdičky a houpačky. 

PARK U LETNÍHO KINA  

Jedná se o velký prostor, převážně zatravněný, který je tradičně využíván i mateřskými školami z okolí.  

Vybudováno bylo dětské hřiště pro menší - byla zbudována prolézačka ve tvaru pirátské lodi a houpačky.  

V dalších etapách byla vybudována nová rozsáhlá herní plocha pro starší děti „Červené hřiště“, v roce 2021 

přírodní potok a v roce 2022 přírodní tůně.  

SÍDLIŠTĚ VÝŠINKA  

Na travnatých plochách se nacházejí dvě samostatná hřiště, celoročně využívaná. Dále je zde samostatně 

umístěna prolézačka-pyramida. 

KOBYLKA 

V okolí hasičárny v části Kobylka se nachází travnaté hřiště, které udržují místní občané. 

MALÝ ROHOZEC 

 
Dvě dětská hřiště jedno oplocené pro menší děti a jedno travnaté s houpačkou pro větší děti.  
 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V ULICI LUBOMÍRA JASÍNKA 

 
V roce 2021 bylo vybudováno nové oplocené hřiště pro děti. Jsou zde umístěny houpačky a prolézačky, 
rovněž je zde oplocená plocha pro míčové hry.  
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HRACÍ PLOCHA   

U SOKOLOVNY 

Hrací plocha u Sokolovny ve Skálově ulici je určena nejmenším dětem.  Hřiště patří Centru pro rodinu – 
Náruč, z.ú. 

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIŽKOVĚ ULICI  

Jeden z mladších mobiliářů, hřiště bylo řešeno v rámci rekonstrukce školy v roce 2004. 

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ U PEKÁRNY NA SÍDLIŠTI V TURNOVĚ II  

Travnaté hřiště. Využíváno jen sporadicky. 

PROSTOR V OKOLÍ SPORTOVNÍ HALY TSC 
Jedná se o oplocený areál s volným přístupem. Nachází se zde hřiště s umělým povrchem a hřiště 
s asfaltovým povrchem. Připravuje se projekt rekonstrukce sportovní haly. 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
Dopravní hřiště je využíváno mj. i pro školní dopravní výchovu, kurzy pro školy jsou ve spolupráci se SVČ 
Žlutá ponorka.  
 
 

2.5 RODINA VE MĚSTĚ  

2.5.1 BEZBARIÉROVOST A BEZPEČNOST  

DOPRAVA  

V Turnově je na určitých autobusových spojích zajištěna bezbariérová doprava pro bezpečný výstup i 
nástup pro osoby se zdravotním postižením a pro rodiny s malými dětmi i kočárky. 

KOMUNIKACE 

Město Turnov pokračuje v dlouhodobém trendu, který započal realizací první bezbariérové trasy v roce 
2008 a 2009, při které byla zpřístupněna pošta v Turnově 2 a budova Policie ČR a vybudována část 
bezbariérových chodníků a přechodů pro chodce. Následovala druhá etapa, při které byla bezbariérově 
upravena poliklinika v Tázlerově ulici, kde se nachází ordinace řady lékařů. Byl zde vybudován výtah, který 
dosud zcela chyběl a byl také vybudován bezbariérový přístup do Lékárny pod radnicí. Město Turnov si 
uvědomuje, že bezbariérovost infrastruktury je důležitým faktorem kvality života. Bezbariérovost  
a přístupná dopravní infrastruktura je hlavní podmínkovou pro zapojení osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace do aktivního života. Rovněž je důležitá také pro maminky s kočárky, kterým velmi 
ulehčuje pohyb. Výraznou změnou byla bezbariérová úprava vedle schodiště mezi ulicí Alešova a 
Studentská, která vznikla v rámci revitalizace sídliště u nádraží.  
Přechody na hlavních ulicích s velkou frekvencí chodců jsou bezbariérově upraveny. V ulici 28. října, 
naproti základní škole, je zvýšený příčný práh, ve kterém je integrován přechod pro chodce v úrovni 
okolních chodníků.  
V roce 2020 byla dokončena přístavba výtahu v ZŠ Žižkova, v roce 2021 byla dokončena přístavba výtahu 
v ZŠ 28. října. Bezbariérovou úpravou prošla ZŠ Mašov a MŠ a ZŠ Sluníčko.  
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KRIMINALITA 

Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, územní odbor Semily, obvodní oddělení 
Turnov má k dispozici dvacet pět policistů. Oddělení úzce spolupracuje, zejména v oblasti veřejného 
pořádku, v dopravě a v prevenci, s Městskou policií.  Městská policie Turnov má 19 strážníků a 1 civilního 
zaměstnance, z nichž jeden pracuje jako manažer prevence kriminality. 
V Turnově a spádových obcích je nejvíce zastoupena majetková trestná činnost, následována 
hospodářskou trestnou činností a činy proti veřejnému pořádku. Nejvíce exponovanými oblastmi jsou 
sídliště, okolí barů a heren, veřejná parkoviště u supermarketů a na periferiích chatové a zahrádkářské 
kolonie.  
V rámci prevence kriminality pořádá Městská policie akce určené pro seniory, tak i pro děti nejen 
mateřských škol, ale i škol základních a středních. Úzce spolupracuje s odborem sociálních věcí a 
s odborem školství, kultury a sportu.  

2.5.2 BYDLENÍ  

 

BYTOVÝ FOND MĚSTA 

Město Turnov je vlastníkem padesáti bytů různé velikosti a kategorie a sto dvacet bytů zvláštního určení. 
(penziony v Žižkově ul. č.p. 2030, 2031, 2032, 2047), 91 nájemních bytů v ul. Granátová č.p. 1897, 3 
krizových bytů v Granátové č.p. 1897, 1 překlenovacího bytu v Granátové č.p. 1897 a 102 nájemních bytů. 
Dále vlastní 10 „holobytů“ v objektu, který je situován v periferní části města. 

 

BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ  

Zpravidla se jedná o malometrážní byty v objektech, kde je poskytována pečovatelská služba. Tyto byty 
jsou určeny občanům, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu nebo pobírají invalidní důchod 
III. stupně (penzion v Žižkově ulici), ale jejich celkový zdravotní stav nevyžaduje komplexní celodenní péči.  
 

KRIZOVÉ BYTY 

Město má ve svém bytovém fondu vyčleněny tři krizové byty, jejichž přidělování se řídí Pravidly 
hospodaření v krizovém bytě ve vlastnictví města Turnov, které schválila rada města dne 26.05.2022, č. 
usnesení 394/2022 a nabyly účinnosti dne 01.06.2022. Krizové byty jsou určeny pro osoby v akutní situaci 
bytové nouze a řeší naléhavou potřebu krátkodobého ubytování. O přidělení krizového bytu rozhoduje 
starosta města (viz. RM dne 26.05.2022 č. usnesení 395/2022). Nájemní smlouva je uzavírána na tři měsíce 
s možností prodloužení na dobu dalších 3 měsíců, a to pouze jedenkrát. Byt je přidělen bez kauce a 
nastěhovat se je možné do 48 hodin v pracovní dny, o víkendech nebo svátcích do 72 hodin, od zjištění 
potřeby krizového bytu. 
 

OBJEKT NA VRCHHŮŘE 

Součástí bytového fondu města je i objekt v okrajové části Turnova, který původně sloužil jako tzv. 
holobyty pro neplatiče nájemného v městských bytech. V současné době je určen osobám, které se ocitly 
v tíživé finanční nebo sociální situaci a které jsou schopny samostatného bydlení. K dispozici je zde deset 
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jednopokojových bytů se společným sociálním zařízením a kuchyňkou. Byty nejsou vybaveny, obyvatelé 
si musí sami zajistit energie a topení. 
 

DALŠÍ MOŽNOSTI BYDLENÍ 

V bytovém fondu města nejsou žádné byty pro mladé rodiny tzv. startovací byty, ani se o jejich výstavbě 
v blízké době neuvažuje. V Turnově rovněž není k dispozici azylový dům ani jiné obdobné zařízení pro 
osoby bez přístřeší. V případě potřeby jsou vyžívány azylové domy v okolních městech – Mladá Boleslav, 
Jablonec nad Nisou apod. Turnov rovněž nedisponuje žádnou městskou ubytovnou pro sociálně slabé 
občany, v případě potřeby mohou být využity soukromé, ovšem ty mají často nastavena kritéria pro přijetí 
tak, že na ně sociálně slabí nedosáhnou. V takových případech je jim nabídnuto ubytování v některém 
z okolních měst, které disponuje ubytovnou a má volnou kapacitu.   
 

2.6 SYSTÉM PODPORY PRORODINNÝCH AKTIVIT, SLUŽEB A ZAŘÍZENÍ   

2.6.1 DOTACE MĚSTA   
Město Turnov hospodaří s rozpočtem, který každý rok schvaluje zastupitelstvo města. V rámci schvalování 
rozpočtu na daný kalendářní rok je Zastupitelstvem města Turnov schvalován i objem finančních 
prostředků pro níže uvedené dotační tituly. Jejich využití je cíleno zejména na kulturní, sportovní a sociální 
oblast, na volný čas dětí a mládeže a obecně prospěšnou činnost. 

KULTURNÍ FOND MĚSTA TURNOV   

Kulturní fond města Turnov město zřizuje k zajištění finanční podpory kulturních aktivit na svém území. 
Podporovány jsou kulturní akce, činnost kulturních spolků, které se zabývají kulturními aktivitami, 
vydávání hudebních nosičů a publikací - vše ve vztahu k území města Turnova. 

Správcem kulturního fondu je Městský úřad v Turnově – odbor školství, kultury a sportu. 

 DOTACE NA ČINNOST SPORTOVNÍCH SPOLKŮ A SPORTOVNÍ FOND 

Dotace může být poskytnuta na činnost spolku, případně pobočného spolku podporujícího sportovní a 
občanský život obyvatel Turnova.   

O dotaci sportovním spolkům a organizacím pak může požádat spolek, který provozuje sportovní  
a tělovýchovnou činnost na území města Turnov, a to buď na svou činnost a sportování svých členů či další 
jím pořádané akce a projekty.  

Správcem sportovního fondu a dotační oblasti pro sportovní spolky a organizace je Městský úřad 
v Turnově – odbor školství, kultury a sportu. 

FOND NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI MĚSTA TURNOVA 

Dotace na podporu sociální oblasti jsou poskytovány na oblast rodin s dětmi, oblast osob se zdravotním 
postižením a seniorů, oblast protidrogové prevence, oblast sociálních a zdravotních preventivních 
programů. Dotace na podporu sociálních služeb je určena registrovaným poskytovatelům sociálních služeb 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Správcem fondu na podporu sociální oblasti je Městský úřad v Turnově – odbor sociálních věcí. 
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VOLNOČASOVÉ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Dotace je určena k zajištění podpory organizacím a subjektům, které se zabývají volnočasovými aktivitami 
dětí a mládeže do 18 let. O dotaci může požádat fyzická či právnická osoba, která má sídlo na území města 
Turnova a zabývá se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Podpořeny budou aktivity – projekty, které 
probíhají v době mimo školní vyučování, tj. ve volném čase dětí a mládeže (např. soutěže, turnaje, tábory, 
dětské dny, slavnosti pro děti) a jsou realizovány na území Turnova (s výjimkou akcí pobytového 
charakteru – tábor, soustředění).  

Správcem dotační oblasti je Městský úřad v Turnově – odbor školství, kultury a sportu.  

 

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST 

Dotace může být poskytnuta na činnost organizace podporující společenský a občanský život obyvatel 
města Turnov.  

Správcem dotační oblasti je Městský úřad v Turnově – odbor školství, kultury a sportu. 

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

O individuální dotace si mohou žádat právnické i fyzické osoby.  

2.6.2 FINANČNÍ PODPORA, SLEVY A BENEFITY MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ  

MĚSTSKÝ ÚŘAD 

ODBOR SPRÁVNÍ 

SVATEBNÍ OBŘADY VE SVATEBNÍ SÍNI RADNICE MĚSTA TURNOV 

V pátek v rozmezí od 09:00 do 16:00 hod. je svatební obřad zdarma. 

Svatební obřady se také provádí na různých místech, jako areál státního zámku Hrubý Rohozec, hrad 
Valdštejn, kaple sv. Vavřince na Malé Skále, skalní hrad Vranov na Malé Skále, Dlaskův statek, Kamenářský 
dům, Synagoga. Obřad je možné realizovat i na jiném vhodném místě, po dohodě s matričním úřadem. 

NAROZENÍ DÍTĚTE 

Rodiče nově narozeného občánka města Turnova mohou využít možnosti čerpání příspěvku ve výši 
1 000 Kč. Příspěvek je vyplácen Městským úřadem v Turnově, matričním úřadem, formou šeku maximálně 
do jednoho roku věku dítěte. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Při vítání občánků, které se koná v Kulturním centru Střelnice, obdrží každé miminko pamětní medaili, 
pamětní list a drobné dárky. 

 

ODBOR FINANČNÍ 

POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Sleva ve výši 50 % sazby poplatku za komunální se poskytuje poplatníkům, kteří: 

 v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku; 

 v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 3 let věku; 
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 doloží, že jsou držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) ve druhém 
nebo třetím stupni (ZTP, ZTP/P); 

 jsou studentem do 26 let věku, který je ubytován po dobu svého studia na území 
jiné obce; 

 jsou dítětem v pěstounské péči do 18 let věku. 
 
MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA 
 
Na slevu mají nárok osoby, kteří:   

 doloží, že jsou držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) ve druhém 
nebo třetím stupni (ZTP, ZTP/P); 

 v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku, tak platí poplatek ve 
výši 200 Kč. 

Povinnosti jsou podrobně upraveny v Obecně závazné vyhlášce č. 7/2019 o místním poplatku ze psů. 
 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 

  
Účelově určený dar z rozpočtu města Turnova na úhradu obědů pro děti ze sociálně slabých rodin, který 
je poskytován školám.  

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV (KCT) 

KINO SFÉRA 

Kulturní centrum Turnov nabízí možnost zlevněného dopoledního filmového představení nejen pro 
seniory. Promítání je v současné době pořádáno týdně, a to vždy ve čtvrtek od 10:00, aktuálně za cenu 70 
Kč na osobu. Děti do 15 let a studenti do 26 let mají zvýhodněné vstupné.  

MĚSTSKÉ DIVADLO 

Kulturní centrum Turnov dále nabízí zlevněné vstupné pro seniory, v hodnotě 140 Kč na osobu, na 
pravidelný pořad Pohovka. Vstupenky se slevou pro seniory lze zakoupit na odboru sociálních věcí 
Městského úřadu v Turnově. 

Kulturní centrum Turnov také nabízí slevu pro seniory na abonentní vstupenky na cyklus koncertů klasické 
hudby Turnovské hudební večery. Zlevněná abonentka pro seniory stojí 500 Kč, tj. o 250 Kč méně, než je 
její běžná cena. 

 
REGIONÁLNÍ KARTA HOSTA 

 
Regionální karta hosta zahrnuje systém benefitů a dalších výhod, které mohou čerpat nejen turisté, kteří 
region Český ráj navštíví, ale také místní obyvatelé. Kartu si doposud pořídilo zhruba tisíc uživatelů, kteří 
díky ní mohou využít různé slevy - například na vstupném na některých hradech a zámcích, v muzeích, 
sportovních i zábavních zařízeních, nebo využít dalších výhod v restauracích či prodejnách regionálních 
výrobců. Slevy na ubytování s kartou poskytují i některé hotely a penziony. Kartu lze získat buď zdarma ve 
vybraných ubytovacích zařízeních jako bonus k pobytu, nebo je možné si ji za poplatek 50 Kč zakoupit v 
některém z informačních center v regionu, kde je k dostání zdarma také nový informační leták 
s přehledem některých benefitů. Kartu si můžete také pořídit online přes e-shop Českého ráje na 
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adrese http://shop.cesky-raj.info. Do systému se prozatím zapojila padesátka subjektů, jedná se například 
o Hotel Zámek Hrubá Skála, Muzeum Českého ráje v Turnově, Státní zámek Hrubý Rohozec, Sportovní a 
rekreační areál Maškova zahrada Turnov, Farma Ptýrov u Mnichova Hradiště, Koloběžky Český ráj, Lodě 
Koza, Městská galerie Vlastimila Rady Železný Brod, Městský bazén Mladá Boleslav, Rumcajsova ševcovna 
Jičín, Regionální muzeum a galerie Jičín či Městské muzeum Nová Paka. 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

První registrace dítěte na „Oddělení pro děti a mládež“ je zdarma. Návštěvníci úseku pro nevidomé  
a slabozraké jsou osvobozeni od ročních registračních poplatků. Děti, žáci a studenti do 26 let, matky na 
mateřské dovolené, držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením typu ZTP, či ZTP/P mají slevu na 
roční registrační poplatky. 
Nově vznikla i pobočka v lokalitě Turnov II, u vlakového nádraží, a to zejména s ohledem na dostupnost 
služeb v různých částech města. 

 

3. KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE  

 

3.1 ZDROJE INFORMACÍ, PROSTOR PRO KOMUNIKACI A SBĚR PODNĚTŮ  

MĚSTSKÝ ÚŘAD TURNOV  

 Tiskové zprávy, tiskové konference. 

 Webové stránky města www.turnov.cz, facebookové stránky města @mestoturnov.cz, 
instagramový profil města @mestoturnov. 

 Vývěsní plochy Městského úřadu  Turnov v lokalitách Výšinka, Turnov II, v ulici Nádražní, 
Přepeřská, na Daliměřicích, Malém Rohozci a na sídlišti Jana Patočky. 

 Informační letáky jednotlivých odborů, kterými prezentují svoji činnost a zároveň informují 
občany. 

INFORMAČNÍ PORTÁL WWW.TURNOVPRORODINU.CZ 

Tento informační portál byl spuštěn v roce 2010 za finanční podpory města Turnov a ve spolupráci 
s Městským úřadem Turnov. Provozovatelem je Centrum pro rodinu Náruč. Tento portál je určen rodinám 
s malými dětmi, rodinám s předškoláky i školáky, rodinám seniorů atd. Zájemci zde mohou nalézt kontakty 
na mateřské školy, školy, městská zařízení, lékaře, poradny, občanská sdružení, sociální služby, služby pro 
seniory, zdravotně postižené atd., dále zajímavé informace a odkazy, informace o sportovištích, tipy na 
trávení volného času a aktuální akce a události atd.  

MUNIPOLIS (DŘÍVE MOBILNÍ ROZHLAS)  

Další z komunikačních kanálů města Turnov přináší aktuální informace k občanům přímo, do jejich 
emailové schránky nebo mobilní aplikace. Umožňuje rozesílání krizových SMS. Aplikace nabízí souhrn dění 
ve městě, ale také interaktivní zapojení občanů v anketách, hlášení závad. Nabízí možnost vyhledávat 
aktuální informace k systému Kam s ním?, aktuálním dění, počasí nebo stavu ovzduší v regionu. 

 

 

http://shop.cesky-raj.info/
http://www.turnov.cz/
http://www.turnovprorodinu.cz/
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TURNOVSKO V AKCI 

Regionální noviny i v elektronické formě. Je zde pravidelně zveřejňována anketa zastupitelů na 
nejaktuálnější témata a informace z městského úřadu. Uveřejnit zde mohou svá oznámení jakékoliv 
organizace a subjekty.  

 

WWW.SKOLKY.TURNOV.CZ 

Informační portál mateřských škol, který zřídilo a provozuje město. Jsou zde uvedeny akce jednotlivých 
mateřských škol, upozornění na případné omezení provozu, jídelní lístek, plán akcí na stávající měsíc  
a nabídky programů pro děti a rodiče. 

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM  TURNOV 

Poskytuje informace o možnostech trávení volného času, o památkách, nabízí veřejný přístup na internet, 
poskytuje informace o vlakových i autobusových spojích. Dále nabízí tipy na výlety, přehled aktuální 
nabídky kulturních nebo sportovních akcí. K dostání jsou zde propagační a informační letáky atd. 

MÍSTNÍ AGENDA 21 „MOST K OBČANŮM“  

Místní agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst a regionů, který zavádí principy trvale 
udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci 
s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí 
v dané lokalitě. 

PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO  

Město Turnov je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2011. Během celého roku zapojuje město 
veřejnost do řady projektů a kampaní, vedení města se setkává s občany, konají se  přednášky a nejrůznější 
společenské a kulturní akce. Pro správné fungování Zdravého města je třeba úzkého kontaktu mezi 
úřadem, vedením města a obyvateli Turnova, a na to se zaměřují činnosti plánování s veřejností. Více 
informací na stránkách města.  

V rámci projektu se pořádá:  

AKCE PRO RODINY 

Město realizuje či podporuje např. Rozsvícení vánočního stromku, Den dětí se Žlutou ponorkou, Den 
vítězství, Svatohubertskou slavnost atd. 

KAMPANĚ 

Den zdraví, Den země, Ukliďme Turnov, Výzva 10 000 kroků apod.  

SETKÁNÍ STAROSTY S OBČANY MĚSTA  

Pravidelná setkání s občany města v různých lokalitách Turnova, společná diskuse o aktuálních tématech, 
probíhá jednou měsíčně. V současné době je také ve většině případů přenášeno online..  

 

PARLAMENT MLÁDEŽE MĚSTA TURNOV (PMMT) 

Parlament mládeže je společenství mladých lidí ve věku od cca 13 do 20 let. V parlamentu jsou zastoupeni 
žáci turnovských základních a středních škol. Hlavním cílem PMMT je přispění mládeže do politické situace 
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města. PMMT na svých zasedáních řeší předem naplánované téma a aktuální témata Turnova. Každé téma 
si PMMT určuje sám. Výstupy jsou předávány vedení města.  
 

DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ , ANKETY A KULATÉ STOLY  

Město prostřednictvím svých webových stránek nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi (NNO, 
příspěvkové organizace, parlament mládeže) realizuje ankety či dotazníková šetření k aktuálním otázkám 
života ve městě. Pořádá kulaté stoly k řešení aktuálních závažných témat.  
Příklady anket:  

 „Tvoříme Turnov 2021“ 

 „Jak se Vám v Turnově žije?“ 

 „Anketa o Covid reportu“ 

Kulaté stoly:  
 
Městský úřad Turnov – v případě připravovaných investičních akcí na veřejných prostranstvích, sídlištích 
nebo komunikacích, jsou pořádány pro občany tzv. kulaté stoly. Tyto jsou od roku 2020 organizovány 
samostatně rovněž pro oblast sportu, dále na různá témata z různých oblastí. 
Příklady kulatých stolů: 

  „Musím žít na ulici“ – k problematice osob ohrožených ztrátou bydlení, osob žijících na 
ulici. 

 „Jen to zkusím“ – k problematice drog na našich školách. 

 „Rytmus“ – k problematice zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.  

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGAN IZACE  

Zásadní podněty pro další rozvojová opatření vychází i ze spolupráce s mnoha subjekty a orgány:  

 Úřad práce  

 Centrum pro rodinu Náruč  

 Pracovní skupiny v rámci komunitního plánování  

 Komise rady města atd.  

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – TVOŘÍME TURNOV  

Zapojování veřejnosti do rozvoje města: obyvatelé města mohou definovat místní potřeby, předkládat své 
projekty a rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce při projektu. V roce 
2022 v rámci vyhlášení 6.ročníku participativního rozpočtu „Tvoříme Turnov“ byly stanoveny dvě 
kategorie, první pro osoby starší 18 let, s trvalým pobytem v Turnově a druhá kategorie umožňuje 
předkládat návrhy městskému parlamentu mládeže nebo školnímu parlamentu turnovské základní nebo 
střední školy.   

DALŠÍ ZDROJE  

 Rodinná politika na úrovni obcí a krajů – Metodická příručka MPSV, 2008 

 Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023 

 Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2022-2025 

 Strategický rámec MAP pro ORP Turnov do roku 2023 

 Strategický plán města na období 2021-2029 

 Koncepce vzdělávání v Turnově (2020) 

 Koncepce prevenci kriminality města Turnov 2017-2020 
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3.2 INSTITUCIONÁLNÍ A PERSONÁLNÍ ZAŠTÍTĚNÍ RODINNÉ POLITIKY  

MĚSTO TURNOV  

Téma rodiny je zastoupeno v odborných komisích více oblastí, ale samostatný orgán nebo komise 
prorodinné politiky není zřízen. Téma rodiny řeší následující komise rady města 

 komise pro výchovu a vzdělávání; 

 komise sociálně-bytová; 

 komise pro rozvoj města, správu majetku; 

 sportovní komise, resp. kulaté stoly pro oblast sportu; 

 komise pro občanské záležitosti; 

 komise Zdravotně sociální služby Turnov. 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TURNOV  

Pracovní místo ani pracovní úvazek v rámci prorodinné politiky nebo prorodinných aktivit není vyčleněn. 
Téma rodiny, dětí, mládeže a seniorů řeší v rámci svých pracovních náplní a agend zejména: 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  

 pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí 

 sociální pracovnice 

 protidrogový/á koordinátor/ka, pracovník/ice prevence kriminality 

 pracovnice oblasti národnostních menšin a etnik 
 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU  

 pracovníci zajišťují aktivity místní kultury, školství, sportu a vybraných dotačních oblastí 

ODBOR SPRÁVNÍ 

 vítání občánků 

 evidence obyvatel, matrika  

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

 koordinátor/ka místní Agendy 21 a Zdravé město. 
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4. PRIORITY A OPATŘENÍ, MONITORING PRRP TURNOV 2017-2021 

 
V předchozím období se podařilo splnit tyto stanovené priority: 

  

PRIORITA 1.:  ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOST I VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI MLADŠÍCH 3 LET A ÚPRAVA 
PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ  DO MATEŘSKÝCH ŠKOL (MŠ)  

Opatření 1.1.  Stanovení MŠ poskytujících předškolní vzdělávání pro děti mladší 3 let.  

Opatření 1.2.  Nezbytné prostorové úpravy ze strany zřizovatele, úprava podmínek pro pobyt dětí  

                          v zařízení v souladu s platnými předpisy, personální opatření.  

Opatření 1.3.   Úprava kapacity v MŠ.  

Opatření 1.4.  Zjištění potřebnosti kapacity anketou.  

 

Termín realizace: 2017-2021 

Garant: OŠKS 

Vyhodnocení: Bylo vybudováno jedno oddělení pro děti mladší 3 let (kapacita 16 dětí) – MŠ Zborovská od 
roku 2020/21 zvýšila svou kapacitu a nově zbudované oddělní plně využívá. Dále byla navýšena kapacita 
MŠ ZŠ Sluníčko nástavbou dalšího patra na objekt školy, tím byla navýšena kapacita běžné MŠ o 16 dětí. 
Celkem se tedy podařilo navýšit za období kapacity turnovských mateřských škol o 32 míst. V některých 
MŠ byl zvýšen počet tříd o jednu, díky této úpravě se podařilo snížit počet dětí ve třídě.  

 

PRIORITA 2.:  ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (DÁLE SVP)  

Opatření 2.1.  Udržitelnost a rozvoj školních poradenských pracovišť na základních školách – školní  

                          psycholog, speciální pedagog = standardní pozice na našich ZŠ i po ukončení projektu  

                          Individuálně, ale společně a jinak, v roce 2018/19 a v dalších letech. 

Opatření 2.2.  Zachování a zřizování pracovních pozic asistentů pedagoga pro děti a žáky se speciálními 

                          vzdělávacími potřebami a žáky nadané. 

Opatření 2.3.  Podpora zřizovatele při zapojování škol do projektů na podporu žáků se speciálními    

                          vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Opatření 2.4.  Zachování dostupnosti a rozsahu poskytovaného speciálního vzdělávání v MŠ a ZŠ.  

Opatření 2.5.  Realizace bezbariérových úprav na ZŠ dle prostorových podmínek, jedna plnohodnotná ZŠ  

                          zcela bezbariérová do roku 2020. 

 

Termín realizace: průběžně 

Garant: OŠKS, ředitelé škol, OSM 

Vyhodnocení: Je poskytována cílená finanční podpora zřizovatele na inkluzivní vzdělávání, na tento účel 
jsou poskytovány samostatné finanční prostředky z rozpočtu města dle žádostí ředitelů škol – 
podporovány jsou pozice asistentů pedagoga a práce pedagogů s dětmi se speciálně vzdělávacími 
potřebami či nadaných nad rámec běžné školní činnosti či doporučení poradenského zařízení. Asistenti 
pedagoga jsou dle potřeb na každé turnovské základní škole, část úvazku je hrazena právě z finanční 
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podpory zřizovatele. V roce 2020 se jednalo o podporu ve výši 800 tis. Kč z rozpočtu města. Každá ZŠ má 
školní poradenské pracoviště, počet asistentů pedagoga na školách byl významně navýšen. Základní škola 
Zborovská (praktické a speciální třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona) je podporována 
v oblasti materiálního vybavení i v aktivitách školy a v zapojení žáků do veřejného života či při spolupráci 
s dalšími turnovskými ZŠ, je zjevný nárůst žáků v této škole.     

Bezbariérovost škol byla řešena samostatnými projekty a všechny běžné základní školy mají bezbariérový 
přístup. V rámci projektu Modernizace odborných učeben v ZŠ za podpory IROP proběhla kompletní 
bezbariérová úprava ZŠ Žižkova a ZŠ 28.října, vybudovány byly výtahy. V rámci rekonstrukce ZŠ Mašov a 
nástavby u MŠ a ZŠ Sluníčko byla rovněž bezbariérovost objektu vyřešena.  

 

PRIORITA 3.: PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH I NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ   

Opatření 3.1. Motivace a podpora k dalšímu vzdělávání pracovníků – oblast zdravý životní styl,   

            stravování, čtenářská gramotnost, finanční poradenství, osobnostní a sociální výchova atd.  

Opatření 3.2. Sledování dalšího vzdělávání pracovníků škol v rámci hodnocení činnosti škol, sestavování  

                         rozpočtu ze strany zřizovatele.  

Opatření 3.3. Zajištění vzdělávání ze strany zřizovatele v rámci agendy Zdravého města – společná  

                        vzdělávací aktivita pro zřizované školy.   

 

Termín realizace: průběžně  

Garant: OŠKS, vedení města, ředitelé škol  

Vyhodnocení: Funguje spolupráce zřizovatele a realizátorů projektu MAP Turnovsko, který zajišťuje 
podporu školám v oblasti dalšího rozvoje. Zřizovatel i školy mají své pozice a zastoupení v projektu v 
pracovních skupinách, realizačním týmu a řídícím výboru projektu – tím je zajištěno propojení projektu se 
školami a lepší návaznost v plánování aktivit a vzdělávání. Vzdělávání ředitelů i pracovníků škol je 
průběžně diskutováno při hodnocení činnosti škol. Město podporuje projekty zdravého stravování - např. 
Skutečně zdravá škola. V uplynulém období bylo hrazeno školám z městského rozpočtu školení zaměřené 
na zdravější vaření ve školních jídelnách. Ke konci uplynulého období jsou zapojeny 4 MŠ, přičemž 
Waldorfské MŠ, MŠ Alešova, MŠ Bezručova se podařilo získat bronzový certifikát, MŠ 28. října se podařilo 
získat stříbrný certifikát.  

PRIORITA 4.: VZNIK NOVÝCH, UDRŽITELNOST A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH VOLNOČASOVÝCH 
AKTIVIT PRO RODINY  

Opatření 4.1. Zjišťování poptávky na využití volného času pro děti a reagování na aktuální poptávku.  

Opatření 4.2. Podpora činností organizací – příspěvkové organizace, NNO, parlament mládeže.  

Opatření 4.3. Zajištění dostupnosti trávení volného času nejen v centru města – řešení občanské  

                         vybavenosti v Turnově II. uvedením období 2017 – 2021. 

Opatření 4.4. Udržení stávající nabídky aktivit pro seniory a podpora organizací, které tyto aktivity nabízí,  

                         místní, časová a finanční dostupnost aktivit.  

 

Termín realizace: průběžně  

Garant: OŠKS, příspěvkové organizace, OSM  
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Vyhodnocení: V rámci nabídky SVČ Žlutá ponorka vznikají nové kroužky v reakci na poptávku veřejnosti – 
např. vědecko-technické, polytechnické či parkour. Dále v lokalitě Turnov II vznikla pobočka SVČ Žlutá 
ponorka, nové místo tak reaguje na poptávku po volnočasových službách mimo centrum města. Celkem 
má v nabídce Středisko volného času Žlutá ponorka 61 kroužků pro děti a mládež a 9 kroužků pro dospělé 
– z toho v lokalitě Turnov II je možné navštěvovat 12 kroužků. V pobočce městské knihovny na Turnově II 
(vlakové nádraží) funguje pro děti Klub vagonek, významně se zde rozšířil počet pořadů pro všechny 
generace, včetně seniorů. V Turnově lze také využívat nabídky Vzdělávacího centra Turnov, které pořádá 
jazykové kurzy pro děti i dospělé, rekvalifikační kurzy, vzdělávací kurzy zaměřené na profesní či osobnostní 
rozvoj a v neposlední řadě pod organizací funguje T-centrum, jehož kroužky jsou určeny nadaným či 
talentovaným dětem.  Řada aktivit NNO byla podpořena v rámci Dotačního fondu města.  
 

PRIORITA 5.: UDRŽITELNOST A ROZVOJ HERNÍCH A ODDECHOVÝCH PLOCH VE MĚSTĚ  

Opatření 5.1. Údržba stávajících ploch, modernizace a budování herních ploch pro děti různých věkových  

                         kategorií v rámci celého města (postupná modernizace herních ploch v centru města,  

                         Metelkových sadech, Turnov II., sídliště Výšinka, obnova a úprava menších herních ploch  

                         v bytové zástavbě). 

Opatření 5.2. Postupné začleňování fitness prvků pro seniory na oddechové plochy ve městě. 

Opatření 5.3. Vytvoření venkovní tělocvičny pro dospělé či seniory ve městě.  

Opatření 5.4. Rozvoj lokality Dolánek pro aktivní trávení volného času rodin.  

 

Termín realizace: zahájení jaro 2017 

Garant: OSM 

Vyhodnocení: Vše probíhá průběžně, v r. 2017 byly Rývových sadech (proti penzionu Žižkova (z výtěžku 
městského plesu vybudovány fitness prvky pro dospělé a seniory).  K rozvoji ploch dochází opakovaně díky 
participaci veřejnosti v rámci projektu Tvoříme Turnov – hřiště v Dělnické, v ulici L. Jasínka, 
v Nudvojovicích, v Mašově na návsi, workout na atletickém stadionu, úprava u Boží vody, pítko v parku, 
vznik nového sportoviště – pumptracku v Maškově zahradě atd.. Zásadní změnou prošel park u letního 
kina ( „červené hřiště“, potůček  a tůňky), park T.G.M, schválena je projekční příprava biotopu 
v Dolánkách. Novou oddechovou plochou se stává náplavka u Jizery díky aktivitám dalších subjektů.  

 

PRIORITA 6.: UDRŽITELNOST A ROZVOJ ZÁMĚRŮ V  SOCIÁLNÍ OBLASTI V  SOULADU 
S KOMUNITNÍM PLÁNEM  

Opatření 6.1. Pokračování procesu komunitního plánování sociálních služeb. 

Opatření 6.2. Pravidelný monitoring aktivit komunitního plánu.   
 
Termín realizace: zahájení 2018 
Garant: OSV 
Vyhodnocení: Komunitní plán byl pravidelně vyhodnocován, v roce 2022 byl zastupitelstvem města 
schválen rozvojový dokument sociální oblasti Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 
2022-2025.  
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PRIORITA 7.: PODPORA PROPAGACE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE  

Opatření 7.1. Spolupráce s organizacemi, které realizují kampaně na podporu náhradní rodinné péče,    

                         spoluúčast na medializaci.  

Opatření 7.2. Setkávání s náhradními rodinami ve městě.  

Opatření 7.3 Finanční podpora ze strany města.  

 

Termín realizace: průběžně 

Garant: OSV, tisková mluvčí a koordinátor Zdravého města, NNO   

Vyhodnocení: Opatření byla plněna. Odbor sociálních věcí spolupracoval v oblasti náhradní rodinné péče 
s organizací s Centrem pro rodinu Náruč, z.ú. Účastní se kampaně Mít domov a rodinu „Samozřejmost 
nebo vzácnost?“ určenou pro nové budoucí pěstouny. Probíhala pravidelná setkání s pěstounskými 
rodinami.  

 

PRIORITA 8.: PODPORA FUNGUJÍCÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE A PORADENSTVÍ, 
ROZŠÍŘENÍ DALŠÍ NABÍDKY POMOCI V OBTÍŽNÉ SOCIÁLNÍ SITUACI RODIN  

Opatření 8.1. Podpora, spolupráce a snaha o udržení stávajících služeb poskytujících sociální prevenci  
                         a poradenské služby ve městě.  

Opatření 8.2. Snaha o rozšíření služeb sociální prevence a poradenství dle vyhodnocených potřeb ve  

                         spolupráci s krajským úřadem, okolními obcemi, prohloubení spolupráce škol s odborem  

                         sociálních věcí a s poskytovateli služeb.   

Opatření 8.3. Dostupnost tzv. krizových bytů – udržení stávajícího počtu bytů, eventuálně rozšíření počtu 
překlenovacích bytů. hledání možností pro jejich rozšíření a finanční dostupnost (např. změna umístění 
bytů do objektů rekonstruovaných, s nižšími náklady na bydlení).  

 

Termín realizace: 2017-2021 

Garant: OSV 

Vyhodnocení: Sociální služby jsou rozvíjeny dle potřeb občanů v rámci procesu plánování sociálních 
služeb. Město Turnov každoročně sociální služby i organizace působící v sociální oblasti finančně 
podporuje z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. Byla schválena pravidla pro přidělení 
krizových bytů, byl zřízen i byt překlenovací spolu se schválením pravidel pro užívání tohoto bytu. Dále 
byly stanoveny přijatelné úhrady za užívání těchto bytů.  Fond krizové pomoci nebyl zřízen, odbor 
sociálních věcí navázal spolupráci s Potravinovou bankou Liberec, uzavřel smluvní vztah a pravidelně 
poskytuje potravinovou pomoc potřebným. Materiální zabezpečení je umožněno potřebným formou 
ošacení ze šatníku odboru sociálních věcí a dále z nábytkové banky.  

 

PRIORITA 9.:  PODPORA PROPAGACE RODINNÉ  POLITIKY NA MÍSTNÍ ÚROVNI  

Opatření 9.1. Aktualizace informačních materiálů informujících veřejnost o aktivitách a službách na  

                        podporu rodin, oslovení a spolupráce s organizacemi.  

Opatření 9.2. Podpora aktualizace uvedených webových portálů.   
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Opatření 9.3. Informování veřejnosti o prorodinných aktivitách prostřednictvím webu, Facebooku a 
Instagramu města.  

Opatření 9.4. Aktualizace informací o provozu dětských a sportovních hřišť na webu města.   

 

Termín realizace: průběžně 

Garant: OSV, OŠKS, tisková mluvčí, Regionální turistické informační centrum Turnov 

Vyhodnocení: Informační materiály pro veřejnost byly pravidelně vydávány. Veřejnost byla informována 
formou letáků na webových stránkách, na různých akcích. Byl vydán katalog sociálních služeb a služeb 
návazných pro Turnovsko, informační materiál pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dále byly 
vydány letáky s informacemi pro pomoc a podporu rodičům a dětem v náročných životních situací, 
průvodce pro děti opatrovnickým řízením a průvodce pro rodiče opatrovnickým řízením a pro veřejnost 
„Kde hledat pomoc v tíživé finanční či sociální situaci?“.  

Informace o provozu dětských a sportovních hřišť je aktualizována na webových stránkách. 

 

PRIORITA 10.: ZAJIŠTĚNÍ ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI  

Opatření 10.1. Zajištění finančních prostředků na zajištění bezpečnosti ve městě – rozšíření   
                           a modernizace kamerového systému, dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti.  

Opatření 10.2. Pořádání akcí zaměřených na prevenci kriminality – pokračování ve spolupráci s Městskou  

                           policií a Policií ČR, vydávání informačních materiálů, akce pro seniory, školy.  

Opatření 10.3. Ve spolupráci s kontaktním pracovištěm Úřadu práce v Turnově a Městskou policií udržet  

              místa asistentů městské policie.  

 

Termín realizace: průběžně  

Garant: městská policie, OSV, kancelář tajemníka  

Vyhodnocení: Městská policie Turnov rozšiřuje každý rok MKDS (městský kamerový dohlížecí systém), a 
to vždy o 1 kamerový bod. V roce 2022 se kamerový systém rozroste o další 3 kamery, které rozliší 
registrační značky. V rámci primární prevence pořádá opakovaně Městská policie Turnov přednášky na 
školách, pro seniory, realizováno bylo forenzní značení kol. Místa asistentů městské policie se bohužel 
nepodařilo udržet, problémem byla nízká nezaměstnanost a chybějící vhodní uchazeči registrovaní na ÚP.  

   

 

5. PRIORITY A OPATŘENÍ 2022-2026 

 

PRIORITA 1.:   ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÉ  KAPACITY ŠKOL A ZŘÍZENÍ DĚTSKÝCH SKUPIN 

Opatření 1.1.  Zřízení dětských skupin, finanční zajištění (hledání možných zdrojů - využití dotace). 

Opatření 1.2.  Hledání vhodných prostor pro dětskou skupinu, úpravy, personální zajištění.  

Opatření 1.3. Nezbytné prostorové úpravy ze strany zřizovatele, úprava podmínek pro pobyt dětí  

                        v zařízení v souladu s platnými předpisy, personální opatření. 

Opatření 1.4. Úprava kapacit MŠ a ZŠ dle poptávky, nová MŠ a ZŠ.  
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Termín realizace: 2022-2024 

Garant: OŠKS 

 

PRIORITA 2.:  UDRŽITELNOST A ROZVO J VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT , PODPORA SPORTOVÁNÍ  
A  POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST  

Opatření 2.1. Zjišťování poptávky na využití volného času pro děti a reagování na aktuální poptávku.  

Opatření 2.2. Podpora činností organizací – příspěvkové organizace, NNO, parlament mládeže.  

Opatření 2.3. Zajištění dostupnosti pro trávení volného času dětí i dospělých.  

Opatření 2.4. Udržení stávající nabídky aktivit pro seniory a podpora organizací, které tyto aktivity nabízí,  

                         místní, časová a finanční dostupnost aktivit.  

Opatření 2.5. Podpora budování dalších úseků cyklotras. 

Opatření 2.6. Rozšiřování přírodních areálů  a míst vhodných pro trávení volného času.  

Opatření 2.7  Otevření dětských a školních hřišť veřejnosti, alespoň v období letních prázdnin.  

Opatření 2.8. Údržba stávajících oddechových ploch, jejich postupná revitalizace.   

 

Termín realizace: průběžně  

Garant: OŠKS, OSM, příspěvkové organizace města   

 

PRIORITA 3.:  UDRŽITELNOST A ROZVOJ ZÁMĚRŮ V  SOCIÁLNÍ OBLASTI V  SOULADU 
S KOMUNITNÍM PLÁNEM  

Opatření 3.1. Pokračování procesu komunitního plánování sociálních služeb. 

Opatření 3.2. Pravidelný monitoring aktivit komunitního plánu.   

Opatření 3.3 Zajištění finančních prostředků na rozvoj záměrů dle potřeb občanů. 
 
Termín realizace: průběžně 
Garant: OSV 

 

PRIORITA 4.:  PODPORA FUNGUJÍCÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE A PORADENSTVÍ, 
ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB PRO  POMOC RODINÁM V  OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SITUACI  

Opatření 4.1. Podpora, spolupráce a snaha o udržení stávajících služeb poskytujících sociální prevenci  
                         a poradenské služby ve městě.  

Opatření 4.2. Rozšíření služeb sociální prevence a poradenství dle vyhodnocených potřeb ve  

                         spolupráci s krajským úřadem, okolními obcemi, prohloubení spolupráce škol s odborem  

                         sociálních věcí a s poskytovateli služeb.   

Opatření 4.3. Dostupnost tzv. sociálních bytů – udržení stávajícího počtu krizových bytů, eventuálně  

                        rozšíření, zvýšení počtu překlenovacích bytů, rozšíření nabídky finančně dostupných bytů 

Opatření 4.4. Zajištění materiální pomoci ve spolupráci s Potravinovou bankou, Nábytkovou bankou a  

                        neziskovými organizacemi pro rodiny i cizince.  
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Opatření 4.5. Pomoc při adaptaci cizincům v našem městě – vzdělávání, spolupráce s NNO poskytující  

                        služby v této oblasti - volnočasové aktivity, zaměstnání, finance, lékařská péče. 

Opatření 4.6. Podpora organizací, které pomáhají osobám pečujícím (poradenství, odlehčovací služby,…). 

Opatření 4.7. Pomoc a podpora organizací propagující náhradní rodinnou péči, osvěta široké veřejnosti  

                        náhradní rodinné péče, poradenství pro zájemce.  

 

Termín realizace: průběžně  

Garant: OŠKS, OSV, OSM, neziskové organizace 

 

PRIORITA 5.: OSVĚTOVÁ ČINNOST ZAMĚŘENÁ NA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL,  PREVENCI 
NEMOCÍ, PREVENC I PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

Opatření 5.1. Podpora osvětové činnosti zaměřené na zdravý životní styl a prevenci nemocí.  

Opatření 5.2. Vyhledávání vhodných dotačních titulů a podíl na realizaci projektů, které jsou zaměřeny  

                         na podporu zdravého života.  

Opatření 5.3. Podpora efektivního rozvoje sítě služeb, jejich návaznost a vhodné doplňování, které  

                        povedou k zajištění plnohodnotného a zdravého života všech občanů města bez ohledu na  

                        věk, sociální či zdravotní situaci.  

Opatření 5.4. Podpora primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů. 

Opatření 5.5. Podpora aktivit, které fungují preventivně k vyhledávání a začleňování osob ohrožených  

                        sociálním vyloučením a osob vedoucích rizikový způsob života. 

Opatření 5.6. Zvýšení bezpečnosti ve veřejných prostorách (protipovodňové, kamerové a bezpečností  

                        systémy).  

Opatření 5.7. Podpora organizací a institucí, které se prevencí sociálně patologických jevů zabývají nebo  

                         jejichž činnost k této prevenci přispívá.  

 

Termín realizace: průběžně  

Garant: OSV, OŠKS, OSM, neziskové organizace  

 

 

 

 



                

PŘÍLOHA  

MATEŘSKÉ ŠKOLY  

MŠ Turnov, 28. října 757, Turnov     481 322 692  ms.turnov@centrum.cz  http://skolky.turnov.cz/cs/ms-28-rijna/ 
MŠ Turnov, Alešova 1140, Turnov     481 322 704  drevenka@seznam.cz  http://skolky.turnov.cz/cs/ms-drevenka/ 
MŠ Turnov, Bezručova 590, Turnov    481 322 772  ms.bezrucova@tiscali.cz   http://skolky.turnov.cz/cs/ms-zamecek/ 
MŠ Turnov-Mašov, U Školy 85, Turnov    481 322 868  msmasov@seznam.cz  http://skolky.turnov.cz/cs/ms-masov/ 
MŠ Turnov, Zborovská 914, Turnov     481 322 373  5msturnov@tiscali.cz  http://skolky.turnov.cz/cs/ms-zelenka/ 
MŠ Turnov, Jana Palacha 1931, Turnov    481 323 192  skolka.vysinka@seznam.cz http://skolky.turnov.cz/cs/ms-vysinka/ 
MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, Kosmonautů 1640, 1641, Turnov  481 322 611  slunicko.turnov@centrum.cz www.slunickoturnov.cz 
Waldorfská MŠ Turnov, Hruborohozecká 405, Turnov  484 840 420  wmsturnov@seznam.cz  www.waldorfturnov.cz 
Soukromá školka SPIRÁLKA,s.r.o. Turnov, A. Dvořáka 2243  731 448 168  kvapilova@spiralaturnov.eu http://spiralka.eu/      
Centrum pro rodinu Náruč, z.s., Skálova 540, Turnov   775 964 314  naruc.turnov@seznam.cz  http://www.naruc.cz/ 
Lesní klub Skaláček, Semihorky 72, Turnov    606 704 924  sev.ceskyraj@seznam.cz   www.sevceskyraj.cz 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

ZŠ Turnov, Skálova 600, Turnov     481 322 770  michal.loukota@zsskalova.cz https://zsskalova.cz/ 
ZŠ Turnov, 28. října 18, Turnov     481 311 640  skola@2zs-turnov.cz  http://www.2zs-turnov.cz 
ZŠ Turnov, Žižkova 518, Turnov     481 322 343  skola@zsturnov.cz  http://www.zsturnov.cz/ 
ZŠ Turnov-Mašov, U Školy 56, Turnov    481 321 113  zsturnovmasov@seznam.cz http://www.zsmasov.sph.cz/   
ZŠ Turnov, Zborovská 519, Turnov     481 350 060  info@zvsturnov.cz  www.zvsturnov.cz 
Základní škola Lesves, s.r.o., Trávnice 202, Turnov                                    737 652 191                         info@leseves.cz                                   www.lesves.cz 
 

STŘEDNÍ ŠKOLY  

Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804, Turnov   481 322 849  gytu@gytu.cz   http://www.gytu.cz 
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,  481 350 031  vedeni@ohsturnov.cz   www.ohsturnov.cz  
Zborovská 519, Turnov 
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola,  481 321 232  skola@sups.info   www.sups.info 
Skálova 373, Turnov 
Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, Turnov  481 322 723  info@szsturnov.cz  http://www.szsturnov.cz/ 

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

ZŠ Turnov, Zborovská 519, Turnov     481 350 060  info@zvsturnov.cz  www.zvsturnov.cz 
MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, Kosmonautů 1640, 1641, Turnov  481 322 602  slunicko.turnov@centrum.cz www.slunickoturnov.cz 

PORADENSTVÍ   

Pedagogicko psychologická poradna a speciálně pedagogické  721 128 300  poradna.turnov@pppsemily.cz www.pppsemily.cz 
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centrum Semily, pobočka Turnov, 28. října 1872, Turnov 
 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

Vzdělávací centrum Turnov o.p.s., Jana Palacha 804, Turnov  604 988 480  info@vctu.cz   www.vctu.cz 
FAN, s.r.o., Jazyková škola, Skálova 466, Turnov   602 216 911  fancz@fancz.com  www.fancz.com 
 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ  OBLAST 

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov  481 366 855  podatelna@mu.turnov.cz  www.turnov.cz 
Dětské centrum Turnov, Kosmonautů 1641, Turnov   481 322 602  detcentrum@quick.cz  www.detskecentrumturnov.wz.cz 
FOKUS Turnov, z.s., Skálova 2336, Turnov                  775 083 008  fokus@fokusturnov.cz  www.fokusturnov.cz 
SLUNCE VŠEM, z. s., Brigádnická 2260, Turnov   607 791 769  slunce.vsem@seznam.cz  www.sluncevsem.cz 
Centrum Lira, z.ú., Matoušova 406, Liberec                                                485 109 564                         info@centrumlira.cz                          www.centrumlira.cz  
Rytmus Liberec, o.p.s., Skálova 2336, Turnov                                             773 800 661                         tony.dechtar@rytmus.org                www.rytmusliberec.cz  
Zdravotně sociální služby Turnov , 28. října 812, Turnov  481 324 115  info@zsst.cz   www.zsst.cz 
Spokojený domov, o.p.s., Zborovská 519, Turnov   773 565 341  marie.kocova@spokojeny-domov.cz  www.spokojeny-domov.cz 
Krajská nemocnice Liberec a.s. - Panochova nemocnice  481 446 111  nemtur@nemlib.cz  www.nemlib.cz 
Turnov s.r.o., 28. října 1000, Turnov 

SLUŽBY A POMOC PRO RODINY 

Centrum pro rodinu Náruč, z.s. Skálova 540, Turnov   775 964 314  naruc.turnov@seznam.cz  www.naruc.cz 
Vzdělávací centrum Turnov O.P.S, Jana Palacha 804, Turnov  604 988 480  info@vctu.cz   www.vctu.cz 
Občanské sdružení D.R.A.K., z.s., Skálova 446, Turnov  725 775 909  info@sdruzenidrak.org  www.sdruzenidrak.cz 
Advaita, z.ú., Žižkova 2031, Turnov                                                               720 158 739                         turnov@advaitaliberec.cz                www.advaitaliberec.cz  
Most k naději, občanské sdružení, Skálova 446, Turnov  725 775 909  vedouci.tp@mostknadeji.cz www.mostknadeji.eu 
Pedagogicko psychologická poradna a speciálně pedagogické  481 312 140  ppp.turnov@seznam.cz  spc@pppsemily.cz 
centrum Semily, pobočka Turnov, 28. října 1872, Turnov 
Manželská a předmanželská poradna - poradna pro mezilidské 481 540 325  rodpor.turnov@volny.cz  http://www.rpliberec.cz 
vztahy, Žižkova 2030, Turnov 
Déčko Liberec, z.s. Skálova 446, Turnov    777 098 277  poradna.turnov@d-os.net www.d-os.net 
Centrum pro integraci cizinců, Moskevská 638/8, Liberec                        735 752 467                        liberec@cicops.cz                               www.cicops.cz  
C.S. CARGO, Vesecko 486, Turnov                                                                 724 741 597                         jobs@cscargo.cz                                 www.cscargo.cz     
1. turnovská chráněná dílna, o.s., Koňský trh 615, Turnov  603 163 107  info@turnovska-chranena-dilna.cz www.turnovska-chranena-dilna.cz 
CZ Brik, s.r.o., 5. května 980, Turnov    603 325 303     

RODINA A VOLNÝ ČAS  

Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace, Husova 77, Turnov 603 293 957  svc.turnov@gmail.com  www.zlutaponorka.turnov.cz 
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http://www.zlutaponorka.turnov.cz/
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Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace, Náměstí  481 322 767  zus@turnov.cz   www.zusturnov.cz 
Českého ráje 5, Turnov 
Centrum pro rodinu Náruč, z.s. Skálova 540, Turnov   775 964 314  naruc.turnov@seznam.cz  www.naruc.cz 
Turnovské památky a cestovní ruch, p.o., náměstí Českého ráje 26      484 803 041                          info@turnov.cz                                  www.infocentrum-turnov.cz   
Sbor Jednoty bratrské v Turnově, 28. října 543, Turnov  604 317 507  sbor@jbturnov.cz  www.jbturnov.cz 
Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s., Koňský trh 200, 731 310 484  stika@turnov.org  www.scouting.turnov.org 
Turnov 
Povyk, občanské sdružení, U Lomu 35, Turnov   739 012 231  povykturnov@centrum.cz  www.povykturnov.cz 
Městská sportovní Turnov, s.r.o., Jana Palacha 804, Turnov  481 312 413  kancelar@ms-turnov.cz  http://maskova-zahrada.cz/mestska-sportovni-turnov-2/ 
Kulturní centrum Turnov, s.r.o., Markova 311, Turnov  481 322 083      www.kcturnov.cz/  
Městská knihovna Antonína Marka, Jeronýmova 517, Turnov  481 311 970  reditel@knihovna.turnov.cz http://knihovna.turnov.cz 
Tělocvičná jednota Sokol Turnov, Skálova 540, Turnov  606 605 256  sokol.turnov@seznam.cz  www.sokolturnov.cz 

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ  ORGANIZACE S MÍSTNÍ PŮSOBNOSTÍ V  OBLASTI SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT   

AC Turnov, z.s.    atletika       atletický oddíl  www.acturnov.cz 
FK Turnov, z.s.    fotbal       fotbalový oddíl  www.fkpencinturnov.cz 
HC Turnov 1931, z.s.   hokej       hokejový oddíl  www.hcturnov.cz 
Junák - český skaut, středisko Štika  skauting       skautský oddíl  www.scouting.turnov.org 
Turnov, z.s.,Koňský trh 200 
Klub Českých turistů Sokol Turnov  organizovaná turistika     turistický oddíl  http://turistika.turnov.org/ 
Klub lyžařů Turnov, z.s.   lyžování       lyžařský oddíl  http://scturnov.cz 
Orel jednota Turnov   stolní tenis, turistika, cyklistika, běhání, florbal  farní oddíl Děti (z) ráje http://orel.cz 
SKI Club Turnov    lyžování       lyžařský oddíl  http://scturnov.cz 
Sportovní lyžařský klub Malý Rohozec, z.s.   sportovní střelba  
ŠK ZIKUDA Turnov, z.s.   šachy       šachový oddíl  http://sachyturnov.webnode.cz/ 
Tělocvičná jednota Sokol Turnov  stolní tenis, aerobic, gymnastika, karate, cvičení  oddíl stolního tenisu http://sokol.turnov.cz/ 

pro děti a dospělé, volejbal, tábory, sportovní 
soustředění, oddílové akce atd.  

Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.  florbal, futsal, basketbal, házená, odbíjená,    aerobik, Atletický  www.tj.turnov.cz 
     spining, squash, aerobic, kulturistika, kick box, box  akademický klub, 
            Basketbal, Box, Florbal, 

 Futsal, Házená, Kanoistika, 
 Kanoistika, Kickbox, Malá 
 kopaná, MZB, Mucher club, 
 Orientační běh, ROB, RS  
Daliměřice, RS Mašov,  
Samostatný orientační klub, 
 Silový trojboj a kulturistika, 
Squash, Volejbal 

mailto:zus@turnov.cz
http://www.zusturnov.cz/
mailto:naruc.turnov@seznam.cz
http://www.naruc.cz/
mailto:info@turnov.cz
mailto:sbor@jbturnov.cz
http://www.jbturnov.cz/
mailto:stika@turnov.org
http://www.scouting.turnov.org/
mailto:povykturnov@centrum.cz
http://www.povykturnov.cz/
mailto:kancelar@ms-turnov.cz
http://maskova-zahrada.cz/mestska-sportovni-turnov-2/
http://www.kcturnov.cz/
mailto:reditel@knihovna.turnov.cz
http://knihovna.turnov.cz/
mailto:sokol.turnov@seznam.cz
http://www.sokolturnov.cz/
http://www.acturnov.cz/
http://www.fkpencinturnov.cz/
http://www.hcturnov.cz/
http://www.scouting.turnov.org/
http://turistika.turnov.org/
http://scturnov.cz/
http://orel.cz/
http://scturnov.cz/
http://sachyturnov.webnode.cz/
http://sokol.turnov.cz/
http://www.tj.turnov.cz/
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Tělovýchovně sportovní club  judo, badminton, horolezectví, florbal, malá kopaná, SVP, Judo, Badminton, www.tscturnov.cz  
fitness, posilovna, tenis, kopaná    Horolezectví, Florbal, Malá  

 
Tenisový klub Turnov o.s.   tenis          www.tkturnov.cz 
Sportline, z.s., Turnov    inline bruslení                                                                                                                                www.sportline.cz                                                                                                                         
 

SPORTOVNÍ SUBJEKTY VE VLASTNICTVÍ FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH  OSOB PŮSOBÍCÍ VE MĚSTĚ TURNOV  

Asociace TOM ČR   turistika, tábornictví        www.a-tom.cz 

BABY CLUB MISUTKA s.r.o.  plavání          www.misutka.eu 
Body Sport - Tomáš Brych   spinning, pilates, body UP, body ball, body CROSS, TRX    www.bodysport.cz 
Centrum pro K2HIKING   K2HIKING         www.k2hiking-turnov.cz 
Fitness Club TSC                    kulturistika, fitness        www.tsturnov.cz 
Martin Goruk - Sommer paradies  rafty, lodě, koloběžky, sportovní lezení      www.vyletvraji.cz 
Michal Valšík    streetbasketbal 
Outdoor school Jizera   horolezectví, sportovní lezectví, vodáctví,      www.outdoor-school.cz 
     lukostřelba, bungee running, orientační běh, 

aerobic 
Sport inline - Pavel Hlubuček  in-line bruslení         http://www.sportinline.cz 
SUNDISK s.r.o.    sportovní a kulturní produkce       www.sundisk.cz 
Taneční a pohybová škola Ilma  tanec          www.ilma.cz 
Tenisová hala Turnov   tenis, bowling, golf, badminton, funkčí trénink move it     
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