
Zdravé město Turnov v roce 2018

Turnov je od roku 2011 členem Národní sítě zdravých měst České republiky a vyvíjí činnost v
projektu Turnov - Zdravé město a místní Agenda 21. 

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí
k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý
životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží
utvářet město (obec, region) jako kvalitní, zdravé, příjemné a udržitelné místo pro život, na základě
dohody s místními obyvateli.

Postup ke „Zdravému městu, obci, regionu“ není pouze záležitostí vedení zastupitelstva či úřadu –
neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i  nevládních partnerů
(odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem, spolků) i s nejširší veřejnosti – ADRA,
Český červený kříž, Informační centrum pro mládež Turnov, Kulturní centrum Turnov, Mateřské
školy, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, Městská sportovní Turnov, Náruč – centrum pro
rodinu,  Nemocnice  Turnov –  oddělení  následné péče,  Parlament  mládeže,  Regionální  turistické
informační centrum, Středisko volného času dětí a mládeže – Žlutá ponorka, Zdravotně sociální
služby Turnov, Základní školy, Základní umělecká škola Turnov. 

Turnov byl, je a do budoucna bude bohaté, živé, zdravé město, které díky svým aktivitám zlepšuje
život nejen svým obyvatelům, a to v různých věkových kategoriích.

Zdravé město Turnov do července roku 2018 zaštiťovala tisková mluvčí a koordinátorka projektu
Zdravé město a MA21 Ing. Anna Šupíková. Odpovědným politikem byla místostarostka Mgr. Petra
Houšková. Členové komise zastupují řadu profesí, od lékaře, zastupitele, učitele až po soukromé
podnikatele. Zápisy komise je možné najít na webových stránkách města. Zdravé město Turnov je
od  roku  2017  také  na  instagramu a  své  místo  má  na  městských  webových  stránkách
https://www.turnov.cz/cs/mesto/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/

V roce 2018 se Město Turnov díky naplňování  povinných kritérií  místní  Agendy 21 udrželo v
kategorii  C.  Plánem  pro  rok  2019  je  naplňování  povinných  kritérií  pro  kategorii  D  a  být  v
součinnosti  s  Libereckým krajem a ostatními městy,  avšak nepořádání  veřejného fóra zdravých
měst, jehož výstupy nebylo vždy možné v plné míře realizovat a zájem veřejnosti o tato setkání byl
malý. Více efektivní je setkávání starosty s občany jednotlivých lokalit města. 

Projekt "Zdravé město Turnov" je podpořen v období 1.1.2018 - 30.6.2019 z rozpočtu Libereckého
kraje (Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory: regionální rozvoj, program č.: 2.6 Podpora
místní Agendy 21) částkou 98.803 korun. 

https://www.turnov.cz/redakce/index.php?clanek=160314&slozka=61113&xsekce=63812&lanG=cs&xuser=622895466396371491
https://www.turnov.cz/cs/mesto/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/
https://www.instagram.com/zdravemestoturnov/


Významné aktivity projektu Zdravé město Turnov

• Den Země – akce ve spolupráci s Odborem životního prostředí a turnovské knihovny, se

zapojením škol a veřejnosti. Probíhal úklid města, žáci základních a středních škol uklízeli
převážně v týdnu od 16. dubna do 20. dubna. Vyčistit se podařilo například údolí Jizery v
Dolánkách, okolí Stebenky i Vazoveckého potoka. Úklid probíhal v turnovských sídlištích,
parcích,  v okolí  škol a veřejných prostranstvích ve městě,  a to i  v rámci akce Ukliďme
Česko. V rámci Dne Země byly připraveny přednášky pro základní školy s procházkou v
Šetřilovských parcích  a  Dolánkách,  výklad  o  historii  Dne Země i  ochraně  naší  planety,
ukázka kroužkování  ptáků.  Pro nejmenší  děti  z  mateřských škol  byl  připraven výukový
program „Mazlíci a havět“.

• Den  zdraví –  preventivní  osvětový  den  v  turnovské  nemocnici  se  zdravotnickým,

kulturním a sportovním programem. Do akce byly zapojeny organizace a spolky z Turnova. 

• Skutečně zdravá škola – podpora zdravého stravování na školách, udržitelného života a

konzumování, podpora místních zdrojů. Do projektu jsou zařazeny čtyři mateřské školy a
dvěma byla poskytnuta finanční odměna za získání bronzového certifikátu. 

• Setkání starosty s občany –  starosta  města  Tomáš  Hocke v  roce  2018 navštívil  7

lokalit města, aby podiskutoval s občany o tom, co je v daném místě trápí či co by chtěli
zlepšit. Mezi navštívená místa patří Dolánky, Výšinka, Pelešany, Malý Rohozec, centrum
Města, Mašov, Hruštice a Károvsko.

• Setkání s  veřejností  ke komunitním tématům –  v  březnu  proběhla  výstava  a

prezentace  studentských  prací  k  úpravě  Nivy  Jizery.  V  červnu  Město  Turnov  nabídlo
veřejnou diskusi ke zřízení okresu Turnov a kino Sféra představení Dostavby turnovského
divadla. V září se diskutovalo o rekonstrukci Komenského ulice. V listopadu se diskutovalo
o rekonstrukci ulice Zelená cesta a také o využití městského pozemku za Vesnou. 

• Aktivity parlamentu mládeže – městský parlament sdružuje zástupce žáků ze všech

základních  a  středních  škol  z  Turnova.  V roce  2018 proběhlo  devět  setkání  parlamentu
mládeže. Mezi významné akce, které parlament připravil patří květnová realizace Majálesu,
beseda s youtuberem na Dnu zdraví. V listopadu žáci zrealizovali veřejnou diskusi k využití
pozemku za  Vesnou.  Za kampaň „Nebuď blbá“ získali  ocenění  Dobrá praxe.  Zápisy ze
zasedání lze nalézt na facebookových stránkách parlamentu mládeže  .   

• Realizace anket – v roce 2018 byly na webových stránkách města Turnova zveřejněny 4

ankety na téma dětská hřiště,  workoutová hřiště,  aktuální dění a informační zdroje,  Můj
projekt pro Turnov. 

• Realizace kampaní – v rámci Zdravého města byly zrealizovány kampaně na podporu

náhradní  rodinné  péče  Centra  pro  rodinu  Náruč.  Setkání  s  pěstouny,  podpora  kampaně
národní potravinové sbírky Českého červeného kříže.  Kampaně na podporu vlastenectví,
kterou vyhlašuje pravidelně starosta města – Vlajka pro Masaryka a Vlajka pro republiku.

https://www.facebook.com/groups/1655727071339206/
https://www.facebook.com/groups/1655727071339206/


• Můj projekt pro Turnov 2018 - v roce 2018 Turnov podruhé zapojil obyvatele do tzv.

participativního rozpočtu s názvem Můj projektu pro Turnov 2018. Jednalo se o možnost
pro obyvatele navrhnout projekt včetně finančního rozpočtu, který by město uskutečnilo.
Zapojily  se  čtyři  projekty,  komisí  zkontrolovány  a  následně  veřejně  představeny.  Po
představení  bylo  připraveno  hlasování  celoměstskou  anketou  o  vítězném  projektu.
Realizováno bylo sousedské posezení v Nudvojovicích a díky zůstatku peněz v rozpočtu i
workoutové hřiště u atletického stadionu. 

• Prezentace města a informovanost obyvatel - z hlediska informovanosti obyvatel

města bylo v roce 2018 využíváno hned několika zdrojů. Významným zdrojem informací
jsou webové stránky města Turnova www.turnov.cz. Od roku 2013 má město Turnov svůj
profil  na  facebooku na  www.facebook.com/mestoturnov,  který  byl  zaplňován aktuálními
fotografiemi z akcí, konaných ve městě, aktuálními informace o dění ve městě i na radnici či
pozvánkami ke společenských akcím. Aktuálně facebook sleduje 2 tisíce lidí. Každý měsíc
tisková  mluvčí  shromažďovala  e-mailovou  korespondenci,  případně  informace  ze  4
schránek na připomínky, instalované v budově městského úřadu, a předkládala Komisi pro
občanské záležitosti. 

Prezentace města a informace z radnice mohli občané nalézt i v tištěné podobě. Konkrétně
ve zpravodajských novinách Turnovsko v akci, které vycházely každé dva týdny. Sudé číslo
doplňovala anketa zastupitelů na aktuální téma. Dalším tištěným informačním materiálem
byla  prezentace  v  Radničních  listech,  které  byly  přílohou  časopisu  Hlasy  a  ohlasy
Turnovska, zde měla radnice prostor na 6 stran. Občané mohli časopis nalézt každý měsíc ve
svých schránkách. Jednu dvojstranu si mohli lidé přečíst každý měsíc v časopisu Turnovsko,
kde bylo popsáno větší aktuální téma. 

O dění ve městě byly natáčeny nepravidelné relace Televize Města Turnova – Děti – knihy -
lípy  -  svoboda,  Povídej  -   vzpomínej  -  dokud  je  čas,  Vlakem  do  rodinných  pokladů,
Průvodce létem v Turnově a Českém ráji, Na prázdniny se zvířetem a rytíři, Malé i velké
příjemnosti turnovské, Turnovská stovka, Mimořádný rok ušlechtilých tradic. 

Dále  byly  natáčeny  rozhovory  prostřednictvím  turnovsko.info  –  Město  Turnov  uctilo
památku Olgy Havlové,  Můj projekt pro Turnov 2018 – vyhodnocení,  Úpravy na hradě
Valdštejn 2018, Majáles 2018, Den dětí s Žlutou ponorkou, Plánované plochy pro bytovou
výstavbu v Turnově, Koupaliště Maškova zahrada Turnov – Pozvánka 2018, Turnov: Stavba
nové radnice ve Skálově ulici.

Novináři  z  nejrůznějších  médií  byli  každý  první  pracovní  den  v  měsíci  informováni
prostřednictvím tiskové konference o dění na radnici i ve městě, kde jim bylo za rok 2018
předloženo, a každý týden zasíláno, celkem 513 tiskových zpráv. Rozhovory se starostou
města, zprávy z radnice a upoutávky na akce ve městě přinášelo Radio Contact Liberec,
webový portál Naše Pojizeří a televize RTM+.

K  předávání  informací  občanům  sloužilo  také  šest  vývěsek  městského  úřadu,  kam
pracovnice Obecního živnostenského úřadu umisťovaly aktuální materiály. K pozvánkám na

http://www.facebook.com/mestoturnov
http://www.turnov.cz/


setkávání  s  občany  a  společenské  akce  bylo  využíváno  třiceti  plakátovacích  ploch
Technických služeb Turnov. 

• Podpora zaměstnanosti - Město Turnov se opětovně snaží o podporu zaměstnanosti a

bezpečnosti na svém území. Během roku 2018 dohlíželi na přechody pro chodce strážníci
Městské policie  a jeden asistent Městské policie Turnov. Projekt asistentů je  financován
Úřadem práce ČR. 

Městský úřad v Turnově také podporuje zapojování dlouhodobě nezaměstnaných do činností
města  zprostředkováním  veřejně  prospěšných  prací.  Projekt  pomáhá  dlouhodobě
evidovaným na úřadu práce získat nebo oživit pracovní návyky. V roce 2018 se vystřídaly
skupiny pracovníků, kdy město zaměstnávalo pět pracovníků na úklidové a další pomocné
práce a jednoho koordinátora také z úřadu práce. Na platy pracovníků přispívá Úřad práce
ČR, dále je spolufinancován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Od května
2018 na veřejně prospěšné práce Město sehnalo už jen dva pracovníky a bohužel žádného
asistenta Městské policie,  který by pokračoval v dalším školním roce 2018/2019, a to z
důvodu nízké nezaměstnanosti na úřadu práce.

• Komise pro občanské záležitosti - obrovský společenský přínos měla v roce 2018

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. Členové
obešli 292 gratulantů. Jubilanti vždy obdrželi přání, dárkový balíček a květinu. 

• Vítání občánků - Odbor správní připravil během roku 4 vítání občánků, a to v měsících

březnu, květnu, září a listopadu 2018. Celkem Turnov přivítal 107 miminek. Děti dostaly
dárečky a maminky květinu od Města Turnov, pamětní list a dárky od turnovské knihovny i
maličkost od Spolku rodáků a přátel Turnova a také Náruč – centrum pro rodinu. 

• Svatební obřady - Odbor správní spolu s matrikářkami a oddávajícími připravil řadu

svatebních obřadů. V Turnově se jich uskutečnilo 130, na Malé Skále 32, v Mírové pod
Kozákovem 7. Stejný počet byl na Vyskři a po jedné v Olešnici,  Přepeřích a Rakousích.
Podrobné informace pro svatebčany lze najít na webových stránkách města. 

https://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/svatebni-obrady.html


Pro bližší informace o nejvýznamnějších událostech a fotografie z akcí se kliknutím na jednotlivé
nadpisy lze dostat na webové stránky města a podrobný článek. 

Leden 2018

• Novoroční ohňostroj   – 1. leden byl zahájen tradičním novoročním ohňostrojem Na Lukách

• Můj projekt pro Turnov 2018   – 300.000 ,- z participativního rozpočtu nabídlo Město Turnov
k realizaci  projektu, který si občané Turnova navrhli a v internetovém hlasování zvítězil

• Lednové akce knihovny   – Klub Matýsek, Turnovský Granátek, Babička do školky, Island –
po stopách horkých pramenů, Biblioterapie pro seniory, Pasování prvňáčků, Večer na Sboře
– Památník Terezín a mnohé další

• Výstava krajin Českého ráje   - Akvarely turnovské rodačky a malířky Libuše Šmejcové

• Výstava  obrazků  Turnova   –  Základní  škola  28.  října  ozdobila  turnovskou  radnici
výtvarnými díly žáků

• Setkání představitelů církví   – 15. ledna zaplnili radnici představitelé turnovských církví

• Pasování prvňáčků   – V lednu začalo na jednotlivých základních školách tradiční pasování
prvňáčků 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/na-turnovsku-jsou-prvnacci-pasovani-na-ctenare.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/na-radnici-probehlo-setkani-s-cirkvemi.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/na-radnici-dorazila-vystava-obrazku-turnova.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/od-ledna-je-na-namesti-k-videni-vystava-krajin-ceskeho-raje.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/knihovna-pripravila-v-roce-2018-tradicni-i-nove-projekty.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/muj-projekt-pro-turnov-2018.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/prvni-lednovy-den-2018-rozzaril-novorocni-ohnostroj.html


• P  rvní  občánek  Turnova   –  Místostarostka  Petra  Houšková  navštívila  první  miminko  z
Turnova

• Vznik  biblioterapie  pro  seniory   –  Další  část  projektu  Aktivně  ve  stáří  pro  pacienty  v
nemocnici, kteří podstoupí psychoterapii a aktivizaci pomocí četby 

Únor 2018

• Turnovská knihovna v únoru   – Pasování prvňáčků, Turnovský Granátek, O literatuře – Jan
Burian, Vyhlášení soutěže Lovci perel, Flétnový koncert, aj.

• Únorový program Náruče   – Klub diabetáčků, kurz pro těhotné, setkání celiaků,..

• Prezentace Turnova na veletrhu Holiday World  

• Výtvarná soutěž pro děti z mateřských škol   – Odbor životního prostředí vyhlásil soutěž „Co
vidíme v lese“, výtvarná díla budou vyhlášena při Svatohubertské slavnosti

• Ocenění sportovců   – 7. února se na turnovské radnici konalo ocenění nejlepších sportovců
Turnova za rok 2017

• Setkání starosty s občany centra města   – 1. setkání roku 2018 starosty s občany jednotlivých
částí města

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/starosta-zahajil-setkavani-s-obcany-v-centru-mesta-nejen-na-tema-palackeho-ulice.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/sport/nejlepsi-sportovci-roku-2017-byli-oceneni-na-radnici.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zivotni-prostredi/byla-vyhlasena-vytvarna-soutez-pro-deti-z-materskych-skol.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/veletrh-holiday-world-2018-se-vydaril.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/naruc-a-jeji-unorovy-program.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/zveme-v-unoru-do-turnovske-knihovny.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/v-turnove-vznikla-pro-seniory-biblioterapie.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/prvnim-obcankem-turnova-roku-2018-je-mala-gita.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/prvnim-obcankem-turnova-roku-2018-je-mala-gita.html


• P  rvorepublikový městský ples   – Městský ples se nesl v duchu 100. letého výročí republiky a
vynesl 64. 000 korun pro podporu setkávání dětí a seniorů

• Turnov jako čtvrté město pro byznys v Libereckém kraji  

• 25 tisíc korun na obědy pro žáky ze sociálně slabších rodin   – Radní schválili příspěvek na
obědy pro žáky turnovských základních škol, jejichž sociální situace jim to neumožňovala

• Radnici ozdobila výstava studentských prací nivy Jizery   – Studenti architektury Technické
univerzity Liberec představili své výsledky práce

• Výzva pro pořadatele akcí ke 100. výročí republiky   – Radnice umožnila prostor v tisku a na
webových stránkách pro pořadatele akcí k říjnovému výročí republiky

Březen 2018

• Březnový program knihovny   – To byla především Noc s Andersenem 2018

• Rozšíření úředních hodin na vybraných odborech   – Odbor správní a Obecní živnostenský
úřad mají nově úřední hodiny také v pátek od 8:00 do 12:00 hodin

• Březnový program Náruče   – Jak posílit imunitu či Jarní bazárek a sbírka oblečení

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/breznovy-program-v-naruci.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/mestsky-urad-turnov-rozsiruje-u-vybranych-odboru-uredni-hodiny.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/knihovna-predstavuje-program-v-breznu.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/vyzva-pro-poradatele-akci-k-vyroci-republiky-na-turnovsku.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/vysledky-studentskych-praci-nivy-jizery-predstavi-na-radnici-vystava.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/detem-ze-socialne-slabych-rodin-budou-v-turnove-zaplaceny-obedy.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/turnov-se-umistil-na-ctvrtem-miste-ve-vyzkumu-mesto-pro-byznys-v-libereckem-kraji.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/prvorepublikovy-mestsky-ples-prinesl-64-tisic-pro-dobrou-vec.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/prvorepublikovy-mestsky-ples-prinesl-64-tisic-pro-dobrou-vec.html


• Rezervace schůzek na městském úřad  ě – Odbor správní, Obecní živnostenský úřad a odbor
dopravy nabízí klientům rezervaci schůzky v přesný čas

• Vlajka pro Tibet   – Turnovská radnice vyvěsila vlajku pro Tibet a poukázala na porušování
lidských práv, a to již popáté

• Mateřské školy otevřely dveře   – Jednotlivé mateřské školy ve městě ukázaly své prostory
pro budoucí žáčky 

• N  oc s Andersenem již po 18   – Ročník 2018 byl věnován pohádce O pejskovi a kočičce

• Nový vůz pro turnovskou Pohodu   – Díky místním podnikatelům a firmám budou Zdravotně
sociální služby využívat nový automobil,  a to hlavně při  terénních výjezdech za klienty,
pomůže i při převozu seniorů k lékaři nebo na výlet 

• Starosta se setkal s občany Výšinky   – Sedmý březen se nesl v duchu druhého setkání s
občany, tentokrát v prostorách Domu s pečovatelkou službou Výšinka

• Ocenění pro aplikaci Turnov v mobilu   – Turnov zvítězil v kategorii Smart City a v nejlepší
elektronické službě

• T  urnov se představil na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour  

Duben 2018

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/euroregion-tour-2018-v-jablonci-nad-nisou-se-vydaril.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/euroregion-tour-2018-v-jablonci-nad-nisou-se-vydaril.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/aplikace-turnova-byla-ocenena-v-soutezi-zlaty-erb-2018.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/starosta-zavital-za-obcany-na-vysinku.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/nova-dacia-dokker-bude-pomahat-domovu-duchodcu-pohoda.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/noc-s-andersenem-byla-venovana-pohadce-o-pejskovi-a-kocicce.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/noc-s-andersenem-byla-venovana-pohadce-o-pejskovi-a-kocicce.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/materske-skoly-otevrou-sve-dvere-k-prohlidce.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/turnov-opet-vyvesi-vlajku-pro-tibet.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/na-urade-si-muzete-rezervovat-cas-schuzky.html


• Duben byl měsícem pro planetu Zemi   – Ukliďme Česko, ekologicky zaměřené přednášky a
besedy aj.

• N  áruč v dubnu   – Návrat na trh práce po rodičovské dovolené, setkání celiaků

• Favorit  pro  Můj  projekt  pro  Turnov  2018   –  Do  internetového  hlasování  se  zapojily  4
projekty, a to úprava veřejného prostoru v Nudvojovicích, Venkovní posilovna pro veřejnost
- Workout na atletickém stadionu, Renovace altánku Kopalova vyhlídka v novém parku,
Kultivace prostředí u pramene Boží vody

• Nový  charitativní  obchůdek   –  Odnést  či  nakoupit  věci  mohou  nově  návštěvníci
charitativního obchůdku ADRA v Nádražní ulici 

• Vedení  města  ocenila pedagogy   – U příležitosti  Dne učitelů radnice ocenila pedagogy z
jednotlivých turnovských škol 

• Strom pro Olgu Havlovou   – Turnov se připojil k uctění památky Olgy Havlové, která by se
dožila 85 let

• Ukliďme Česko   – V rámci úklidu bylo vysbíráno 1022 kilogramů odpadu

• Český ráj dětem zahájil novou turistickou sezónu  

Turnovští  úředníci  byli  proškoleni  –  Vybraní  úředníci  prošli  vzdělávacím  seminářem  v
oblasti udržitelného rozvoje

Startuje  fotografická  soutěž -  Město  Turnov  vyhlásilo  veřejnou  fotografickou  soutěž  k
zachycení sváteční atmosféry u příležitosti 100. let výročí republiky 

• Sportovní den žáků   – Odbor školství, kultury a sportu připravil 3. ročník akce na podporu
aktivního životního stylu

• Vlajka pro republiku   –  Starosta města Tomáš Hocke vyhlásil u příležitosti Dne vítězství
kampaň Vlajka pro republiku, kterou se snaží v místních obyvatelích vzbudit pocit hrdosti a
vlastenectví

• Setkání s občany Pelešan   

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/starosta-zve-obcany-na-setkani-do-pelesan.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/vyzvednete-si-svou-statni-vlajku-na-radnici.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/turnovsti-zaci-se-seznamili-s-novymi-sporty.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/turnov-vyhlasuje-fotografickou-soutez-k-100-vyroci-republiky.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/turnovsti-urednici-prosli-vzdelavanim-k-udrzitelnemu-rozvoji.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/turisticka-sezona-v-ceskem-raji-byla-zahajena.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zivotni-prostredi/uklidme-cesko-2018.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/mesto-turnov-uctilo-pamatku-olgy-havlove.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/ke-dni-ucitelu-byli-oceneni-vyjimecni-pedagogove.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/na-nadrazni-ulici-byl-otevren-prvni-charitativni-obchudek-adra-v-cechach.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/najdete-sveho-favorita-mezi-projekty-pro-turnov-2018.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/dubnovy-program-naruce.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/dubnovy-program-naruce.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/duben-v-turnove-je-mesic-venovany-planete-zemi.html


Květen 2018

• Vítěz mezi projekty 2018   – Turnovští obyvatelé mezi favority zvolili hned 2 projekty, a to
úpravu parku v Nudvojovicích a venkovní posilovnu u atletického stadionu

• K  větnová oslava konce 2. světové války   – Návštěvníci si mohli na náměstí Českého ráje
vychutnat rekonstrukci boje o Spořitelnu, jež se stala 5. května 1945

• Cestovatelská  přednáška  pro  seniory   –  Odbor  sociálních  věcí  připravil  přednášku Pavly
Bičíkové

• Turnov se připojil k Týdnu pro rodiny   – Akce s tématikou neboj se, odpoj se nabídla mnoho
zajímavých zážitků

• Květnové putování žáků po památkách   – Odbor školství, kultury a sportu na jaře připravil
tradiční putování žáků čtvrtých ročníků turnovských základních škol 

• Kampaň Nebuď blbá ocěněna   – Město Turnov získalo na celostátní konferenci Národní sítě
Zdravých měst ČR ocenění v podobě razítka dobré praxe 

• Turnovský  Majáles    –  Pod  záštitou  Parlamentu  mládeže  proběhly  studentské  majálesové
oslavy

• V květnu zavítal starosta na Malý Rohozec   – Setkání s občany proběhlo tradičně v místní
knihovně 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/kvetnove-setkani-s-obyvateli-se-uskutecnilo-na-malem-rohozci.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/turnovsky-majales-2018-predstavil-100-let-svobody-a-nesvobody.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/turnov-ziskal-oceneni-dobre-praxe-ve-zdravych-mestech.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/zaci-putovali-po-turnovskych-pamatkach.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/turnov-se-pripoji-k-tydnu-pro-rodiny.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/zveme-seniory-na-cestovatelskou-prednasku.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/kvetnova-oslava-konce-2-svetove-valky-pripomnela-ruzne-udalosti.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/kvetnova-oslava-konce-2-svetove-valky-pripomnela-ruzne-udalosti.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/obyvatele-turnova-zvolili-viteze-mezi-projekty-pro-rok-2018.html


• Evropský týden udržitelného rozvoje na radnici   – Žáci mohli navštívit prostory radnice a
dozvědět se zajímavosti o chodu úřadu 

• Pavla  Bičíková  představila  seniorům krásu  Albánie   –  Odbor  sociálních  věcí  myslel  na
seniory i v květnu a nabídl jim zajímavou cestovatelskou přednášku 

• Mezikulturní  spolupráce  Turnova  a  Jawora   –  Radnice  v  květnu  zahájila  jednání  o
mezikulturní spolupráci s polským Jaworem

• Univerzita třetího věku v Turnově   – Koncem května proběhlo v Turnově celostátní setkání
studentů virtuální univerzity třetího věku

Červen 2018

• Loučení s předškoláky   – Nejmenší žáci se rozloučili se svými mateřskými školami

• Diskuse o novém divadle   – Občanům města byla představena vize rekonstrukce divadla

• Pro charitativní účely zřízeny nové kontejnery   – Dva kontejnery na textil byly umístěny ve
městě,  aby  do  nich  mohli  občané  odložit  nepotřebný  textil,  který  najde  využití  v
charitativním obchůdku ADRA

• Medaile starosty pro Michaelu Mlejnkovou   – Medaile jí byla udělena za sportovní úspěchy
a šíření dobrého jména Turnova ve sportovním světě 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/medaile-starosty-pro-michaelu-mlejnkovou.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/pro-charitativni-ucely-jsou-v-turnove-dva-nove-kontejnery-na-textil.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/turnovsti-diskutovali-nad-projektem-noveho-divadla.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/nejmensi-zaci-se-slavnostne-rozloucili-se-svymi-skolkami.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/virtualni-univerzita-tretiho-veku-v-turnove.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/realizace-projektu-mezikulturni-spoluprace-turnov-jawor-zahajena.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/seniori-poznali-krasy-divoke-albanie.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/radnice-se-otevrela-zakum-turnovskych-skol.html


• MŠ  Bezručova  připravuje  zdravé  stravování   –  Bronzovým  certifikátem  byla  oceněna
mateřská škola v Bezručově ulici v projektu Skutečně zdravá škola

• Má  vlast  cestami  proměn  ozdobila  v  červnu  radnici   –  Národní  interiérová  výstava
doputovala do Turnova a přinesla  svědectví o proměnách opomíjených míst  a objektů v
našich sídlech a krajině 

• Červnové setkání starosty s občany Mašova   – Letní setkání s občany tentokrát v lokalitě
Mašov 

• Ú  schov  a   kol   – V červnu byla ve Skálově ulici otevřena úschova kol, jejíž potřeba vznikla z
Fóra Zdravého města v roce 2016

Červenec 2018
• V červenci panovala tropická vedra a všechny aktivity Zdravého města se upínaly k pobytu

u vody, výletům po památkách a prázdninám

Srpen 2018

• Místostarostky připomněly invazi vojsk   – Na náměstí Českého ráje položily květiny k nově
nainstalované desce připomínající invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa

• N  ávštěva z Alvesty   – Turnovská radnice přivítala návštěvu z partnerského města Alvesta

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/navsteva-z-partnerskeho-mesta-alvesta.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/navsteva-z-partnerskeho-mesta-alvesta.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/pripomenuti-invaze-vojsk-varsavske-smlouvy-do-ceskoslovenska.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/v-centru-turnova-funguje-uschovna-kol.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/v-centru-turnova-funguje-uschovna-kol.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/v-centru-turnova-funguje-uschovna-kol.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/v-centru-turnova-funguje-uschovna-kol.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/starosta-zavital-na-setkani-do-masova-1.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/turnovskou-radnici-zdobi-vystava-ma-vlast-cestami-promen-2018.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/deti-z-ms-bezrucova-se-stravuji-zdrave-skolka-za-to-byla-ocenena-bronzovym-certifikatem.html


Září 2018

• Vedení města přivítalo prvňáčky   – První školní den sdíleli s dětmi nejen rodiče, ale i vedení
města

• Otevření  volnočasového  centra  na  Dvojce   –  Lokalita  Turnova  II  získala  zázemí  pro
volnočasové aktivity

• Relaxace  v  Nudvojovicích   –  Vítězný  projekt  podpořený z  participativního rozpočtu  byl
představen veřejnosti

• Z  áří patřilo Dnu zdraví   – Areál turnovské nemocnice přivítal na Dnu zdraví 1 500 lidí

• Návštěva  srbské  velvyslankyně   –  Radnici  v  září  návštívila  velvyslankyně  Srbska,
diskutovalo se nejen nad tématem zaměstnanosti

• Starosta diskutoval na Žižkovce   – Tentokrát setkání starosty proběhlo s občany z lokality
kasárna, Hruštice a Károvsko 

• Podzimní  putování  po  památkách    –  Dvacátého  září  žáci  čtvrtých  ročníků  putovali  po
významných turnovských místech

• Turnov 2014 – 2018   – Turnovský bulletin zmapoval co zásadního se v Turnově událo za
čtyři roky

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/bulletin-mapuje-uplynule-ctyri-roky-turnova.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/zaci-ctvrtych-rocniku-putovali-po-pamatkach.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/starosta-tomas-hocke-na-pravidelnem-setkani-s-obyvateli.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/turnov-navstivila-velvyslankyne-srbska.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/den-zdravi-v-arealu-turnovske-nemocnice.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/den-zdravi-v-arealu-turnovske-nemocnice.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/prostor-pro-relaxaci-na-brehu-jizery-bude-slouzit-vsem.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/volnocasove-centrum-na-dvojce-se-otevrelo-verejnosti.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/prvnacky-prislo-podporit-vedeni-mesta.html


• Setkání  partnerských  měst   –  Turnov  hostil  delegace  z  německého  partnerského  města
Niesky a polského Jaworu 

• Otevření hřiště s umělou trávou   – Koncem září proběhlo slavnostní otevření hřiště s umělou
trávou v Koškově ulici 

• Odhalení  desky  Josefu  Smítkovi   –  V Komenského  ulici  byla  odhalena  deska  horozelci
Josefu Smítkovi

• Svatohubertská  slavnost   –  Valdštejn  ožil  Svatohubertskou  slavností  věnovanou  oslavám
myslivosti

Říjen 2018

• Týden knihoven –   Městská knihovna Antonína Marka na měsíc říjen připravila řadu akcí na
podporu Týdne knihoven

• Kampaň Vlajka pro Masaryka   – Již pošesté vyzval starosta Tomáš Hocke občany k vyvěšení
státní vlajky

• W  aldorfská mateřská škola získala ocenění Skutečně zdravá škola   – Turnovská mateřská
škola získala bronzový certifikát ve zdravém stravování 

• Republika slavila   – Turnov oslavil stoleté výročí založení Československa

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/republika-slavila-a-turnov-s-ni.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/waldorfska-materska-skola-ziskala-certifikat-v-projektu-skutecne-zdrava-skola.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/waldorfska-materska-skola-ziskala-certifikat-v-projektu-skutecne-zdrava-skola.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/vlajka-pro-masaryka-a-ceskoslovensko.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/zacal-22-rocnik-tydne-knihoven.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zivotni-prostredi/valdstejn-ozil-svatohubertskou-slavnosti.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/horolozecky-festival-zahajili-odhalenim-pametni-desky-josefu-smitkovi.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/sport/turnovsti-otvirali-nove-hriste-s-umelou-travou.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/setkani-partnerskych-mest-2018.html


• Výherci  soutěže  Turnov za  100 let   –  Na turnovskou radnici  doputovala  řada  obrázků s
tématem, jak by mohl Turnov vypadat za sto let 

• Slavnostní večer 28. října   – Starosta města Tomáš Hocke udělil medaile starosty, cenu obce i
čestné občanství 

Listopad 2018

• Národní potravinová sbírka v Turnově    – Turnov se zapojil do národní potravinové sbírky,
díky které se jídlo dostane potřebným a také poukáže na zbytečné plýtvání

• Svatý Martin přijel  do Turnova     -  Vítání  sv.  Martina patří  k již  tradiční  a milé akci na
Turnově II

• Poetika 2018   – Dvacátý ročník svátku poezie v turnovském divadle

• Oslava státnosti v Polsku   – Zástupci Města Turnova oslavovali v poslkém Jaworu

• Prodloužení fotografické soutěže   – Až do konce roku 2018 bylo možné zaslat fotografie
vystihující 100. let výročí republiky 

• Poslední  setkání  starosty  s  občany v roce  2018   –  Sérii  setkání  uzavřel  Tomáš  Hocke s
občany  z lokality Bukovina, Kobylka, Dolánky

• Vedení města názor zajímá   – Tři anketní otázky připravila pro občany turnovská radnice, pro
kterou je zpětná vazba důležitá nejen při přípravě dalších rozvojových záměrů

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/vas-nazor-nas-zajima.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/starosta-uzavrel-serii-setkani-s-obyvateli-v-dolankach.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/prodlouzeni-fotograficke-souteze-k-vyroci-republiky.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/delegace-z-turnova-se-zucastnila-oslav-dne-statnosti-polska.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/recitacni-soutez-poetika-2018.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/svaty-martin-prijel-v-patek-do-turnova.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/narodni-potravinova-sbirka-2018-take-v-turnove.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/tomas-hocke-udelil-medaile-starosty-cenu-obce-a-cestne-obcanstvi.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/vyherci-souteze-turnov-za-100-let.html


Prosinec 2018

• Předávání  zkušeností  mezi  parlamenty    –  Aktivní  skupiny  Parlamentu  mládeže  z  Mladé
Boleslavi a Turnova si na společném setkání předávaly zkušenosti 

• Rok re  publiky k vidění  na radnici   – Liberecký kraj připravil  putovní výstavu k výroční
republiky

• Koncert  Musica  Fortuna   –  Odbor  sociálních  věcí  připravil  pro  osoby  se  zdravotním
postižením a seniory vánoční koncert

• Diskuse o prostoru za   Vesnou   – Parlament mládeže připravil diskusi mezi zástupci a odpůrci
záměru výstavby parkoviště

• Rarita Turnova – knihovna na nádraží   – Slavnostní otevření pobočky turnovské knihovny na
nádraží pokřtil milovník vlaků a nádraží Tomáš Hanák

• Vánoční  strom  rozsvítil  náměstí   –  I  přes  nepřízeň  počasí  přihlíželo  zaplněné  náměstí
Českého ráje tradičnímu rozsvícení vánočního stromu

• Mikulášská nadílka v mateřských školách   – Odbor školství, kultury a sportu myslel i na
nejmenší a připravil příjemné mikulášské setkání v turnovských mateřských školách 

• Medaile starosty pro Vratislava Tomáška   – Oficiálního předání se nemohl 28. října zúčastnit,
proto starosta města za turnovským skautem vyrazil domů, aby mu předal medaili starosty
za vynikající celoživotní práci s mládeží

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/medaile-starosty-pro-vratislava-tomaska.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/mikulasska-nadilka-v-turnovskych-materskych-skolach.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/vanocni-strom-rozsvitili-turnovsti-napoprve.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/turnov-ma-raritu-knihovnu-na-nadrazi.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/diskuze-o-vyuziti-pozemku-za-vesnou.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/diskuze-o-vyuziti-pozemku-za-vesnou.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/koncert-pro-seniory-a-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/vystava-rok-republiky-je-k-videni-na-turnovske-radnici.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/vystava-rok-republiky-je-k-videni-na-turnovske-radnici.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/mladi-parlamentari-si-predavali-zkusenosti.html


• Vánoční čas v turnovské nemocnici   – Oddělení následné péče ožilo pořadem s příběhem,
písničkami a vzpomínkami na Vánoce

• Soutěž o Nejlepší praxi Zdravých měst   – Mezi městy byl také Turnov s osvětovou kampaní
pro mládež o nástrahách virtuálního světa "Nebuď blbá“ 

• Sousedské setkání v Přemyslově ulici   – U příležitosti dokončení opravy ulice Přemyslova
proběhlo přátelské setkání 

• Vánoční trhy osvěžily adventní čas   – Již 20. ročník řemeslnických vánočních trhů nabídl
velký výběr ručně vyráběného zboží, bohatý kulturní program, koledy i vánoční atmosféru

• Vedení  města  ocenilo  pěstounskou  péči   –  Osmi  rodinám  z  Turnova,  které  mají  děti  v
pěstounské péči,  poděkoval  starosta  města  Tomáš Hocke spolu s  místostarostkou Petrou
Houškovou

Zpracovala: Ing. Klára Preislerová V Turnově 15. ledna 2019

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/vedeni-radnice-podekovalo-pestounskym-rodinam.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/vanocni-remeslnicke-trhy-probehly-jiz-po-dvacate.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/sousedske-setkani-v-premyslove-ulici-1.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/soutez-o-nejlepsi-praxi-zdravych-mest-do-10-ledna-2019.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/vanocni-cas-v-turnovske-nemocnici.html

