
     
      

Zpráva o činnosti projektu Zdravé město 

Turnov a MA 21 v roce 2016 
    

Město Turnov bylo, je a bude bohaté, živé a ZDRAVÉ město, kde se pořádá nepřeberné 

množství akcí zaměřených pro různé skupiny i pro širokou veřejnost. Turnov se i nadále 

programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, participace obyvatel a podpoře zdravého 

životního stylu pro zajištění kvalitního, zdravého, příjemného a udržitelného místa pro život.  

Velký význam zaznamenal projekt Zdravé město a MA21, díky naplňování povinných kritérií 

místní Agendy, kterým se v roce 2016 posunul z kategorie D do kategorie C. V souvislosti 

spolupráce města Turnova s Národní sítí Zdravých měst proběhlo v roce 2016 několik změn. 

V březnu roku 2016 se změnila osoba koordinátora projektu, kterou nyní zastává tisková 

mluvčí Ing. Anna Šupíková. Změna proběhla také v obsazení pracovní skupiny, která se navíc 

v průběhu roku stala komisí Rady města. Komise se v roce 2016 sešla čtyřikrát, kde se 

probíraly vždy proběhlé aktivity a plánovaly se aktivity budoucí. Zápisy jsou zveřejněny na 

webových stránkách města.  

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

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

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

narozenin, od 90. narozenin se gratuluje každý rok. V roce 2016 členové obešli 281 

gratulantů. Jubilanti vždy obdrželi přání, dárkový balíček a květinu.  

Projekt Zdravého města a MA21 se vyznačuje otevřenosti Městského úřadu vůči veřejnosti. 

Pro zvýšení transparentnosti byl v roce 2016 pořízen rozklikávací rozpočet Gordic, dále 

program na transparentní zadávání veřejných zakázek E-ZAK a také program Vema na 

aktuální informování o přítomnosti úředníků na pracovišti. Městský úřad je také otevřený 

podnětům obyvatel, které u sebe schraňuje tisková mluvčí. Občané mohou své podněty zasílat 

elektronickou poštou, donést osobně na úřad nebo využít 4 schránek na připomínky.  

Informovanost obyvatel je zajišťována hned několika zdroji. V tištěné podobě jsou obyvatelé 

informováni prostřednictvím Radničních listů, které jsou šestistránkovou přílohou měsíčníku 

Hlasy a ohlasy Turnovska. Tento časopis je distribuován zdarma do schránek obyvatel 

Turnova. Stejně je distribuován také čtrnáctidenní zpravodaj Turnovsko v akci, kde vychází 

strana města Turnova. Sudé číslo novin je doplněna o anketu zastupitelů na aktuální téma. 

Jednu dvojstranu si lidé mohou přečíst také v časopise Turnovsko, kde je vždy popsáno 

jedno větší téma. Dalším informačním kanálem jsou městské webové stránky 

www.turnov.cz, kde jsou uvedeny všechny aktuální informace. Od roku 2013 má město 

Turnov také svůj Facebookový profil, který slouží k širší prezentaci města a je také více 

zaplňován obrazovým materiálem. V průběhu roku 2016 přibylo na Facebooku více jak 400 



označení „To se mi líbí“ k našemu profilu, čímž jsme ke konci roku dosáhli k neuvěřitelným 

1.500 fanouškům stránky města Turnova. O dění ve městě byly natáčeny nepravidelné relace 

Televize Města Turnova, která připravila více jak 14 relací o Noci s Andersenem, o 

květnových nebo říjnových oslavách města, o první sezoně venkovního koupaliště v Maškově 

zahradě nebo k uctění památky zesnulého JUDr. Václava Šolce. Město Turnov zajišťuje také 

novinářům tiskový servis a každý první pracovní den v měsíci je pořádaná tisková 

konference. O dění na radnici i ve městě bylo novinářům za rok 2016 zasláno 510 tiskových 

zpráv. Rozhovory se starostou města, zprávy z radnice a upoutávky na akce byly také 

přinášeny Radiem Contact Liberec, webovým portálem Naše Pojizeří i v adventním čísle 

Tipservisu. Občanům také představujeme informace prostřednictvím vývěsních ploch na šesti 

městských vývěskách, dále plochách spřátelených organizací (TPCR, KCT, Muzeum Českého 

ráje a další) a na 30 plakátovacích plochách, které spravují Technické služby Turnov.  

Město Turnov se také snaží o podporu zaměstnanosti a bezpečnosti na svém území. Během 

roku 2016 dohlíželi na přechody pro chodce strážníci Městské policie a dva asistenti Městské 

policie Turnov. Projekt asistentů byl financován Úřadem práce ČR a trval do 30. června 

2016. Městský úřad Turnov také od roku 2014 podporuje zapojování dlouhodobě 

nezaměstnaných do činností města zprostředkováním veřejně prospěšných prací. Projekt 

pomáhá dlouhodobě evidovaným na úřadu práce získat nebo oživit pracovní návyky. 

V prosinci 2016 se vystřídaly skupiny pracovníků, kdy nyní město zaměstnává pět pracovníků 

na úklidové a další pomocné práce. Skupinu vede osoba koordinátora také z úřadu práce. Na 

platy pracovníků přispívá Úřad práce ČR, dále je spolufinancován ze státního rozpočtu a 

Evropského sociálního fordu.  

Město Turnov během celého roku zapojuje veřejnost do řady projektů a kampaní, různá 

setkávání s veřejností, kulaté stoly na daným tématem, přednášky, přivítání prvňáčků, loučení 

s předškoláky, kulturní a společenské akce a další. Turnov svými aktivitami také zaujal jiná 

města v celé České republice a příklady naší dobré praxe jsou zveřejněny na stránkách 

www.dobrapraxe.cz. Během roku 2016 se na těchto stránkách objevilo dvanáct inspirativních 

příkladů z Turnova. Celkově v Turnově proběhlo na 490 aktivit podporující projekt Zdravého 

města Turnova a místní Agendy 21. Projekt byl také podpořen dotací z Libereckého kraje.  

  

http://www.dobrapraxe.cz/


Přehled zajímavých akcí v roce 2016:  

- Novoroční ohňostroj: Na Lukách proběhl tradiční novoroční ohňostroj díky podpoře 

více jak desítky místních podnikatelů. Mladá turnovská kapela Snap Call roztančila 

obyvatele Turnova a okolí, kteří zaplnili celé centrální parkoviště u autobusového 

nádraží. 

 

- Setkání s obyvateli: V průběhu roku 2016 se uskutečnilo 8 setkání starosty města 

Tomáše Hockeho s veřejností v jednotlivých lokalitách města. Místostarostky Jana 

Svobodová se připojila k setkání konané v nově otevřeném Domě přírody v Dolánkách 

u Turnova a místostarostka Petra Houšková se setkala s mladými maminkami při besedě 

v Centru pro rodinu Náruč.  Celkově se setkávání zúčastnily téměř dvě stovky obyvatel 

města.  

 

  



- Duben pro planetu Zemi a Den Země: Celý měsíc duben byl věnován planetě Zemi, 

ekologickým výchovám na turnovských školách a školkách a vyvrcholením bylo 

připojení se ke světovému Dne Země a kampani Ukliďme Česko. V průběhu měsíce 

dubna se podařilo uklidit různé lokality města Turnova například v okolí turistických 

tras Českého ráje nebo v lesích poblíž průmyslové zóny Vesecko. Celkem se vysbíralo 

více jak 500 kg odpadu.  

 

- Podpora dětí a rodin ve spolupráci s CPR Náruč: Pravidelné setkávání pěstounských 

rodin a veřejné nezávazné setkávání v rámci kampaně Mít domov a rodinu. 

Samozřejmost nebo vzácnost?, kdy se zájemci mohli blíže seznámit s informacemi o 

pěstounské péči. 

 

- Den zdraví – Zdravé stárnutí: Poprvé se v Turnově uskutečnila kampaň 

k mezinárodnímu Dni zdraví, které se zaměřilo na stárnutí evropské populace a 

možnosti prevence degenerativních onemocnění. První část dne byla věnovaná 

konferenci, kde se kromě přednášejících prezentovali také spolky, které se zaměřují na 

práci se seniory. Konference se účastnilo více jak 70 zájemců z řad seniorů, ale i 

mladší generace.  Druhá část dne začala v Klubu aktivních seniorů, kde bylo 

připraveno kulturní vystoupení. Den pokračoval otevřením následné péče v nemocnici, 

domova důchodců Pohoda a dalším organizacím.) 



 

- Vítání občánků: Odbor správní Městského úřadu Turnov společně s Městskou 

knihovnou Antonína Marka, Muzeem Českého ráje, Centrem pro rodinu Náruč a 

Spolkem rodáků a přátel Turnova přivítali v prostorách u „Sasíků“ více jak 100 nových 

občánků Turnova. Každý nový občánek obdržel květinu, pamětní listinu, plyšovou 

hračku a něco malého navíc. Vítání občánků proběhlo v roce 2016 čtyřikrát a o 

doprovodný program pro doprovod rodičů a příbuzným se postarala Základní umělecká 

škola Turnov.  

 

- Parlament mládeže města Turnova: Od roku 2013 v Turnově oficiálně funguje 

parlament mládeže města Turnova, jehož cleny jsou zástupci všech turnovských 

základních a středních škol. V průběhu roku 2016 proběhlo šest setkání parlamentu, na 

kterých byly diskutovány různá témata. Parlament navštívil zimní stadion L. Koška a 

připravil anketu na užití sportovního areálu mezi mládeží. Parlament se také účastnil 

setkání mládežnického parlamentu z celého Libereckého kraje v Lomnici nad Popelkou. 

Na podzim proběhla pilotní verze studentského fóra, při které si mládež připravila 

podněty na účast při velkém fóru města Turnova. S novým školním rokem se změnila 

osoba koordinátora z ředitele SVČ Žluté ponorky Ing. Mgr. Tomáše Zakouřila na 



vedoucí ICM Mgr. Báru Havlátovou. Ke konci roku 2016 také bylo ustanoveno nové 

vedení parlamentu a zástupci mládeže si stanovili plán a směřování setkávání.  

 

- Vítání sv. Martina: Více jak 500 obyvatel Turnova a okolí se v listopadu shromáždilo 

u základní školy v Alešově ulici, aby přivítalo příjezd svatého Martina na bílém koni. 

Tradiční akci doplňuje lampionový průvod, pěvecké vystoupení a stánek 

s občerstvením, kde nechybí ani martinské rohlíčky.) 

 

- Veřejné fórum města Turnova: Poslední říjnový den patřil fóru Zdravého města pro 

širokou veřejnost, kterého se účastnilo více jak 70 obyvatel města. Specifikum tohoto 

fóra bylo, že se ho účastnila téměř výhradně veřejnost. Z Městského úřadu byli přítomni 

totiž jen dva úředníci. Během odpoledne se z téměř 90 podnětů od občanů hledalo tzv. 

Desatero problémů města Turnova. Výsledky z veřejného fóra byly podrobeny 

celoměstské veřejné anketě, která určila prioritní problémy. Hlasování probíhalo 

elektronickou formou s využitím platformy D21 s kontrolou pravdivosti údajů 

ověřením SMS zprávy. Výsledky ankety také posloužily k vytvoření SWOT analýzy 

problémů města. Na veřejném fóru se také začala formovat Pocitová mapa Turnova, 

která pomocí pěti emocí vytvořila srozumitelnou mapu míst, které by měli být zahrnuty 

do vytváření strategie města při územní plánování veřejného prostoru. Emoce řešila 

místa, jak pozitivní, kde lidé tráví a chtějí trávit volný čas, tak i negativní, kde se cítí 



nebezpečně či kde by si přáli obyvatelé více zeleně. Podrobná zpráva z veřejného fóra 

města je umístěna na webových stránkách města.  

 

- Vánoční aktivity města: V Turnově proběhl již 18. ročník tradičních vánočních trhů. 

Dvoudenní trhy nabízí bohatý kulturní program a stánky s řemeslnými výrobky. Trhy 

pořádá město Turnov ve spolupráci s Kulturním centrem Turnov a Muzeem Českého 

ráje, kde se hrála dětská představení a k vidění byli i výstava s vánoční tematikou. 

V kamenářském domě probíhala vánoční tvořivá dílna. Na vánočních trzích byly dva 

speciální stánky. Jedním byl stánek turnovských skautů Pro dobrou věc, kde se vybírali 

peníze pro Adélku se syndromem Aicardi a Víťovi, který je postižen dětskou mozkovou 

obrnou a epilepsií. Skautům se podařilo vybrat 70.000 Kč. Druhým netradičním 

stánkem se stala novinka v podobě stánku se speciálním čajem starosty a místostarostek 

Turnova. Vedení města rozdávalo kolemjdoucím speciální čaj a při tom vybírali 

příspěvek na Ježíška pro seniory. Za čaj se podařilo vybrat 2.200 Kč, za které byly 

pořízeny drobnosti pro seniory v DD Pohoda. Dárky byly nakoupeny dle přání klientů, 

kteří poprvé vyjádřili své přání dopisem pro Ježíška. Dárky byly předány při vánoční 

besídce.  

   

 



Podrobný výčet aktivit za rok 2016:  
Děti a mládež 

Každý měsíc:  

- Klub začínajících autorů 

- Klub Matýsek 

Leden:  
- Klub Matýsek (Setkání s předškoláky z mateřských škol v MKAMT na téma zápis do 

školy) 

- Tajemné Bichlování (ZŠ Skálova 

připravila pro 40 soutěžících z řad žáků 5. - 7. 

tříd soutěž s nakoupenými knížkami 

v různých disciplínách. Děti ve škole po 

ukončení soutěže i přespaly. Akce se konala 

na podporu výchovy ke čtenářství.) 

- Turnovský Granátek (Pravidelné úterní setkávání 

v MKAMT při nových knížkách, společném 

čtení, tvůrčím psaní a dramatizaci textu) 

- Výstava Náš les (Vystavení nejlepších prací dětí 

z MŠ výtvarné soutěže OŽP z podzimu 2015) 

- Origami párty (Zábavná papírová technika 

v ICM pod vedením výtvarnice Lady 

Capouškové) 

- Pasování prvňáčků do Řádu rytířů 

čtenářů (Od konce ledna do začátku 

února proběhlo pasování prvňáčků za 

přítomnosti krále a královny všech 

pohádkových knížek. 205 zapojených 

prvňáčků z Turnova dostalo svou 

první čtenářskou průkazku, pamětní 

gleit a řád Rytíře řádu čtenářů. 

Z okolních obcí se přidalo dalších 66 

dětí.)  

- Překroč hranice (Prezentace potřebných 

informací v ICM pro studenty SŠ, VŠ a jejich 

rodiče za účelem seznámení možností 

v zahraničí) 

- ZŠ Zborovská je Ekoškola (Již počtvrté se 

podařilo škole obhájit titul Ekoškola, daří se jí 

chránit životní prostředí a zapojovat se do 

různých kampaní)  



Únor:  
- Zpíváme si s knížkou (Pořad výchovy ke 

čtenářství pro prvňáčky ZŠ, který organizovala 

MKAMT) 

- Klub Matýsek (Setkání v MKAMT 

s předškoláky, které je věnováno pohádkovým a 

dalším knížkám a dovednostem pod názvem Co 

má umět předškolák, nauč se to také tak) 

- Věnuj mobil (ZŠ 

Skálova se zapojila 

již po několikáté do celorepublikové soutěže, ve které se 

shromažďují staré mobilní telefony. Žáci zapojili do 

sbírání i širokou veřejnost. Nefunkční telefony jsou 

recyklovány a funkční přístroje jsou věnovány 

potřebnějším např. dětem v dětských domovech nebo pro speciálních úpravách 

handicapovaným lidem.) 

- Dětský karneval s Náručí (CPR Náruč 

připravilo tradiční karnevalový rej pro nejmenší 

s živou hudbou, spoustou písniček, tanečků, 

soutěží a dovádění.) 

- Viktorka a vesmírná dobrodružství: Co se 

schová do bubliny? (Workshop pro žáky I. 

Stupně ZŠ pod vedením spisovatelky Kláry 

Smolíkové v MKAMT) 

- Zasedání PMMT (Parlament mládeže města 

Turnova zasedal ve Žluté ponorce, kde hlavní téma setkání byla doprava. Diskuse se 

účastnil vedoucí odboru dopravy 

Mgr. Pavel Vaňátko.) 

- Pozvěme komiks do školy a do 

knihovny (Odpolední seminář pro 

vyučující českého jazyka, výtvarné a 

mediální výchovy na ZŠ Žižkova 

v prostorách MKAMT) 

- PMMT v Lomnici nad Popelkou 

(Parlament mládeže města Turnova 

se zúčastnil setkání mládežnického 

parlamentu z celého Libereckého 

kraje v Lomnici nad Popelkou.)  

Březen:  
- Život na provázku, aneb o loutkářích a loutkách (Pohádkový 

podvečer s povídáním o loutkaři a setkáním nad knihou 

ředitele knihovny Mgr. Jaroslava Kříže)  

- Soutěž Co se děje v lese (OŽP vyhlásil výtvarnou soutěž pro 

děti z mateřských škol.) 



- Zpíváme si s knížkou (Pořad MKAMT vedoucí k výchově ke čtenářství pro prvňáčky 

ZŠ)  

- Setkání PMMT v Maškově zahradě (Parlament mládeže 

města Turnova prozkoumal nový zimní stadion Ludvíka 

Koška v areálu Maškovy zahrady, průvodcem se stal 

manažer Sportovního a rekreačního areálu Maškovy zahrady 

Ing. Tomáš Špinka. Ze setkání vznikla anketa vztahující se 

ke sportovnímu areálu a využití mezi mládeží.) 

- Ivona Březinová v MKAMT (autorská literární beseda se 

spisovatelkou knih pro děti a mládež.) 

-  Rok moderní pohádky (Pořad MKAMT pro školy na 

motivy knížek Miloše Macourku a Zdeňka Svěráka k jejich 

životním výročím) 

- Báje, mýty, legendy a pověsti (MKAMT připravila hodiny 

výchovy ke čtenářství pro 6. ročníky ZŠ) 

- Jak vzniká kniha a jak se dělá báseň (MKAMT připravila hodiny výchovy ke 

čtenářství pro 4. a 5. ročníky ZŠ s PhDr. Ondřejem Hníkem PhD., básníkem, 

spisovatelem, univerzitním profesorem a didaktikem literatury) 

-  

Duben:  
- Chceš se najíst? (ICM zorganizovalo na 

ZŠ Skálova kuchařský workshop pro 

mladé náctileté pro vyzkoušení 

jednoduchých receptů) 

- Duben – měsíc pro planetu Zemi 

o Ohrožená příroda (Přednášky 

pro II. stupeň ZŠ s MVDr. 

Přemyslem Rabasem, ředitelem 

ZOO Dvůr Králové nad Labem - 

OŽP) 

o Detaily přírody (Procházka přírodou se zaměřením na běžné druhy zvířat a 

jejich význam. Průvodcem byl pan Karel Kerouš, bývalý pracovník České 

inspekce životního prostředí - OŽP)  

o Motýlí kouzla (Výukový ekologický program pro mateřské školy v rámci 

měsíce dubna pro planetu Zemi - OŽP)  

o Příroda, ekologie a zdraví 

ve 21. století (soutěžní 

konference určená žákům II. 

stupně a studentům SŠ na téma 

ekologie) 

- Čteme všichni, vypráví jen 

někdo (Místní kolo 13. ročníku 

přehlídky v umění vyprávět se 

konala na počet Karla IV. a byla 

součástí projektu Kde končí 

svět) 



- Sportovní den (Pro žáky 4. tříd byl 

připraven místo výuky sportovní den 

s množstvím stanoviště, kde si děti 

mohly vyzkoušet házenou, florbal, in-

line bruslení, judo, atletické disciplíny 

a mnoho dalších. OŠKS) 

- Kde končí svět – regionální přehlídka 

(Přehlídka dvouletého celostátního 

projektu výchovy ke čtenářství 

představil nejlepší výtvarné a literární 

práce) 

- Krev v mobilech (Projekce v ICM v rámci 

festivalu „Promítej i ty!“ o kontroverzním 

tématu pohodlí a módy vyspělých zemí 

vykoupených zdravotními následky levné 

pracovní síly v Africe) 

- Žáci čtvrtých ročníků si prohlédli radnici 

(V rámci vlastivědy měly dvě třídy možnost 

prozkoumat prostory radnice s výkladem 

místostarostky Petry Houškové. OŠKS) 

Květen:  
- Čteme všichni, vypráví jen někdo (Regionální kolo13. ročníku přehlídky v umění 

vyprávět v Semilech) 

- Cyklistické průkazy pro žáky ZŠ (Žáci 

čtvrtých tříd absolvovali kurzy 

dopravní výchovy, které uspořádalo 

středisko volného času Žlutá ponorka 

za podpory Ministerstva dopravy 

oddělení Besip a KÚ Libereckého kraje 

a Městské policie Turnov.)  

- Western v parku! (SVČ Žlutá ponorka 

uspořádalo turnovský majáles v parku) 

- Putování po památkách 

(OŠKS ve spolupráci s dalšími 

subjekty zorganizoval tradiční 

putování žáků ZŠ po turnovských 

památkách se čtyřmi zastaveními 

(Synagoga, kostel sv. Mikuláše, 

Rývovy sady, Dlaskův statek 

v Dolánkách u Turnova) 

- Na sever od slunce 

(Promítání filmu v ICM o dvou 

surfařích, kteří se nebojí vyrazit 

na severní vlny) 



- Povstaňte, přichází král (Sborník literárních a 

výtvarných prací žáků ZŠ Žižkovy, kteří získali za svou 

práci ocenění ve 43. ročníku celostátní literární soutěže 

Náš svět. „Kniha“ byla také převedena do digitální 

podoby samotnými žáky.)  

- Literární toulky Turnovem (Putování v rámci 

semináře 

literární výchovy pro žáky 7. a 8. ročníků 

ŽŠ, prováděla Eva Kordová) 

- Žáci čtvrtých ročníků si prohlédli radnici 

(Žáci další základní školy navštívili 

radnici. Výkladu prohlídky se ujala 

vedoucí odboru školství, kultury a sportu a 

místostarostka Jana Svobodová. 

Organizovalo OŠKS) 

Červen:  
- S Karlem IV. na Hradě 

(Slavnostní pasování na rytíře 

Řádu krásného slova na závěr 

projektu „Kde končí svět – Jak je 

to s králem“ u příležitosti 700. 

výročí narození Karla IV. 

Pasováni budou nejlepší účastníci 

projektu na Pražském hradě – za 

město Turnov a z Libereckého 

kraje jen Nikol Hanzlová, jedna 

z 10 pasovaných z celé ČR) 

- Slavnost abecedy a čtení (MKAMT ve spolupráci s OŠKS a za účasti spisovatelky 

Kláry Smolíkové předali prvňáčkům knížky v městském divadle.) 

- Loučení s předškoláky (OŠKS 

zorganizovalo tradiční loučení 

s dětmi, kteří opouští MŠ a po 

prázdninách nastoupí do 1. třídy) 

- Vyhlášení soutěže ve sběru papíru 

a baterií (Všichni žáci turnovských 

škol se zapojili do sběru a podařilo 

se jim shromáždit přes 81 tisíc 

kilogramů papíru a 422 kilogramů 

použitých baterií. Vítěznou školou 

se stala ZŠ Mašov.) 

- Dopravní výchova pro děti z mateřských škol (Odbor dopravy pořádá za pomoci 

Střediska volného času Žlutá ponorka dopravní výchovu pro nejmenší děti, které 

získají základní návyky chování účastníka silničního provozu.) 

- Den dětí pro naše nejmenší v Náruči (Skotačení, dovádění, zpívání a divadelní 

představení.)  



- Den čtenářů na hradě (Akce k závěru projektu 

Kde končí svět pro děti ze ZŠ z Libereckého 

kraje - MKAMT) 

- Po stopách Karla IV. (Celodenní výlet 

čtenářského klubu Turnovský Granátek do 

Prahy, kde 

se děti 

seznámili 

s významnými osobnostmi a kulturními 

památkami) 

- Pokračování projetu Společná cesta k přírodním 

vědám (Dva roky po skončení mezinárodního 

projektu pokračuje neformálně mezi žáky škol 

města Turnova a města Ottendorf-Okrille.)  

Září:  
- Balení učebnic a sešitů v Městské knihovně Antonína Dvořáka Turnov 

- Turnovský Granátek (Čtenářský klub v MKAMT pokračoval i v dalším školním roce) 

- Kola versus auta (Informační centrum Turnov pro mládež si připravilo v rámci ETM 

promítání inspirativního snímku se širokým záběrem. Film dával prostor nápaditým 

komentářům a představoval různé aspekty boje cyklistů o bezpečný pohyb ve městě.) 

- Putování po památkách 

(Podzimní putování v rámci 

ETM a Dnů evropského 

dědictví, kdy se žáci 4. ročníků 

ZŠ seznámili s památkami 

v Turnově.) 

- Setkání dětí v Sasku (Díky 

dlouhodobé spolupráci v rámci 

česko-saského partnerství se děti 

ze ZŠ Žižkova zúčastnili 

dvoudenní akce zaměřené na 

poznávání přírodních a 

historických atraktivit Ottendorfu-

Okrilla.) 

- Knihožrouti se spisovatelkou 

Klárou Smolíkovou (Tvořivá beseda 

v knihovně A. Marka pro druhé ročníky 

základních škol s autorkou knihy pro 

prvňáčky, kterou získali před 

prázdninami. Na knížku navazovalo 

hravé tvoření a další projekt Druhé 

čtení)  



Říjen:  
- Studentské fórum ve Žluté ponorce 

(Parlament mládeže města Turnova 

uspořádal pilotní projekt studentského 

fóru, kterým se mládež připravila na 

účast a velkém veřejném fóru města 

Turnova, které proběhlo k poslednímu 

říjnu.)  

- Pohádkový podvečer (Městská 

knihovna A. Marka uspořádala v rámci 

týdne knihoven pohádku v podání 

loutkového divadla jednoho herce 

Kordula Liberec o chameleonovi 

Leonovi)  

- Školní klub na ZŠ Skálova (ZŠ Skálova se 

dočkala prostředí školního klubu, který byl po 

prázdninovém stavění dokončen a otevřen do 

provozu. Prostory slouží pro vyučování 

netradičními metodami, zároveň jako místo 

s knihami, prostor pro kroužky i pro relax a 

volný čas.) 

- Čteme všichni, vypráví jen někdo 

(oblastní kolo přehlídky v umění vyprávět a 

setkání nejlepších vypravěčů nejen Českého ráje. Záštitu nad akcí převzala 

spisovatelka Ivona Březinová a nakladatelství Albatros) 

- Školní parlament v Praze Za 

udržitelný svět (Parlament ZŠ 28. 

října reprezentoval Turnov na 

sportovně vzdělávací akci, která 

byla připravena od United Nations 

a Charitou ČR v areálu ZOO Praha. 

Dvě družstva z Turnova obsadila 

druhé a třetí místo.)  

- Miloš Macourek a Zdeněk Svěrák 

(Hodina výchovy ke čtenářství pro 

základní školy v rámci projektu 

Rok moderní pohádky věnované 

oběma spisovatelům k jejich životním výročím) 



- Putování za památnými stromy Turnova (v rámci celostátní akce Říjen – měsíc stromů 

a Dnů zdraví pořádala Knihovna A. Marka putování Turnovem pro základní školy. 

Děti provázeli odborníci z oboru 

dendrologie) 

- Besedy o vzniku Československa 

(Novodobé dějiny českého národa 

byly žákům pátých tříd představeny 

poutavou a zábavnou formou. V rámci 

oslav 28. října byly pro děti 

připraveny na jednotlivých základních 

školách besedy s Mgr. Lenkou 

Křížovou.)  

 

Listopad:  
- Filmové promítání o nevšedním tématu (Informační centrum mládeže si připravilo 

promítání o praktikách sociálního inženýrství v severní Evropě. Mládež se dozvěděla, 

jaká jsou pravidla a podmínky založení a fungování rodiny ve Švédsku) 

- Zasedání PMMT 

(Parlament mládeže města Turnova 

se poprvé setkal v prostorách 

Informačního centra mládeže 

Městské knihovny A. Marka 

Turnov pod vedením Mgr. Báry 

Havlátové. Tímto setkáním se 

určilo směřování setkávání 

parlamentu v novém obsazení.)  

- Nebe, peklo, ráj aneb hra na básníky (Pořad pro dětí 

v MKAMT o poezii nejen českých básníků určený pro 

základní školy)  

- Žáci ZŠ Žižkova uspěli v soutěži Vezmi žlutou barvičku 

(Mezinárodní soutěž je rozdělena do výtvarné a literární 

části. Turnovskou školu reprezentovala autorská knížka 

žáků „Povstaňte, přichází král“. V literární části uspěli dva 

žáci, kteří dostali mimořádnou cenu odborné poroty za 

poezii. Ve výtvarné části byla žákovi 2.B udělena 

mimořádná cena poroty, žákyni 8.A cena za nápad za 

Pozvánku ke stavbě mostu. Druhé místo obsadila žákyně 

7.B za portrét Karla IV. a první místo obsadila s ilustrací 

knižní obálky žákyně 9.B. Za celou knížku byl škole věnován Pamětní list.) 

 

 



Prosinec:  
- Mikuláš v MŠ (Odbor školství, kultury a 

sportu připravil tradiční akci, kdy do 

turnovských mateřských škol zavítá Mikuláš i 

se svou družinou a podaruje děti sladkou 

nadílkou.)  

- Zasedání PMMT (Parlament mládeže města 

Turnova se dohodl nad tvorbou vlastního časopisu. 

Na setkání parlamentu byla pozvaná redaktorka 

časopisu Týden Bc. Adéla Beranová a tisková 

mluvčí města Ing. Anna Šupíková pro osvětlení 

redakční činnosti. Ustanovující hlasování o vedení 

parlamentu bylo přeloženo na začátek roku 2017.) 

- Školní parlament v Liberci (Parlament ZŠ 28. října 

reprezentoval Turnov na setkání žákovských 

parlamentů v Liberci, kde se sešlo přes 200 žáků a 

učitelů. Sami žáci prezentovali své projekty, které 

za poslední dva roky uskutečnili.)  

 

Rodiny s dětmi 

Každý měsíc:  

- Setkání rodičů dětí s autismem/ ADHD v Náruči (pravidelné setkávání rodičů dětí 

s autismem a ADHD. Výměna a sdílení zkušeností, vzájemná podpora. Co zažívají 

rodiče dětí s autismem a ADHD – vítán je každý, koho tato problematika zajímá) 

- Screening vývojových vad v Náruči (Konzultace s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou 

Hoetzelovou.) 

- Pravidelný program MIMICVIČENÍ v Náruči  

- Pravidelný program: Zpívánky v Náruči s Michaelou Uchytilovou 

- Pravidelný program: Jóga pro děti v Náruči (pro děti od 3 do 7 let) 

- Pravidelný program: Šikovné ručičky v Náruči (pro děti od 4 do 7 let) 

- Pravidelný program: Tvoření pro maminky s dětmi s Lenkou Plívovou 

Leden:  
- Reflexní masáže dětí v Náruči (Reflexologie nohy jako účinná forma terapeutické 

práce přes chodidla našich nohou. Beseda se zkušenou masérkou sportovní, rekondiční 

a reflexní masáže a maminkou Jitkou Růžičkovou.) 

- Novoroční speciál v Náruči o naději (Kde se rodí naděje. Důležitost naděje u 

nejmladších dětí. Jak podpořit rozvoj naděje u dětí. Beseda s dětskou psycholožkou 

Mgr. Janou Leitnerovou) 



- Zimní výtvarná dílna (MKAMT připravila bambulkovou, vločkovou, krabičkovou 

dílnu pod vedením Evy Šrajerové, Simony Bakešové a Ivy Dalerové.) 

- Beseda Dítě a televize v Náruči (beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou. 

Jak ji vnímá dítě, co se děje při sledování obrazovky, dětské pořady) 

- Zápisy dětí do základních škol (Na všech turnovských školách od 15. ledna do 15. 

února. Slavnostní zápis proběhl v pátek 15. ledna. OŠKS) 

 

Únor:  
- Pohádkový podvečer – Ostrov pohádek (V MKAMT se setkávali rodiče a děti 

s divadlem jednoho herce.) 

- Výtvarná dílna – kožená, ponožková a punčochová (Pro rodiče s dětmi pod vedením 

mistra kožených výrobků Ondřeje Hladíka a lektorkou Evou Šrajerovou na pajduláčky 

z ponožek a punčoch. V MKAMT se jednalo o jubilejní 255 výtvarnou tvůrčí dílnu od 

roku 1994.) 

- Konference Vliv her a hraček na 

rozvoj dětí v období raného dětství 

v Náruči (Konference představila hru a 

hračky z pohledu přirozených potřeb a 

vývoje dítěte i z hlediska trvale 

udržitelného rozvoje. Pořádáno ve 

spolupráci se Sítí mateřských center. 

Součástí konference byla i vernisáž 

putovní výstavy „Víme, s čím si 

hrajeme?“) 

- Beseda Rodina na druhý pokus 

v Náruči (Jaké je to být nevlastním rodičem? Jak na vztah s nevlastními dětmi? 

Beseda s psycholožkou Mgr. Janou Letnerovou) 

- Beseda Pohádky pro různý věk dětí v Náruči (Pohádky a jejich působení na děti 

vzhledem k jejich věku. Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou)  

Březen:  
- Výtvarná dílna pohádková, kostýmová, tričková (V MKAMT se zaměřili na přípravu 

pohádkové Noci s Andersenem) 

- Beseda Dobrou noc! aneb O spánku nejen u dětí v Náruči (Beseda s psycholožkou 

Mgr. Janou Leitnerovou) 

- Beseda Tužka je můj kamarád v Náruči (Vývoj motoriky a grafomotoriky 

v předškolním věku. Jak ho podpořit. Beseda se speciální pedagožkou Mgr. Martinou 

Melíškovou) 

- Beseda Dětská kresba v Náruči (Proč nevystavujeme dětskou kresbu? Jak zraje ruka 

dítěte? Čím je dobré kreslit a malovat? Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou 

Hajnovou.)  

-  



- Turnovský drahokam (V městském divadle 

proběhl již 26. ročník regionální loutkářské 

přehlídky pro Liberecký kraj a Český ráj.)  

- Beseda Ústní hygiena u dětí v Náruči (Jak 

pečovat o zoubky nejmenších. Příprava na první 

preventivní prohlídky u zubaře. Beseda s dentální 

hygienistkou Šárkou Kolářovou.) 

Duben:  
- Beseda Návrat na trh práce po rodičovské dovolené v Náruči (Návrat na trh práce 

z pohledu legislativy. Situace, které mohou nastat a příprava na ně. Beseda s Věrou 

Jetelovou odbornou pracovnicí Úřadu práce v Semilech.) 

- Dny otevřených dveří v MŠ (Turnovské mateřské školy otevřely své dveře pro 

budoucí zájemce, kde je možnost vyzvednout přihlášku. OŠKS) 

- Beseda Masáže dětí v Náruči (Specifika a přínosy masáží u dětí. Jak a kdy začít. 

Praktické ukázky a možnost nácviku. Beseda s Ditou Šťastnou.) 

- Dílna proutěná, čarodějnická (Tvořivá dílna v MKAMT v rámci měsíce dubna pro 

planetu Zemi) 

- Beseda Kde jsou hranice dítěte a dospělého (Hranice nebo svoboda? Proč potřebujeme 

ve výchově stanovovat hranice? Beseda v CPR Náruč s waldorfskou pedagožkou 

Hankou Hajnovou) 

- Beseda Zdravé přebalování v Náruči (Jednorázovky, látkovky nebo bezplenkovka? 

Výhody, nevýhody, specifika, možné problémy a jejich řešení. Beseda o možnostech 

přebalování s poradkyní Ing. Barborou Stehlíkovou.) 

Květen:  
- Dárková dílna pro maminku (Tvořivá dílna v MKAMT na výrobu dárečků pro 

maminky k svátku matek: zdobení perníčků a výroba papírových kytiček, srdíček, 

obrázků a šperků) 

- Setkání místostarostky Petry 

Houškové v Centru pro 

rodinu Náruč (O prorodinné 

politice, sociálních službách, 

školství a o plánech města 

Turnova) 

- Setkání rodin s vícerčaty – 

korálková dílna a povídání o 

životě ve velké rodině 

(Výroba korálkových 

náramků a ketlovaných 

náušnic jako dárku ke Dni 

matek a povídání o sourozeneckých vztazích a péči o vícerčata se speciální 

pedagožkou a maminkou dvojčat Mgr. Martinou Melíškovou v Náruči.) 

- Beseda Jak připravit dítě do MŠ v Náruči („Každý začátek nemusí být těžký.“ Jak 

podpořit své dítě a usnadnit jeho vstup do mateřské školy. Praktické tipy nejen pro 

děti, ale i jejich rodiče. Beseda se speciální pedagožkou Mgr. Anetou Svobodovou.) 



- Zápisy dětí do MŠ (Přímo na MŠ probíhaly v jeden den zápisy dětí do MŠ, které 

organizoval OŠKS) 

- Beseda Pohádky v Náruči (Proč číst dětem klasické pohádky. Vliv pohádek na 

psychický vývoj dítěte. Beseda s psycholožkou Mgr. Janou Leitnerovou.) 

- Jarní květinová dílna v Náruči (Květiny různými technikami v rámci tvoření rodičů 

s dětmi.) 

- Rodina offline (U příležitosti 

Mezinárodního dne rodiny proběhla 

v CPR Náruč kampaň být offline. 

V Rývových a Metelkových sadech 

byla připravena stezka, na které se 

nenudily děti ani jejich doprovod.)  

- Beseda Hudba pro dětská ouška 

v Náruči (Je lepší zpívat nebo pustit 

kvalitní záznam? Co je to pentatonika 

a co přináší dětem? Beseda 

s waldorfskou pedagožkou Hankou 

Hajnovou.) 

Červen:  
- Hedvábná, korálková a skleněná výtvarná dílna (Tvořivá dílna MKAMT) 

- Beseda Vztahy mezi sourozenci – proč na sebe žárlí (Beseda s psycholožkou Mgr. 

Janou Leitnerovou v CPR Náruč.) 

- Beseda Výchova a sebevýchova v Náruči (Dobré zásady pro výchovu malých dětí. 

Čemu se vyvarovat. Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou.) 

- Den dětí se Žlutou ponorkou 

(Sobotní den věnovaný 

dětem v městském parku, 

který navštívilo kolem 1500 

lidí. Do akce se zapojili i 

turnovské neziskové 

organizace, podniky 

Turnovska i okolí.) 

- Výtvarné dílny na Dlaskově 

statku (Výtvarné dílny pro 

celou rodinu v krásném 

prostředí s CPR Náruč.) 

Září:  
- Nový školní rok lépe a radostněji (Beseda v Náruči s psycholožkou Mgr. Janou 

Leitnerovou. Jak zvládnout vstup do nového školního roku a nové povinnosti. Jak 

vytvořit správné školní návyky. Jak děti motivovat. Jak pomoci prvňáčkům a radovat 

se z jejich pokroků.) 

- Výtvarná dílna Městské knihovny A. Marka – podzimní a kamínková (V rámci akce 

Netradiční knihovna se pod vedením lektorek Smony Bakešové a Evy Šrejerové 

uskutečnila tradiční výtvarná dílna pro rodiče s dětmi, kde se zabývali podzimními 

motivy) 



- Zpátky z prázdnin (Beseda s waldorfskou pedagožkou Hankou Hajnovou v Náruči. 

Každá roční doba života s dětmi přináší něco specifického. Návrat do pracovního 

režimu je nutný, ale ne jednoduchý. Jak to vnímají děti.) 

Říjen:  
- Dýňová – Halloweenská výtvarná dílna (tvůrčí dílna zaměřená na výrobky z dýní v 

MKAMT) 

- Podzimní tvoření (výroba podzimní dekorací z přírodnin v CPR Náruč) 

- Otisky v přírodních barvách (výtvarná tvůrčí dílna ve Žluté ponorce, kde se 

experimentovalo s barvivy, které 

nám nabízí podzimní příroda – 

bezinky, červená řepa, petrželka, 

jeřabiny a další) 

- Městečko z Lega (V Žluté 

ponorce stavěli z legendární 

stavebnice Lego malí i velcí, 

K dispozici bylo přes 500 kg lega, 

tedy zhruba 220 stavebnic)  

- Příroda plná tajemství (Beseda 

v CPR Náruč s waldorfskou 

pedagožkou Hankou Hajnovou na 

téma co dítě zažívá při pobytu 

venku a k čemu ho příroda 

vychovává) 

- Ponorka slavila narozeniny (rodinné setkání ve Žluté ponorce, kde bylo možné 

prohlédnout všechny prostory, nechat si pohrát děti a vyskákat se na nafukovacím 

hradu.  

- Zdravý úsměv (Beseda v CPR Náruč s Alenou Novákovou o optimální péči nejen o 

dětský chrup. Jak o zoubky pečovat co nejlépe a vyhnout se tak nepříjemným 

zákrokům u zubaře) 

Listopad:  
- Virtualita versus realita – mediální výchova (Beseda v CPR Náruč s psycholožkou 

Mgr. Janou Leitnerovou o mediální výchově. Do jaké míry jsou počítače a tablety 

vhodné pro děti. Jejich rizika a hrozby a také o tom, jak u dětí předejít vzniku 

závislosti) 

- Co dělají elektronická média s dětmi? Aneb mediální výchova v raném věku – ano! 

Ale jak? (přednáška ve Waldorfské mateřské škole v Turnově s lektorem a mentorem 

Dr. Wolfgangem Sassmannshausenem. Přednáška byla simultánně tlumočena 

z německého do českého jazyka) 

- Lampionový průvod (lampionový průvod Žluté ponorky městem, který byl pořádán ve 

spolupráci s rodinným centrem Bouda) 

- S čím si děti potřebují hrát (Beseda v CPR Náruč s waldorfskou pedagožkou Hankou 

Hajnovou o vybírání dárků podle věku a temperamentu) 

- Martinská světýlka (v Náruči si děti s rodiči vyrobily vlastní lampiony a vydali se 

průvodem po stopách sv. Martina. Cestou k pokladu se jim zjevil i bílý kůň) 



- Korálková dílna (Dílna v Náruči na výrobu drobných šperků s povídáním o 

problematice předškolního a mladšího školního věku u dětí v rodinách s vícerčaty. 

Dílu vedla speciální pedagožka Mgr. Martina Melíšková) 

- Jak naučit děti hospodařit s penězmi (Beseda v Náruči s finančním specialistou RNDr. 

Josefem Uchytilem, který prozradil, kdy dítě seznámit s financemi. Dále se v besedě 

řešilo, jak zacházet s prasátkem, kapesným, dětským kontem, stavebním spořením, 

pojištěním nebo investicí u dětí.) 

- Adventní věnce (Tvořivá 

dílna v Náruči na výrobu 

tradičních i netradičních 

adventních věnců a jiných 

dekorací) 

- Den pro dětskou knihu 

2016 (Desátý ročník 

propagační akce MKAMT 

zaměřené na výchovu ke 

čtenářství. Tradičně 

v programu nechyběli 

výtvarná dílna, soutěže, 

autorské čtení, prodej knih, 

loutkové pohádky a další) 

-  (K)rok do 1. třídy (Setkání v ZŠ 28. října pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, kde si 

prohlídly prostory a obdrželi všechny informace o učebních metodách a nejen to. Pro 

děti byla připravena výtvarná, pohybová, kulinářská a hudební dílnička) 

- Pohádkový podvečer – Z pohádky do pohádky (Městská knihovna A. Marka připravila 

podvečer na téma naše rodinná pohádková knížka. Vystoupilo loutkové divadlo 

Rolnička Liberec) 

- Den otevřených dveří v ZŠ Skálově (Budova školy v Alešově ulici určená pro první 

stupeň se otevřela rodiče s dětmi, kteří se mohli seznámit s výukovými metodami 

(např. moderní Hejného metoda výuky matematiky) a dalšími aktivitami školy a 

zájmovými kroužky pro děti.) 

- Den otevřených dveří v ZŠ Skálově (Budova školy ve Skálově ulici, která je určená 

pro druhý stupeň výuky, otevřela své dveře s nabídkou seznámení se s výukou, 

volnočasovými aktivitami a volitelnými předměty) 

- Den otevřených dveří v ZŠ Žižkova (Budova školy v Žižkově ulici se otevřela pro děti 

i veřejnost na prohlídku svých prostor. Pro budoucí šesťáky byly připraveny 

komentované prohlídky i setkání s budoucími učiteli. Pro prvňáčky byl připraven 

program s názvem Po stopách skřítka Školníčka.) 

Prosinec:  
- Mikulášská nadílka v Ponorce (Žlutá ponorka připravila pro rodiny setkání s čertem a 

Mikulášem) 

- Jak podpořit rozvoj řeči u dětí (Beseda v CPR Náruč se speciální pedagožkou Mgr. 

Anetou Svobodovou na téma co všechno ovlivňuje vývoj řeči. Zájemci se dozvěděli, 

čím mohou rozvoj řeči podpořit nebo naopak narušit) 



- Ježíškova pošta (Regionální informační centrum připravilo 

každoroční Ježíškovu vánoční poštu. Děti za své dopisy 

s přáním obdrželi malou pozornost a potvrzení o předání 

dopisu.)  

- Obřadnost ve výchově (Beseda v CPR Náruč s waldorfskou 

pedagožkou Hankou Hajnovou. Zazněly otázky, zda dítě 

vůbec obřadnost ve výchově potřebuje a jaké formy by měla 

mít) 

- Malá vánoční dílnička pro rodiče a děti s autismem/ADHD 

(společné tvoření v CPR Náruč na výrobu dekorací, při které 

si společně vyměňují a sdílí zkušenosti.) 

Ženy 

Každý měsíc:  

- Těhotenství, příprava k porodu, laktační poradna, raná péče v Náruči (Odborná 

poradna s dulou a laktační poradkyní Mgr. Martinou Peukerovou každý měsíc) 

- Beseda nebo přednáška určená výhradně pro ženy na různá témata (únor – Vliv 

masáže na organismus; březen – Síla ženy; duben – Cyklická žena; květen – O 

spodním prádle a beseda o porodech; červen – Žena v cyklu slunce a měsíce; září – 

Žena v živlech;  říjen – Ženské kruhy; listopad – O technikách mindfulness) 

 

Senioři 
Pořady Klubu aktivních seniorů se pravidelně uskutečňují na minimálně třech místech v různých 

dnech. Tedy v domově důchodců Pohoda, DPS Výšinka a DPS v Žižkově ulici.  

Leden:  
- Setkání s příběhem a písničkou (Pořad na téma lidová 

písnička a lidové vyprávění příběhů, pohádek a pověstí - 

KAS) 

- Tři zastavení s Antonínem Markem (Pořad ke 230. výročí 

narození turnovského rodáka a významné osobnosti 

Antonína Marka pro obyvatele DPS Pohoda)  

- Hudba v proměnách času (Komponovaný pořad slova a 

hudby s houslistou Františkem Lamačem a Evou Kordovou 

- KAS) 

Únor:  
- Sýrie 2010 (Cestopisná přednáška spojená s projekcí z arabské země Sýrie - KAS) 

- Volné byty (Město Turnov a ZSST nabídly volné byty v domech se zvláštním určením 

pro seniory a zdravotně postižené osoby s invaliditou III. Stupně v Žižkově ulici.) 

- Abigail Horáková (Komponovaný pořad slova a hudby o turnovské herečce, 

spisovatelce a recitátorce k jejímu 145. výročí narozenin a 90. výročí úmrtí - KAS)  



Březen:  
- Pořad - Zapomenutý Jan Skála (Pořad na počest 200. výročí narození turnovského 

rodáka, zakladatele městského sirotčince - KAS) 

- Tvořivá jarní dílna pro seniory (Dílna 

zaměřená na jarní dekorace a 

velikonoční výzdobu v klubovně 

aktivních seniorů v DPS Žižkova) 

- Utajená země Himaláje – Horní dolpo 

(OSV uspořádal cestovatelskou 

přednášku Pavly Bičíkové o jedné 

z nejizolovanějších oblastí Himaláje.)  

Duben:  
- Můj život se stromy a přírodou (Beseda a autorské čtení 

s PhDr. Marií Hruškovou - KAS) 

- Nové výtahy v DPS na Výšince (V domě 

s pečovatelskou službou v Granátové ulici byly dokončeny a 

předány do užívání nové výtahy pro bezbariérový pohyb 

včetně nákladního výtahu a záložního systému pro zajištění 

plného provozu i při přerušení dodávky energie.) 

- Zahrada – živý organismus (Vývoj zahrad, historie a 

jejich současnost. Poradna o vlastní zahrádce. Přednesl In. 

Jan Hájek - KAS)  

Květen:  
- Jak pečovat o vlasy (Setkání s kadeřnicí a praktické i teoretické rady, jak o sebe 

pečovat v každém věku - KAS) 

- Můj život za kamerou a mikrofonem (Pořad o svém 

životním poslání s JUDr. Milanem Brunclíkem o 

televizi, rozhlase a životních postojích - KAS) 

- Krajinou pojizersko-polabského pomezí (Celodenní 

výlet pro seniory po přírodních i kulturních 

zajímavostech pahorkatinné části dolního Pojizeří a 

středního Polabí) 

- Duševně fit až do stovky (Přednáška o trénování a 

zlepšení paměti, koncentraci a celkovém mentálním 

zdraví spisovatelky Jarmily Mandžukové - KAS)  

Červen:  
- Tělo a duše ve zdraví a nemoci (Setkání s lékařem a evangelickým kazatelem MUDr. 

Zdeňkem Susou - KAS) 

- Významná hudební výročí (Komponovaný pořad k hudebním výročím roku 2016. Na 

klavír zahrál Bohuslav Lédl skladby G. Verdiho, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a D. D. 

Šostakoviče - KAS) 



- Vítání léta (Setkání a sportovní den pro seniory v DPS 

Pohoda, který byl spojen s kulturním programem 

zajištěným tanečním vystoupením skupiny Sestry 

Chalupovy. Senioři soutěžili ve specifických 

disciplínách: ruské kuželky, tahání šneků, skládání 

kapesníků na čas a další) 

Červenec:  
- Nové bojlery (V penzionech pro seniory 

v Žižkově ulici byly instalovány nové bojlery vody, 

které zefektivnily ohřev vody a šetří náklady 

obyvatelům domu.)  

- Leták pro seniory a osoby zdravotně postižené na 

Turnovsku (Odbor sociálních věcí aktualizoval 

informační leták, kde jsou shrnuty kontakty pro 

zajištění péče.) 

Září:  
- Šlechtická sídla Českého ráje – Hrad a zámek Hrubý Rohozec – svědek příběhů 

Českého ráje (Přednáška věnovaná hradům v oblasti Českého ráje z období 

středověku, zaměřená na dějiny významné 

budovy hradu a zámku Hrubý Rohozec. 

Přednášel Mgr. Jiří Sajbt, historik Muzea 

Českého ráje - KAS) 

- Dožínková slavnost (V domově důchodců 

Pohoda připravili pracovníci Zdravotně 

sociálních služeb Turnov dožínkovou slavnost 

se slaměnými výrobky, hostinou a hudbou i 

tancem.) 

 

Říjen:  
- Krásy Krkonoš (Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání Správy KRNAP 

seznámilo seniory a další zájemce z řad 

veřejnosti s krásami Krkonoš. Přednášel 

Ing. Michal Skalka a akce se konala 

v rámci Října – měsíce stromů a Dnů 

zdraví - KAS) 

- Laponsko na lyžích i pěšky (Odbor 

sociální věcí společně s cestovatelkou 

Pavlou Bičíkovou připravili přednášky 

s velkoplošným promítáním fotografií a 

videí o letním a zimní putování drsnou 

švédskou divočinou za polárním kruhem.)  



Listopad:  
- Otevření akademie třetího věku (Základní umělecká škola otevřela pro studenty 

seniorského věku specificky zaměřené studium v uměleckých oborech. Otevřené 

obory se věnují hudbě, tanci, divadlu nebo výtvarnému umění. Díky podpoře nejen 

města, ale také Libereckého kraje je spoluúčast seniorského studenta menší než 100 

korun měsíčně.) 

- Jaroslav Ježek (Komponovaný pořad k 110. výročí narození významného českého 

hudebního skladatele, dirigenta, dramaturga a klavíristy Jaroslava Ježka. Průvodní 

slovo pronesl Vlastislav Hnízdo, citace doplnila Eva Kordová. O hudební doprovod se 

postaral Bohuslav Lédl. - KAS) 

- Senioři prošli protipožární osvětou 

(Profesionální hasiči na stanici Turnov 

připravili přednášku pro seniory sdružené ve 

Svazu postižených civilizačními chorobami 

na téma „Bezpečná domácnost seniora“, kde 

v předvánočním čase upozornili například na 

požáry adventních věnců nebo vznícení 

potravin a oleje při přípravě pokrmů.)  

Prosinec:  
- Vánoční tvořivá dílna (V Klubu aktivní senior v Žižkově ulici se konala tvořivá dílna 

s vánoční tematikou. Lektorkou byla Edita Nožičková a Simona Bakešová) 

- Adventní koncert (Odbor sociálních věcí 

uspořádal pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením adventním koncert v městském 

divadle. Účinkoval pěvecký sbor Musica 

Fortuna i pěvecký sbor složený z mladších 

dětí. Vstup byl zajištěn zdarma a pro zájemce 

byla zajištěna individuální doprava.  

- Zvýhodněná Pohovka (Odbor sociálních 

věcí ve spolupráci s Kulturním centrum 

Turnov nabízeli seniorům zvýhodněné 

vstupné o 30% na zábavný diskusní pořad se zajímavými hosty, který byl doplněný 

hudebním programem.) 

- Nadílka v DD Pohoda (V domově důchodců Pohoda 

proběhla vánoční besídka, která byla ozvláštněna 

rozdáváním dárečkům dle přání seniorů. Poprvé se 

klienti domova důchodců měli vyjádřit se svými přáními 

do dopisu pro Ježíška. Financování dárků pro seniory 

bylo zajištěno speciálním stánkem na vánočních trzích, 

kde starosta a místostarostky města nabízeli 

návštěvníkům speciální čaj. Za čaj se podařilo vybrat 

2.200 korun, za které byly pořízeny dárky pro seniory: 

léčivé mazání, kravata, dia-cukroví, vaječný koňak a 

další drobnosti.) 



Pro širokou veřejnost:  

Každý měsíc:  

- Setkání celiaků v Náruči (setkán nejen pro celiaky, ale i jejich rodinné příslušníky, 

přátele a širokou veřejnost) 

Leden:  
- Novoroční ohňostroj (Na Lukách proběhl 

tradiční novoroční ohňostroj díky podpoře 

místních podnikatelů.) 

- Veřejná sbírka na pomoc rodinám obětí 

požáru (Město zřídilo na základě usnesení 

zastupitelstva veřejnou sbírku na pomoc 

dvěma rodinám obětí po zničujícím 

požáru, který se uskutečnil 3. prosince ve 

firmě Agba. Město na tento účet přispělo 50.000 Kč.) 

- Den památky obětí holokaustu (Turnovské památky a cestovní ruch uspořádaly 

přednášku Ing. Jana Neubauera o Jeruzalému, které je město tří náboženství jako 

vzpomínku 73. výročí transportu turnovských židů do vyhlazovacích táboru a jako 

Den památky obětí holokaustu) 

- Nový systém fungování pytlového sběru na třídění odpadu (Od 1. ledna nastala změna 

v organizaci pytlového sběru tříděných odpadů. Pro zvýšení efektivity a snížení 

špatného ekologického dopadu na životní prostředí jsou pro pytle určena sběrná místa, 

kam mohou občané pytle odvážet. - OŽP) 

- Městský ples (Ples se 

tradičně koná ve spolupráci 

s místními podnikateli a 

společnostmi Českého ráje. Na 

plese byla možnost zapůjčit se 

večerní granátové šperky či 

zakoupení čestné vstupenky. 

Výtěžek z plesu posloužil 

k vybudování nové školní zahrady 

ZŠ Zborovské, o kterou žáci přišli 

během stěhování do nových 

prostor.) 

- Večer Na Sboře – Ladislav Karoušek (Monografie významného turnovského rodáka 

Ladislava Karouška představil Jiří Urban a Martin Rejman - MKAMT) 

Únor:  
- Měření kvality ovzduší (OŽP nechalo provést v pořadí již třetí měření kvality ovzduší 

v blízkosti průmyslové zóny Vesecko v lokalitě Malého Rohozce. Výsledky ukázaly, 

že nebyla překročena žádná hodnota imisního limitu Státního zdravotního ústavu) 

- Workshop: Příběhy 20. století (Povídání s turnovskými obyvateli o 20. století, jejich 

příběhy i poučení z minulých let) 

-  



- Setkání starosty s občany v centru města 

(Desítka občanů zavítala do obřadní síně 

na turnovskou radnici. Probíraly se plány 

do budoucna především v investiční, 

projekční a společenské oblasti. Řešila se 

také kamionová doprava v centru města.) 

- Večer písničkářů Českého ráje (Autorský 

večer s kytarou a písničkami) 

- Hejného matematika v Turnově (Na ZŠ Skálova se uskutečnila konference 

s akreditovaným seminářem pro učitele MŠ a ZŠ. Odpolední program byl věnován 

veřejnosti, na který přišlo přes 50 účastníků. Zájem byl z řad rodičů stávajících i 

budoucích žáků o netradičním přístupu k výuce matematiky.) 

- O literatuře – Jaroslav Rudiš (Pořad o mladém spisovateli, absolventovi turnovského 

gymnázia – MKAMT a KCT) 

- Rozšíření parkování u 

nemocnice (Z důvodu 

dlouhodobého nedostatku 

parkovacích míst se na město 

dohodlo s KNL o pronájmu 

plochy uvnitř areálu, kde 

vzniklo dalších 47 parkovacích 

míst)  

- Večer Na Sboře – Zápisky sedláka Josefa Dlaska (Přiblížení editorky kompletního 

vydání rukopisných zápisků sedláka Josefa Dlaska z Dolánek u Turnova - MKAMT) 

- Veletrh Holiday World (Turnov se 

společně s Českým rájem prezentoval 

na 25. ročníku veletrhu cestovního 

ruchu v Praze u stánku Libereckého 

kraje. V rámci veletrhu bylo 

organizaci Turnovské památky a 

cestovní ruch předáno ocenění 

v republikové soutěži o nejhezčí 

kapesní kalendář.)  

- Masopust v Dolánkách u Turnova (Muzeum Českého ráje uspořádalo jubilejní 20. 

ročník zimní lidové slavnosti. Masopustní průvod plný masek dorazil z Bukoviny na 

300 let starý Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova.) 

- Festival Modrý kocour (V Kulturním 

centru Střelnice a Městském divadle probíhala 

největší krajská divadelní přehlídka v ČR. Na 15 

představení přišlo celkem 1.681 návštěvníků)  

- Transparentní veřejné zakázky (Město 

Turnov zavedlo elektronický nástroj pro 

zadávání veřejných zakázek E-ZAK.) 

- Beseda – Klíč k úspěchu v Náruči (Jak 

zapůsobit a udělat dojem. Beseda s Michaelou Uchytilovou na téma Úspěch na trhu 

práce a nejen na něm) 



Březen:  
- Měsíc čtenářů (Celostátní propagační kampaň na podporu činnosti knihoven a aktivit 

s nimi spojených. Během celého měsíce proběhlo mnoho aktivit, besed, autorského 

čtení, pohádkových podvečerů i tvůrčích dílen - MKAMT) 

o Týden čtení aneb čtení sluší 

každému (9. ročník týdne 

intenzivního čtení ve školách, 

družinách, úřadech, před koncertem, 

a na dalších místech. Letos bylo 

doporučeno číst ze seznamu autorů, 

kteří měli významná výročí.)  

o Čtenář roku (6. ročník akce, kterou 

chceme posilovat společenský 

význam a prestiž četby. Letos byla 

oceněna nejlepší čtenářská třída, 

která spolupracovala s projektem Čtení pomáhá.) 

o Biblioweb (MKAMT se zapojila do 17. ročníku soutěže o nejlepší webovou 

prezentaci knihovny, ve které umístili druhé místo v kategorii knihoven 

v obcích do 15. tisíc obyvatel.) 

- Večer Na Sboře – Zapomenutý Jan Skála (Pořad na počest 200. výročí narození 

turnovského rodáka, zakladatele městského sirotčince - MKAMT) 

- Vlajka pro Tibet (Od roku 2014, 

kdy rozhodlo zastupitelstvo, 

vyvěšuje Turnov vlajku pro Tibet. 

Připojením ke kampani se snaží 

Turnov poukázat na dlouhodobé 

porušování lidských práv v Tibetu 

a také jako připomínka na 

povstání Tibeťanů proti okupaci 

své země v roce 1959.)  

- Nejlepší sportovci Turnovska (Na 

radnici byli oceněni nejlepší 

sportovci za rok 2015. Ocenění byli ze dvou oddílu TJ Turnov – oddíl kickboxu a 

oddíl rádiového orientačního běhu.) 

- Večer Na Sboře – Tichá srdce (Literární autorský večer se spisovatelkou, reportérkou 

a publicistkou Alenou Ježkovou, která přibližuje historii českých a moravských 

klášterů i život členů řeholních řádů - MKAMT) 

- O literatuře s Markéhou Baňkovou (Pořad s českou spisovatelkou a výtvarnicí věnující 

se novým médiím – MKAMT a KCT) 

- Setkání s občany z lokality Kasárna, 

Hruštice a Károvsko (Březnové setkání se 

uskutečnilo v ZŠ Žižkova, kde se řešila 

například bezpečnost chodců. Dále oblast 

Šetřilovska se stavbou nové lávky, 

vyčištěním rybníků i prodej budovy bývalé 

restaurace.) 



- Zahájení Farmářských trhů (od Bílé 

soboty 26. 3. jsou každý týden trhy 

na náměstí Č. ráje, které nabízejí 

sezónní zboří, řemeslné výrobky i 

stabilní sortiment.) 

- Veletrh Euroregiontour (Turnov se 

zúčastnil 16. ročníku veletrhu 

cestovního ruchu v Jablonci nad 

Nisou. Tématem letošního ročníku se 

stala filmová turistika) 

- Autorský večer Ondřeje Hníka (Multižánrové autorské čtení básníka, spisovatele, 

učitele, univerzitního profesora a didaktika literatury - MKAMT) 

-Schodolez pro ZŠ Skálova (ZŠ Skálova se přihlásila do projektu 

Nadace ČEZ Pomáhej pohybem. Zapojením veřejnosti do 

pohybových aktivit získala pro bezbariérovost školy schodolez a 

plošinu pro vozíčkáře. Pohybem získala 300.000 Kč.)  

- Beseda Připravme tělo na léto (Beseda s nutriční terapeutkou 

Pavlou Kalouskovou. Nové trendy ve výživě, zásady stravování, 

různé směry ve výživě: odlehčení od lepku, syrová strava, …) 

- Přítomnost úředníků (Pro transparentnost úřadu byl pořízen program společnosti 

Vema na zpracování evidence docházky a uveřejňování přítomnost úředníků na 

pracovišti) 

- Rozšíření parkování v Alešově ulici 

(Město Turnov nechalo u Technických 

služeb Turnov vybudovat zpevněné stání 

pro osobní automobily poblíž ZŠ 

Skálova v Alešově ulici. Nyní zde 

zaparkuje až 15 vozidel.)  

- Beseda Klíč k úspěchu v Náruči (Vizáž a 

první dojem na přijímacím pohovoru a 

nejen na něm. Beseda pod vedením stylistky, vizážistky a Michaely Uchytilové. Druhé 

z trilogie setkání na téma Úspěch na trhu práce a nejen na něm) 

- Konzultace Prevence kožních onemocnění nohou v Náruči (Osobní konzultace se 

specialistkou na pedikúru a prevenci onemocnění nohou Darinou Dlouhou) 

Duben:  
- Noc s Andersenem 2016 (16. ročník 

kouzelné pohádkové noci s hlavním 

tématem 180. výročí napsání pohádky Malá 

mořská víla. Záštitu převzali starosta a 

místostarostka P. Houšková, náměstkyně 

hejtmana LK H. Maierová, senátor J. 

Jermář a herečka Zdeňka Žádníková 

Volencová. Pohádkového průvodu se 

zúčastnilo zhruba 650 dětí, rodičů a ostatní 

veřejnosti, ve školách spalo 310 dětí a 42 

pedagogů a pomocníků. Největší počet spáčů byl v ZŠ Žižkova, kde spalo 150 dětí.) 



- Kde končí svět – regionální přehlídka (Přehlídka dvouletého celostátního projektu 

výchovy ke čtenářství představil nejlepší výtvarné a literární práce) 

- Spisovatel Ludvík Aškenazy (Pořad slova a hudby k 95. výročí českého spisovatele, 

reportéra a rozhlasového pracovníka, který polovinu svého života prožil v emigraci - 

MKAMT) 

- Odhalení pamětní desky Ludvíka 

Koška a memoriál L. Koška (Na 

zimní stadionu v Maškově zahradě 

proběhlo znovuoživení memoriálu L. 

Koška, hokejového turnaje mužstev 

4. tříd. U vchodu do nového zimního 

stadionu byla odhalena pamětní 

deska turnovskému rodákovi, 

válečnému hrdinovi a sportovci L. 

Koškovi. Pozvání na akci přijal 

poslední žijící pilot 310. 

československé stíhací perutě RAF brigádní generál Emil Boček, zástupci Armády 

ČR, ministerstva obrany, krajské vojenské správy, příslušníci aktivních záloh i členové 

klubů vojenské historie.) 

- Beseda Klíč k úspěchu v Náruči (Osobní portfolio a fotografie na trhu práce a nejen na 

něm. Beseda se specialistkou na trh práce a profesionální fotografkou. Třetí z trilogie 

setkání na téma Úspěch na trhu práce a nejen na něm.) 

- Setkání starosty s občany v Mašově (Tři desítky 

obyvatel Mašova přišlo do hasičárny na setkání a 

diskusi se starostou města, kterého doprovodili i 

někteří zastupitelé. Řeč byla nejen o plánované 

opravě zdejší školy, ale také komunikacích, 

chodnících a nově zbudovaném multifunkčním 

hřišti.)  

- Duben – měsíc pro planetu Zemi (Město Turnov ve spolupráci s MKAMT a dalšími 

subjekty věnovali celý měsíc planetě Zemi a její údržbě) 

o Pocta Tatobitské lípě (u příležitosti nominace Tatobitské lípy na Evropský 

strom roku se uskutečnil večer za účasti PhDr. Marie Hruškové, redaktora 

Českého rozhlasu Václava Žmolíka a dalších) 

o Ukliďme Česko (již podruhé 

se Turnov připojil 

k celostátní kampani, při 

které se vysbíralo 140 kg 

odpadů.) 

o Dobrovolné úklidy (díky 

spolupráci základních škol, 

středních škol a 

dobrovolníků se podařilo 

vyčistit údolí Jizery v Dolánkách, okolí Stebenky i Vazoveckého potoka, úklid 

probíhal na sídlištích, parcích, v okolí škol i veřejného prostranství, ale i 

v Českém ráji v okolí Hlavatice, Valdštejna nebo cesty do Sedmihorek a 

Kacanov. V rámci těchto úklidů se podařilo sebrat 410 kg odpadu.)  



- Otevření domu přírody 

v Dolánkách (V bývalé 

budově školy vznikl Dům 

přírody s interaktivní 

expozicí. Otevření se účastnil 

ministr životního prostředí 

Richard Brabec a další 

významní hosté.) 

- Beseda Jaký postoj zvolíte 

vy? Aneb aby klouby 

nebolely… (beseda v Náruči 

s fyzioterapeutkou Mgr. 

Jarmilou Podrazskou na téma správný postoj a postavení dolních končetin 

s praktickými ukázkami a možností odborného opravení Vašeho postoje. Vaše klouby 

(kyčle, kolena, kotníky) a celé tělo Vám poděkují.) 

- Kampaň Vlajka pro republiku (U příležitosti Dne vítězství vyhlásil starosta kampaň 

Vlajka pro republiku, při které bylo připraveno 50 vlajek na rozdání obyvatelům 

Turnova.) 

- Český ráj dětem (Akce, která 

zahajuje turistickou sezónu, se 

zúčastnilo přes 5.000 

návštěvníků. Po trase 

s pohádkovými postavami a 

otázkami se vydalo 1.500 

dětí.) 

- Beseda První pomoc 

nejmenším (Jak postupovat při 

autonehodě? Co vlastně 

obsahuje lékárnička? Jak volat 

tísňovou linku? Jak pomoci při život ohrožujících stavech? Jak správně provést 

nepřímou masáž srdce? Novinky v poskytování první pomoci na besedě se zdravotní 

sestrou Michalou Mydlářovou) 

Květen:  
- O literatuře s Michalem Vieweghem (Literární pořad s úspěšným českým 

spisovatelem, držitelem ceny Magnesia Litera – MKAMT a KCT) 

- TV Prima v Turnově (Zpravodajský kamion TV Prima se zavítal do Turnova, kde byl 

připraven bohatý hudební i zábavní program.) 

- Oslavy ke Dni vítězství (Oslava 71. výročí konce druhé světové války se uskutečnila u 

pomníku padlých, kam dorazila také kolona vojenské techniky. Po pietním aktu se 

celý konvoj přesunul na otevření letní části Sportovního a rekreačního areálu 

v Maškově zahradě, kde následoval bohatý hudební i zábavní program.) 

- Večer Na Sboře – Bratři Koškové (Pořad o turnovských rodácích a významných 

osobnostech. Ludvík Košek poručík letectva v záloze je im memoriam držitel 

vyznamenání Československého válečného kříže a Antonín Kosek se stal významnou 

osobností sportu - MKAMT) 



- Setkání starosty s občany na Bukovině 

(V nově otevřeném Domě přírody 

v Dolánkách u Turnova se sešel starosta 

města a místostarostka Jana Svobodová 

s více než třiceti přítomnými občany, 

kteří přišli diskutovat o problémech 

v lokalitě. Řešila se dopravní obslužnost, 

stav komunikací, parkování a také 

udržování lokality v čistotě po 

neukázněných návštěvnících.) 

- Jarmark na ZŠ Žižkova (Otevření školy v sobotu pro veřejnost a zároveň prezentace 

práce dětí všech ročníků, výstavy, soutěže a tříhodinový maratón vystoupení.) 

- Muzejní noc 2016 (Muzeum 

Českého ráje v Turnově otevřelo své 

brány ve Skálově ulici a také 300 let starý 

Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, 

kde byl k vidění také Dům přírody. Místa 

byla v průběhu večera propojena 

koloběžkovou přepravou. V Muzeu byla 

zahájena unikátní výstava k 130. výročí 

založení a dále se pokřtila nová kniha 

„Lidové stavby Libereckého kraje“.) 

- Transparentní hospodaření města (Pro maximální otevřenost a transparentnost byl 

pořízen tzv. rozklikávací rozpočet. Na internetových stránkách je možné se podívat na 

čerpání rozpočtu až do prvotních dokladů.) 

- Sousedské setkání v Mašově (U příležitosti 

otevření nového multifunkčního hřiště 

s umělou trávou proběhlo sousedské setkání 

s doprovodným programem na návsi.) 

- Myšlení uzdravuje (Autorský večer se 

spisovatelkou Jarmilou Mandžujkovou, která 

napsala řadu knih o zdravém životním stylu, 

stravě a myšlení) 

- Škola hrou (ZŠ Skálova uspořádala 

zábavné dopoledne pro širokou veřejnost 

s různými aktivitami, soutěžemi, hudebního 

vystoupení nebo otevření vyhlídkové věže ve 

Skálově ulici.)  

- Turistické noviny (Příspěvková 

organizace Turnovské památky a cestovní 

ruch vydala ve spolupráci s partnery 

Turistické noviny Turnovska.) 



- Inline závody v Maškově zahradě (V 

novém areálu Maškovy zahrady se jel 

první ročník bruslařského závodu pro 

různé kategorie, nad kterým převzal 

záštitu starosta města.) 

- Oslavy 100 let skautingu v Turnově 

(Skautské středisko Štika připravilo 

pestrý program včetně výstavy na 

radnici, projekce skautského 

historického filmového dokumentu 

nebo průvodu a doprovodným programem na Staročeských trzích.) 

- Staročeské 

řemeslnické trhy (V den 

městského svátku 

proběhly městské 

slavnosti v podobě 

tradičních staročeských 

trhů, které se konají již 22 

let v městském parku. 

Víkendového programu, 

který organizuje Spolek 

přátel Muzea Český ráj, 

se zúčastnilo více jak 13 

tisíc návštěvníků.)  

- Zdravé vaření v Náruči (Salát, pomazánka, tombola. Zdravé vaření s poradkyní 

Terezou Hlinovskou.) 

- Synagoga zahájila svou sezónu (Turnovská synagoga, která připomíná židovskou 

kulturu v Turnově, zahájila v květnu svou sezónu koncertem skupiny Čabraka. Tím 

nastartovala bohatý program po celou turistickou sezónu.) 

- Veletrh TOURTEC (Turnov a region 

Český ráj se prezentoval na 18. 

ročníku mezinárodního veletrhu 

cestovního ruchu v Jelení Hoře 

v Polsku.)  

- Beseda Chodíme naboso v Náruči 

(Výhody a důvody chůze naboso, 

zdravotní aspekty, technika a jak 

správně začít s chozením bez bot. 

Vyzkoušíme na mobilní bosé stezce, 

promasírujeme si chodidla a 

procvičíme prstíky s propagátorkou bosé chůze Cecilií Aubrechtovou.) 



- Městský svátek (Památný den 28. května 

si město zvolilo jako městský svátek na 

připomínku jedné z nejvýznamnějších událostí 

novodobých dějin, kdy z Turnova, jako 

prvního města v zemi, odešla rudá armáda.)  

- Memoriál Ludvíka Daňka (Mezinárodní 

mítink s účastí nejlepších českých atletů a 

s hvězdně obsazenou soutěží v hodu diskem 

mužů.) 

Červen:  
- Setkání starosty s občany na Malém Rohozci (Setkání se konalo v rámci Evropského 

týdne udržitelného rozvoje v pobočce Městské knihovny A. Marka na Malém 

Rohozci. Kromě tradičního tématu dopravy, komunikací a odvozu odpadu se zde 

řešilo i možné přemístění volební místnosti.) 

- Město Turnov získalo certifikát 

Environmentálního vyúčtování od společnosti 

ASEKOL(Z certifikátu vyplývá, že obyvatelé 

města v roce 2015 vytřídili 950 televizí, 375, 

monitorů a 8.706 kg drobných spotřebičů. Díky 

tomu město obdrželo šek na 15.000 Kč.)  

- Ekologická ocenění (Obyvatelé města Turnova se 

aktivně zapojují do třídění odpadů a město aktivity 

dlouhodobě podporuje. V roce 2016 se Turnov dostal na 9. místo všech měst 

Libereckého kraje v soutěži Zlatá popelnice a také se dostal do finále 14 měst a obcí 

celé ČR v soutěži Křišťálová popelnice.) 

- Soutěž Rozkvetlý Turnov 2016 (OŽP vyhlásil soutěž o nejlepší květinovou výzdobu 

ve městě. Přihlášení bylo možné do konce srpna.) 

- Návštěva izraelského velvyslance 

(Beseda se studenty a veřejností, 

které se zúčastnilo kolem 450 osob. 

Gary Koren následně navštívil 

turnovské společnosti (Granát, 

Crytur) a navštívil turnovskou 

synagogu a židovský hřbitov.) 

- Výzva starosty na pomoc při 

kontrole zápachu z Juty (Společnost 

Juta společně s městem dlouhodobě 

řeší stížnosti obyvatel na zápach. 

Bylo namontováno specializované zařízení na zamezení zápachu. Na základě toho 

proběhla výzva o zpětnou reakci, zda zařízení funguje.) 

- Večer Na Sboře – Pocta Karlu IV. (Žáci ZŠ Žižkova představili svou ilustrovanou 

knihu Povstaňte, přichází král, kterou vytvořili v rámci celostátního projektu Kde 

končí svět. Knihu sami převedli i do digitální audio podoby - MKAMT) 

- Mistrovství ČR v hokejbalu (Pod záštitou starosty města se uskutečnil finálový turnaj 

v hokejbalu žen v Maškově zahradě.) 



- Tatra v Českém ráji (Město Turnov 

podpořilo jubilejní 25. ročník soutěže 

veteránů, kteří dorazili na náměstí, kde byl 

připomenut také rychlostní závod Štít 

Českého ráje, který se v Turnově jezdil před 

70 lety. Město udělilo speciální cenu 

jednomu z automobilů.)  

- Hlášení závad aplikací na webových 

stránkách města (Město Turnov spustilo 

aplikaci s mapou, kde lidé mohou určit místo s požadavkem nebo závadou ve městě ke 

zlepšení stávajícího stavu.) 

- Návštěva ministra financí Andreje 

Babiše v Turnově (Místopředseda vlády 

ČR a ministr financí Andrej Babiš přijel 

do Turnova a navštívil domov 

důchodců Pohoda, kde diskutoval 

společně s vedením města Turnova 

s veřejností o úhradách zdravotní péče 

sociálních služeb. Dalším velkým 

tématem setkání bylo dokončení 

reformy státní správy územního členění 

státu. Andrej Babiš si následně prohlédl 

výrobu společnosti Grupo Antolin.) 

- Noc kostelů (Kaple sv. Jana Nepomuckého na hradě Valdštejn se zapojila do Noci 

kostelů jako jeden z 61 kostelů v Libereckém kraji.) 

Červenec:  
- Otevření nové Advaita poradny pro závislosti (služby jsou určeny lidem ohroženým 

nelátkovou závislostí i osobám závislých na alkoholu nebo jiných drog a jejich 

blízkým) 

- Slevová karta Český ráj (Sdružení Český ráj spustila 

regionální kartu benefitů a východ. Návrhy na zřízení 

karty byly jedním z podnětů veřejného fóra Zdravého 

města v roce 2014.)  

- (S)tvořitelna 1-3 (Výtvarné dílny pro všechny věkové 

kategorie u hlavní budovy knihovny zaměřené na 

plstěnou vlnu, na práci s přírodními materiály (dřevo, korek, kůra, peří) a na využití 

papíru, malby, knih a pryskyřice. Dílny jsou pod vedením lektorek Pavlíny Skálové a 

Báry Havlátové.) 

- Knihovna na koupališti (Městská knihovna A. Marka otevřela na 

novém venkovním koupališti „Osvěžovnu“, kde si návštěvníci 

mohou zapůjčit zdarma čtení z knihovny od pohádek přes romány 

nebo časopisy.)  

- Stavby ve Vazovci (Stavební práce ve vazoveckém údolí 

započaly již na jaře, kdy byla provedena výměna vodovodního 

řadu. Se stavebními pracemi byl nově zbudován mostek a na 

popud místních občanů byl ještě opraveny schody pro pěší.) 



- Kaplička Mašov (Dlouhodobý záměr na opravu fasády 

kapličky podpořili místní obyvatelé zapojením se do 

oprav. Další opravy interiérů hřbitovní kaple vzešly 

zcela od obyvatel.)  

- Komunikace na Mokřiny (Na základě požadavků 

občanů setkávající se se starostou byla opravena 

silnice z Malého Rohozce na Mokřiny.) 

Srpen:  
- Veřejná diskuse o dění na 

Obchodní akademii, Hotelové 

škole a Střední odborné škole 

v Turnově (Hejtman Libereckého 

kraje Martin Půta společně se 

starostou města Turnova 

Tomášem Hocke diskutovali 

během veřejné besedy s občany, 

kterým není lhostejný osud 

turnovské „hotelovky“. Přítomno 

bylo zhruba 50 osob, mezi nimiž 

byli žáci, jejich rodiče i široká 

veřejnost.)  

-  (S)tvořitelna 4-7 (Výtvarné dílny pro všechny věkové kategorie u hlavní budovy 

knihovny zaměřené na využítí krajky a textilu, na práci s kovem a na kámen a sklo 

s lektory Pavlínou Skálovou, Bárou Havlátovou a Jirkou Lode.) 

- Osvědčení o úspoře emisí (Město Turnov obdržel od společnosti EKO-KOM 

osvědčení o úspoře emisí, kterou občané docílili díky třídění odpadů.) 

- Hradozámecká noc na Valdštejně 

(Valdštejn se zapojil do celostátní akce 

pro představení památek s netradičním 

programem, kterým byli představeni 

majitelé hradu, divadlo, taneční 

vystoupení a fire show.)   

- Filmový víkend ČSFD v letním kině 

(Kulturní centrum Turnov připravilo 

další filmový víkend pro nadšené 

fanoušky v letním kině.) 

Září:  
- Den zdraví s nemocnicí Turnov (Panochova nemocnice Turnov si připravila den 

věnovaný zdraví, zábavě a sportu na nově otevřeném koupališti v Maškově zahradě. 

Vstup byl zdarma a kromě zábavných a sportovních aktivit byly připraveny kontrolní 

body zdraví, kde si zájemci mohli nechat vyšetřit svůj zdravotní stav. Vyvrcholení 

bylo v podobě koncertu Marka Ztraceného.) 

- Přirozená strava člověka (Beseda v Náruči s nutriční specialistkou Pavlou 

Kalouskovou. Jak to s námi Příroda zamýšlela. Jsme více býložravec nebo 

masožravec? Maso, cukr, mléko, pšenice – co nás zabíjí a proč.) 



- Setkání starosty s obyvateli 

Nudvojovic (Premiérová zastávka 

v lokalitě Nudvojovice se uskutečnila 

v občerstvení fotbalového stadionu 

v Koškově ulici. Na setkání se 

probíralo mnoho témat, které trápí 

zdejší obyvatele. Od neposlušných 

pejskařů, přes odpadovou 

problematiku, dopravní záležitosti až 

k průmyslové části s výrobními 

halami, hlukem, zápachem i zvýšeným výskytem nákladní dopravy.)   

- Večer Na Sboře – Památky regionu Libereckého kraje (Přednáška v rámci Dnů 

evropského dědictví. Ředitel územní památkové správy na Sychrově PhDr. Miloš 

Kadlec představil významné kulturní památky v regionu - MKAMT) 

- Nový systém zpětného odběru pneumatik (Odbor životního prostředí informoval, že 

v Turnově byl spuštěn nový kolektivní systém zpětného odběru pneumatik 

provozovaný neziskovou společností. Odběr pneumatik zdarma by měl snížit jejich 

výskyt u silnic, leších a zajistit větší kontrolu nad jejich likvidací.) 

- Bezpečně na silnicích (Bezpečnost v silničním provozu, bezpečnostní zásady při 

cestování na kole a ve vozidle, dětské autosedačky. Den s týmem silniční bezpečnosti 

v Náruči.) 

- Evropský týden mobility 

o Svatohubertská slavnost na hradě 

Valdštejn (slavnost myslivosti pro 

širokou veřejnost a s programem 

pro děti, vyhlášení výtvarné 

soutěže pro děti z mateřských škol 

a okolí. Návštěvníkům byly 

představena lovecká plemena psů a 

dravé ptactvo. Byly ukázány různé 

vábničky a došlo i na pasování 

nových mladých myslivců)   

o Cyklojízda Greenway Jizera 

s průvodcem – „Za archeologií a pivem“ (Trasu dlouhou zhruba 20 kilometrů 

absolvovalo X účastníků na kole. V jednotlivých zastávkách se uskutečnila 

setkání se zástupci obcí. S průvodcem navštívili zájemci také zámek Svijany a 

pivovar, v Přepeřích si prohlídli kostel sv. Jakuba.) 

o Rodinné odpoledne na kolečkách 

2016 (Město Turnov ve spolupráci 

se Žlutou ponorkou a Městskou 

sportovní připravili netradiční 

zakončení první sezony koupaliště 

v Maškově zahradě. Během 

odpoledne byl připraven program 

se závody na čtyřkolkách, 

odrážedlech a jiných prostředků na 



kolečkách. Nechyběli ani skákací atrakce, ukázky ve skateparku, akční tvorba 

nebo měření maximální dosažené rychlosti.)   

o Tohle je náš svět (Film promítaný zdarma v kině Sféra nabídl pohled hluboko 

do lesů mimo civilizaci, kde žila rodina podle neotřelých pravidel. Vše se 

zněmí po zprávě, kterou začne pro rodinu zábavná a překvapivá cesta plná 

zkoušek našeho světa.) 

o Den bez aut (Celodenní 

program v uzavřené Skálově 

ulici určený jak pro děti ze 

základních škol, tak i pro 

širokou veřejnost. Ve 

spolupráci s neziskovými 

organizacemi, zájmovými 

kroužky i podnikateli byl 

vytvořena přehlídka stánků a 

zastávek pro malé i velké. 

Závěr programu patřil 

ukázkám bojových umění Městské policie Turnov, která předvedla i zásah 

s policejním psem.)  

- Změna volebního obvodu (Na základě podnětů obyvatel byl změněn volební obvod č. 

13. Původní místo v hasičské zbrojnici Bukovina bylo přestěhováno do nově Domě 

přírody v Dolánkách u Turnova. Jedná se o kompromis pro obyvatele spadajícího do 

tohoto obvodu.) 

- Netradiční knihovna aneb 30 let ve vile (Netradiční akce pro všechny věkové 

kategorie oslavila výročí 30 let knihovny ve vile v Jeronýmově ulici. Na programu 

bylo hudební vystoupení žesťového orchestru ZUŠ Turnov a pro rodiče s dětmi bylo 

zahráno loutkové představení.  

- Opravení lávky pro pěší u autobusového nádraží 

(Lávka pro pěší byla v havarijním stavu a slouží 

pro rychlé přemístění osob z prostoru 

autobusového nádraží a centrálního parkoviště do 

centra města.)  

- Sbírková akce Světluška (Již 14. ročník sbírkové 

akce Světluška proběhl i v Turnově. Studenti 

turnovského gymnázia nabízeli upomínkové 

předměty pro nevidomé.) 



Říjen: 
- Den architektury (Historicky první oslava dne architektury v podobě komentovaných 

prohlídek po městě, které měly za cíl představit 

Turnov z různých perspektiv. O akci byl 

překvapivý zájem, kdy se zúčastnilo více jak 60 

osob. Během prohlídky se zájemci dostali 

z náměstí Českého ráje do sklepení pod barokní 

částí muzea, dále na věž ZŠ Skálova, do Husova 

sboru, dále do smuteční síně a nakonec ke 

kulturnímu centru, kde bylo připraveno i krátké 

promítání dokumentárního filmu.) 

- Kampaň Vlajka pro Masaryka (Čtvrtým rokem 

vyhlašuje starosta města kampaň zaměřenou na 

osvětu vlastenectví. Obyvatelé si mohli do 28. října vyzvednout zdarma 50 kusů 

státních vlajek na sekretariátu radnice.) 

- Týden knihoven – Maraton čtení a velké říjnové čtení (MKAMT se zapojila do 20. 

ročníku celostátní akce na podporu četby a knihoven. Cílem letošního ročníku bylo 

především zaměřit se nabídnutí atraktivního využití volného času nejen novým 

čtenářům, ale pečovat hlavně o ty stávající.) 

- Setkání starosty s občany 

na Výšince (V rámci pravidelného 

setkávání zavítal starosta do 

Domova s pečovatelskou službou 

na sídliště Výšinka, kde s třemi 

desítkami obyvatel diskutoval o 

jejich problémech. Byly 

zhodnoceny a připomenuty již 

dokončené „úkoly“ a po jednání se 

všichni odebrali ven, kde se přímo 

v terénu domlouvalo například 

umístění nových laviček a dalšího zlepšení místní občanské vybavenosti.)   

- Podzimní bazárek a sbírka (Tradiční podzimní bazárek v Náruči spojený se sbírkou 

oblečení, obuvi, hraček a dalších potřeb pro děti a dospělé pro dětský domov a 

kojenecký ústav.) 

- Výstava Štít Českého ráje na radnici (Na 

turnovské radnici proběhla výstava, která 

připomněla obyvatelům 70. výročí rychlostního 

silničního závodu. Podklady zapůjčil Tatra 

veteran car club Semily.)  

- Kampaň na podporu náhradního rodičovství Mít 

domov a rodinu – „Samozřejmost nebo 

vzácnost?“ (Nezávazné setkání pro širokou 

veřejnost v CPR Náruč o pěstounské péči. 

Zájemci získali bližší informace, jak se stát 

pěstounem a co je to pěstounská péče na 

přechodnou dobu) 



- Otevření hřiště ve Studentské ulici 

(Oprava dětského hřiště vzešla z řad 

místních obyvatel, kteří mezi sebou vybrali 

část peněz a sehnali i sponzora. Zbytek 

peněz poskytlo město, které zrekonstruovalo 

hřiště zhruba za 300 tisíc korun. Otevření 

hřiště probíhalo v komorní atmosféře 

společně s dětmi, pro které byly připraveny 

soutěže. Na památku sponzorům 

namalovaly děti obrázky, které byly při otevření předány.)   

- Čína s batohem nejen po Sečuánsku (Cestopisná přednáška pro všechny milovníky 

exotického putování po nejlidnatější zemi světa s cestovateli P. Chlumem a P. 

Kvardou) 

- Umělcova cesta (První setkání nového kurzu zaměřeného na osobní rozvoj, podporu 

kreativity, návrat k sobě, hledání další cesty v životě a uvědomění si svých ztracených 

přání. Kurz v CPR Náruč vede Mgr. Klára Háková) 

- Dokončení 4. etapy regenerace sídliště U Nádraží (V této části regenerace byla 

opravena ulice Květinová a Březová, kde VHS vybudovalo novou kanalizaci a 

vodovod. Byly zde provedeny úpravy všech zpevněných ploch.  

- Zdravé stárnutí (kampaň ke Dni zdraví 

zaměřené na stárnutí evropské 

populace a možnosti prevence 

degenerativních onemocnění. První 

část byla věnovaná konferenci, kde se 

kromě přednášejících prezentovali 

také spolky, které se zaměřují na práci 

se seniory. Druhá část dne začala 

v Klubu aktivních seniorů, kde bylo 

připraveno kulturní vystoupení. Den 

pokračoval otevřením následné péče 

v nemocnici, domova důchodců 

Pohoda a dalším organizacím) 

- Jaroslav Ježek (komponovaný pořad k 110. výročí narození významného českého 

skladatele, dirigenta, dramaturga a klavíristy. Průvodní slovo měl Vladislav Hnízdo a 

hudební doprovod zajistil Martin Hybler a další hudebníci v koncertním sále ZUŠ.  

- Oslavy státnosti 28. října (Oslavy 

státnosti probíhaly na třech místech. 

První neformální záležitostí byl den 

otevřených dveří v Technických 

službách Turnov, které zároveň oslavily 

20. výročí od založení. Od 17:00 hodin 

probíhal pietní akt u pomníku padlých 

ve Skálově ulici a vyvrcholení oslav 

proběhlo v městském divadle, kde se 

udělovaly ceny obce, čestné občanství a 

medaile starosty. Závěr večera pak 



patřil divadelnímu představení Jak se co dělá s Carmen Mayerovou a Petrem Kostkou 

v hlavních rolích.)  

- Večer Na Sboře – Večer české státnosti (U příležitosti 700. výročí narození vladaře 

Karla IV. a před státním svátkem se uskutečnila přednáška na téma naší státnosti od 

Přemyslovců až po současnost. Přednášela PhDr. Květoslava Hnízdová, přednáška 

byla doplněna citacemi textů od Evy Kordové a Petra Peška a hudebním doprovodem 

MgA. Martinem Hyblerem) 

- Veřejné fórum Zdravého města (Poslední 

říjnový den patřil fóru Zdravého města pro 

širokou veřejnost, kde se začala formovat 

Pocitová mapa Turnova a hledalo se tzv. 

Desatero problémů města Turnova. Výsledky 

z veřejného fóra byly podrobeny celoměstské 

veřejné anketě, která určila prioritní 

problémy. Výsledky ankety také posloužily 

k vytvoření SWOT analýzy problémů města.) 

Večer Na Sboře – Literární večer s Miloněm Čepelkou (Literární večer s básníkem, 

textařem, scénáristou a jedním ze zakládajících členů Divadla Járy Cimrmana, kde 

působil jako herec ve všech představeních. Dalším hostem večera byl spisovatel, 

nakladatel, hudebník a lektor angličtiny Josef Pepson Snětivý.) 

-  

Listopad:  
- Autismus a inkluze – Jak to vidí rodiče a jak pedagogové? (Setkání rodičů a pedagogů 

dětí s autismem v Náruči. Setkání bylo 

otevřeno také pro širokou veřejnost) 

- Setkání starosty s obyvateli 

Pelešan (Poslední pravidelné setkání 

starosty se uskutečnilo v hasičské 

zbrojnici v Pelešanech, kde se probírala 

témata: propagace akcí a vývěsní 

plochy, dopravní problematika, oprava 

hřbitovní zdi, kapličky a případné 

rozšíření parkování u hřbitova.)  

- Večer Na Sboře Karel Hynek Mácha a jeho druhý život (Přednáška na počest básníka 

k jeho 180. výročí úmrtí. Akce proběhla v rámci měsíce poezie a přednášela Lenka 

Křížová, hudební doprovod zajistil Petr Kostka) 

- Kampaň na podporu náhradního rodičovství Mít domov a rodinu – „Samozřejmost 

nebo vzácnost?“ (Nezávazné setkání pro širokou veřejnost v CPR Náruč o pěstounské 

péči. Zájemci získali bližší informace, jak se stát pěstounem a co je to pěstounská péče 

na přechodnou dobu) 

- Poezie v ulicích (Prezentace vlastní básnické tvorby studentů SUPŠ Turnov a ZŠ 

Skálova v Městském parku po dobu Týdne poezie. Netradiční akce dala prostor 

mladým začínajícím tvůrcům poezie) 



- Putování za sv. Martinem (ZŠ Skálova uspořádala 

v Alešově ulici vítání sv. Martina, který přijel na 

bílém koni. Na 500 obyvatel se zúčastnilo akce, 

kde se mohli přidat i do lampionového průvodu. 

V rámci programu také vystoupily Flétničky)  

- Origami pro každého (tvořivá dílna pro veřejnost 

ve Žluté ponorce, kde byla možnost naučit se 

nesmrtelné skládanky z papíru) 

- Jan Novák – O literatuře (v Kavárně Kus byl hostem Petra Viziny česko-americký 

spisovatel, scénárista a dramatik Jan Novák. Jeho rozsáhlé beletristické zpracování 

příběhu bratří Mašínů pod názvem Zatím dobrý získalo v roce 2005 cenu Magnesia 

pro knihu roku. V roce 2007 obdržel cenu Josefa Škvoreckého za román Děda.) 

- Poetika – Galavečer 

v městském divadle 

(Vystoupení nejlepších 

recitátorů, vítězů 

soutěže a dalších hostů 

Městské knihovny A. 

Marka. Dále se 

představila Romantika 

– nevšední 

multižánrový akustický 

hudební projekt a Alo 

trio band, který 

představil šansony, jazz i blues z autorského tvorby Vlasty Třešňáka a Jana Volného)   

- Večer Na Sboře – Poezie v mém životě (Svou lásku k poezii nejen ke stromům a 

přírodě představily známá herečka a spisovatelka Zdeňka Žádníková Volencová a 

spisovatelka Marie Hrušková. O hudební doprovod se postaral Petr Kostka. Součástí 

večera byla také krátká přednáška o přírodě, během které byly vyhlášeny výsledky 

soutěže Rozkvetlý Turnov 2016. Navíc byla také uvedena nová propagační brožura o 

turnovských stromech, vysazených na počest pohádkových postav.) 

- Rozsvícení vánočního stromu (Tradičně se na první adventní neděli rozsvítil vánoční 

strom na náměstí Českého 

ráje. Po dobu rozsvícení 

bylo náměstí uzavřené a 

pro návštěvníky byl 

připraven program 

s dechovými nástroji, 

vystoupením pěveckého 

souboru Karmínek a 

nechyběly ani adventní 

postavy z řad žáků ZŠ 

Žižkova. Nejmenší 

návštěvníci si odnesli 

malou sladkou nadílku)  



Prosinec:  
- Mít domov a rodinu – „Samozřejmost nebo vzácnost?“ (Nezávazné setkání pro 

širokou veřejnost v CPR Náruč o pěstounské péči. Zájemci získali bližší informace, 

jak se stát pěstounem a co je to pěstounská péče na přechodnou dobu) 

- Vánoční koncert na radnici 

(Žáci ZŠ 28. října připravili pro 

veřejnost krátké hudební 

vystoupení, které se uskutečnilo ve 

svatební síni turnovské radnice.)  

- Vánoční korálkování 

(Tvořivá dílna pro veřejnost ve 

Žluté ponorce) 

- Šetření o veřejném mínění 

Regenerace sídliště v Turnově II. 

(Regenerace u nádraží byla 

započata na základě výsledků veřejného mínění již v roce 2009. Během prosince bylo 

zjišťováno, jak jsou obyvatelé spokojeni a jak vnímají dosavadní práce na sídlišti u 

nádraží, kde byly od roku 2011 provedeny již 4 etapy za celkovou hodnotu více jak 21 

milionů korun.) 

- Mindfullness (Cvičení pro klidnější mysl a spokojenější život v CPR Náruč 

s psychoterapeutkou K. K. Jedzokovou) 

- Herní večer s deskovkami (Žlutá ponorka pořádá v klubu pro veřejnost večer 

s možností si zahrát deskové hry) 

- Vánoční trhy v Turnově (Na náměstí 

Českého ráje probíhaly tradiční 

dvoudenní vánoční trhy s bohatým 

kulturním programem i zajímavými 

stánky s řemeslnými výrobky. 

V Muzeu byla k vidění dětská 

představení a výstava s vánoční 

tematikou. V Kamenářském domě 

probíhala vánoční dílna na výrobu 

perličkové vánoční výzdoby. Trhy 

pořádá Město Turnov ve spolupráci 

s Muzeem Českého ráje a Kulturním 

centrem Turnov. Během vánočních 

trhů byla také podpořen stánek Pro dobou věc, ve kterém turnovští skauti vybírali 

peníze pro dvě děti Adélku, která trpí syndromem Aicardi a Víťovi, který je postižen 

dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. Ve stánku se podařilo vybrat 70.000 Kč.)  

- Večer Na Sboře – Adventní čas (Komponovaný pořad slova a hudby, citace textů a 

myšlenek významných osobností. Průvodního slova se ujala Květoslava Hnízdová, 

citacemi doprovodila Eva Kordová a hudební doprovod zajistil Ondřej Halama.) 

- Anketní šetření o kamerovém systému (Městská policie Turnov ve spolupráci 

s Obvodním oddělením Policie ČR v Turnově zjišťovali, jak se obyvatelé cítí 

bezpečně a jak se na tom podílí kamerový systém. Anketa také obsahovala otázky na 



znalost obyvatel Turnova s umístěním kamerového systému, a zda by se měla místa 

s kamerovým dohledem rozšiřovat.) 

- (S)tvořitelna – Vánoční papírová dílna (Všichni zájemci si mohou vyrobit přáníčky, 

záložky do knih, balicí vánoční papír i vánoční ozdoby v MKAMT) 

- Participativní rozpočet a Můj 

projekt pro Turnov 2017 (Město 

Turnov zveřejnilo během 

prosince informace o možném 

přihlašování projektů obyvatel 

pro čerpání peněz z rozpočtu 

města na investiční projekty, 

které si sami mohou vymyslet.)  

O literatuře s Marií Iljašenko (V 

kavárně KUS proběhl pořad o 

literatuře s básnířkou Marií 

Iljašenko, „dívkou mnoha světů“, jak ji na nedávném Festivalu spisovatelů Praha 2016 

nazvali.) 

- Betlémské světlo (Turnovští skauti na náměstí Českého ráje rozdávali Betlémské 

světlo. Ani letos nechyběl živý betlém se zpíváním koled skautským sborečkem.) 

Další události:  

Leden:  
- Náměstkyně ministerstva vnitra v Turnově (Mgr. 

Jana Vildumetzová přijala pozvání starosty Turnova 

s vedením města a se starosty okolních obcí z důvodu 

nedokončené reformě státní správy.)  

- Ocenění turnovských hasičů (Záslužné medaile 

IZS Libereckého kraje II. stupně převzal z rukou 

hejtmana Martina Půty velitel hasičů Města Turnova 

Martin Bartoníček, který spolu se svými kolegy 

podával mimořádné výkony při zásahu u požáru 

Agby.) 

- Manželé Liškovi oslavili diamantovou svatbu (V 

Turnovské obřadní síni za přítomnosti starosty 

města si po 60 letech manželé Liškovi 

připomněli manželský slib)  

Březen:  
- Ukončení veřejné sbírky po požáru v Agbě (K 

poslednímu březnu byla ukončena veřejná sbírka na 

transparentním účtu, na kterém se pro rodiny obětí 

požáru podařilo vybrat téměř 145.000 Kč.) 

- Ocenění nejlepších sportovců za rok 2015 (Za 

přítomnosti vedení města a předsedy TJ Turnov byli 

ocenění turnovští sportovci, kteří v roce 2015 

vybojovali medaile z mistrovství světa a Evropy.)  



Duben:  
- Ocenění pedagogů (V rámci Dne učitelů proběhlo 

na turnovské radnici předání ocenění sedmi 

učitelům z turnovských škol.)  

- Setkání pro cestovní ruch (Cílem setkání aktérů 

v cestovním ruchu byla příprava strategického cíle 

a plánu rozvoje 

cestovního ruchu 

pro Turnov a jeho 

okolí.) 

- Otevření specializovaného IBD Centra (V turnovské 

nemocnici bylo otevřeno moderní a oboru 

gastroenterologie vysoce specializované IBD 

Centrum, které se zaměřuje na diagnostiku a léčbu 

pacientů s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou.)  

Červen:  
- Turnov se zúčastnil Letní školy Zdravých měst v Chrudimi (zástupci Zdravého města 

Turnova a MA21 se zúčastnili vzdělávacího programu, kam dorazilo více než 140 

zástupců měst a obcí ČR.) 

 

Říjen:  
- Nový automobil pro Fokus (Nezisková organizace, která pomáhá občanům 

s duševními onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do 

společnosti obdrželi díky městu Turnovu a dalším organizacím nové sociální 

automobil značky Dacia.) 

Listopad:  
- Ocenění Za zásluhy o bezpečnost (V Trojském 

zámku v Praze bylo předáno ocenění za dlouhodobé 

obětavé a příkladné pracovní úsilí a osobní iniciativu, 

za zásluhy o rozvoj požární bezpečnosti, 

integrovaného záchranného systému a ochrany 

obyvatelstva a spolupráci s Hasičským záchranným 

sborem Libereckého kraje Ing. Tomáši Hockemu, 

starostovi města Turnova.)  



- Zdravější stravování ve školních jídelnách (Odbor školství, kultury a sportu uspořádal 

pro více jak desítku zástupců škol a jídelen ze čtyř turnovských škol seminář o 

zdravém stravování ve školských zařízeních. Školením prováděla Kateřina Halamová, 

která zapojila přítomné i do samotné přípravy surovin i jednotlivých jídel.) 

- Ocenění ZŠ 28. října v Praze (Zástupci ZŠ 

28. října v Praze převzali v budově 

Parlamentu ČR ocenění za 3. místo 

v Programu podpory etické výchovy. Nadace 

vybírala ze stovek škol a oceněno bylo pouze 

14 ZŠ a SŠ z celé republiky. Ve škole jsou 

pořádány přednášky, besedy, funguje také 

výborně školní parlament. Děti se k sobě 

dobře chovají, mají zažitá pravidla chování 

nejen ve škole, ale i doma nebo ve 

společnosti.)  

Prosinec:  
- Konference Udržitelné město 2016 

(Zástupci města Turnova se účastnili 

celorepublikové konference, která 

představila „nejudržitelnější“ certifikovaná 

města a místa ČR a nabídla řadu inovací a 

inspirací z praxe.)  

- Projekt zapojování dlouhodobě 

nezaměstnaných (Město Turnov 

zprostředkovává práci dlouhodobě 

nezaměstnaným jako nástroj aktivní 

politiky zaměstnanosti, pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání. Od 

prosince nastoupilo na nových 5 pracovníků na 

úklidové a pomocné práce, které vede osoba 

koordinátora také z Úřadu práce.) 

- Nový automobil pro hasiče (V areálu hasičské 

stanice Daliměřice se konalo slavnostní předání 

nového zásahového vozidla turnovským 

hasičům, kterému na místě požehnal také kněz.)  

  



Finance projektu Zdravé město a MA21 v roce 2016:  
 

Členský příspěvek NSZM (vypočten podle počtu obyvatel) 27.297,30 Kč 

Plakáty (tisk a výlep plakátů na setkání s občany a další spol. akce)   4.244,60 Kč 

Parlament mládeže (cestovné, občerstvení)    3.128 Kč 

Věcné dary (V průběhu roku a na vybraných akcích: Rozsvícení 

vánočního stromu, Pošta pro Ježíška, Novoroční ohňostroj, Den pro 

dětskou knihu) 

16.539 Kč 

Pořádání a podpora společenských a dalších akcí:  

- Den dětí se Žlutou ponorkou  

- Oslava příchodu Sv. Martina 

   

3.294 Kč 

 4.840 Kč 

Veřejné fórum Zdravého města 11.055 Kč 

Seminář Skutečně zdravá škola  12.000 Kč 

Den zdraví na téma Zdravé stárnutí  15.200 Kč 

Novoroční ohňostroj 2016/2017 15.000 Kč 

Celkem  112.597,90 Kč 

 

V průběhu roku 2015 a 2016 byl projekt Zdravého města a MA21 podpořen z dotace 

Libereckého kraje ve výši 50.000 Kč.  

 

Autoři fotografií: Anna Šupíková, Klára Preislerová, Odbor životního prostředí, Centrum pro 

rodinu Náruč, Parlament mládeže města Turnova, Lenka Karásková, Základní škola Skálova, 

Václav Hájek, Středisko volného času Žlutá ponorka, Městská knihovna Antonína Marka 

Turnov, Základní škola Zborovská, Grupo Antolin, Aleš Hégr, Kateřina Kmínková, Základní 

škola 28. října, Mateřská škola Turnova, Turnovský drahokam, Základní škola Žižkova, Pavel 

Charousek, Odbor sociálních věcí, Odbor správy majetku, Zdravotně sociální služby Turnov, 

Pavla Bičíková, HZS Libereckého kraje, Turnovské památky a cestovní ruch, Karel Šírek, 

Modrý kocour, Lochma, Liškovi, Sdružení Český ráj, Národní síť Zdravých měst ČR, GŘ 

HZS ČR.  

 

Zpracovala: Ing. Anna Šupíková, tisková mluvčí a koordinátor Zdravého města a MA21 

 

V Turnově dne: 8. února 2017       


