
Zpráva o činnosti Zdravého města Turnov  

a MA21 za rok 2019 
 

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 Turnov, 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 v roce 2019 zaštiťovala tisková mluvčí a koordinátorka projektu Zdravé město a MA21 

Ing. Klára Preislerová. Odpovědným politikem byla místostarostka Mgr. Petra Houšková. 

Členové komise zastupují řadu profesí, od lékaře, zastupitele, učitele až po soukromé 

podnikatele. Zdravé město místo má na městských webových stránkách 

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

V roce 2019 se město Turnov díky naplňování povinných kritérií místní Agendy 21 udrželo v 

kategorii D. Plánem pro rok 2020 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 1.7.2019 - 30.6.2020 z rozpočtu Libereckého 

kraje (Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory: regionální rozvoj, program č.: 2.6 

Podpora místní Agendy 21) částkou 79.150 korun.  

  

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


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 15. dubna do 18. 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 o poslání nejstarší CHKO na 

území naší republiky, o výjimečných krásách přírody Českého ráje a dalších tématech. Pro 

nejmenší děti z mateřských škol byly připraveny výukové programy Správou Krkonošského 

národního parku na různá témata (Život včel, Pavoučí svět, Ptačí domečky a co se v nich děje) 

a v dětském oddělení knihovny pořad Život v lese. 

• Den zdraví - preventivní osvětový den v turnovské nemocnici se zdravotnickým, kulturním a 

sportovním programem. Do akce byly 12. září 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 2019 navštívil 9 lokalit města, 

aby podiskutoval s občany o tom, co je v daném místě trápí či co by chtěli zlepšit. Mezi lokality 

patřily: Daliměřice, Turnov II – pobočka knihovny na nádraží, centrum města, Výšinka, 

Pelašany, Malý Rohozec, Mašov, Bukovina, Kobylka a Dolánky a Hruštice, Kasárna, 

Károvsko. 

• Setkání s veřejností ke komunitním tématům – Beseda místostarostky Petry Houškové o 

problematice zápisu dětí do škol, Kulatý stůl na téma Polytechnické vzdělávání v Turnově, 

Prezentace územní studie krajiny na veřejném projednávání, Seminář ke kotlíkovým dotacím, 

Setkání poskytovatelů sociálních služeb.  

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

a středních škol z Turnova. Parlament mládeže města Turnova v roce 2019 podal tři návrhy na 

realizaci projektů v participativním rozpočtu. Nápad s umístěním pítka do parku se umístil mezi 

těmi, které budou realizovány. V květnu parlament pořádal už poněkolikáté Majáles, tentokrát 

na téma 30. let svobody, za krále Majálesu členové pozvali rodáka Petra Kučeru, jednoho ze 

sametových revolucionářů. V květnu jela část parlamentářů na setkání parlamentů mládeže do 

Plzně. V říjnu odehrálo divadlo Nebuď blbá! dvě představení na Moravě, v Uherském Hradišti 

a v Brně, a to pro žáky základních a středních škol a pro pracovníky metodiků prevence policie 

z celé republiky. V listopadu vyjelo několik členů parlamentu do Prahy na zasedání Národního 

parlamentu děti a mládeže, kde byl jeden z turnovských členů do Národního parlamentu zvolen.  

• Realizace anket – v roce 2019 bylo na webových stránkách města Turnova zveřejněno 5 anket. 

Občasné ankety probíhaly i na facebooku města Turnova.  (Parlament mládeže města Turnova 

se ptá… na výběr střední školy v Turnově, Podílejte se na lepším městě, aneb TVOŘÍME 

TURNOV, Víte, že měsíc duben je věnován planetě Zemi a úklidu? Farmářské trhy v Turnově 

již od 30. března, Projekt sdílených elektrokol v Turnově - aneb využili byste elektrokola?) 

• 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. 

• Tvoříme Turnov  - v roce 2019 Turnov potřetí zapojil obyvatele do tzv. participativního 

rozpočtu. Nově s novým názvem, samostatnými webovými stránkami www.tvorime.turnov.cz 

i ověřeným hlasováním přes SMS. Jednalo se o možnost pro obyvatele navrhnout projekt včetně 

finančního rozpočtu, který by město uskutečnilo. Radnice vyčlenila na návrhy 500.000 korun. 

Hlasování se celkem zúčastnilo 821 občanů. Vyhrál projekt Pumptrack v Turnově, na druhém 

místě se umístilo obnovení pěší stezky ke Stebence, dále dětské hřiště Mašov a pítko do parku.  

• Prezentace města a informovanost obyvatel - z hlediska informovanosti obyvatel města bylo 

v roce 2019 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 3 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: 

 

Rok vzpomínek a výhledů,  

Turnov plus minus třicet 

Nekulaté, přesto významné výročí republiky 

Kniha opravdových přítelem 

Turnované sami sobě 

Turnov léto 2019 

Turnov žije sportem 

Andersen i hokej, vše pro děti 

Nová radnice a inovovaná kaplička 

 

• 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 2019 

předloženo, a každý týden zasíláno, celkem 525 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 setkávání s občany a společenské akce bylo využíváno třiceti 

plakátovacích ploch Technických služeb Turnov.  

• Podpora zaměstnanosti - Město Turnov mělo od května 2018 do března 2019 2 pracovníky 

veřejně prospěšných prací placené z Úřadu práce.   

http://www.tvorime.turnov.cz/


• Komise pro občanské záležitosti - obrovský společenský přínos měla v roce 2019 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 303 gratulantů. 

Jubilanti vždy obdrželi přání, dárkový balíček a květinu. Zajímavou návštěvou byla gratulace 

Miloslavu Holasovi, který oslavil úctyhodných 100. let a stal se tak nejstarším občanem 

Turnova.  

• Vítání občánků - Odbor správní připravil během roku 3 vítání občánků, a to v měsících březnu, 

květnu, a listopadu 2019. Z pozvaných 115 dětí bylo slavnostně přivítáno 79 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 roce 2019 se jich uskutečnilo 149 z toho 16 církevních. U svatebčanů 

vedla turnovská radnice – 36 obřadů, hrad Valdštejn 34, Malá Skála 30 či zámek Hrubý 

Rohozec – 19.  Podrobné informace pro svatebčany lze najít na webových stránkách města. 

 

 

 

  



Pro bližší informace o nejvýznamnějších událostech se kliknutím na nadpisy dostanete na 

webové stránky města a zobrazí se vám tisková zpráva. 

 

Leden 2019 

 

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

 

Připomenutí smutného výročí – 13. ledna si Turnov připomenul odsun turnovských Židů do 

Osvětimi 

 

Starosta diskutoval s občany Daliměřic – 23. ledna se uskutečnilo první setkání s občany v roce 

2019 

 

Knížka pro prvňáčka a pasování prvňáčků – koncem ledna se uskutečnil Projekt výchovy ke 

čtenářství Knížka pro prvňáčka, a to již po jedenácté. 

 

Městský ples – 25. ledna se konal X. ročník městského plesu, jehož výtěžek podpořil aktivity 

seniorů 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/nebe-nad-turnovem-se-rozzarilo-novorocnim-ohnostrojem.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/turnov-si-dustojne-pripomenul-smutne-vyroci.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/starosta-diskutoval-s-obcany-v-dalimericich.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/knizka-pro-prvnacka-uz-jsem-ctenar-po-jedenacte.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/strelnice-ozila-desatym-rocnikem-mestskeho-plesu.html


Zájem o elektrokola ověřila anketa – 29. ledna byla na webových stránkách města spuštěna 

anketa „Chtěli byste si v Turnově půjčovat elektrokola? 

 

 

Únor 2019 

 

 

Ocenění výherců fotosoutěže – 8. února starosta ocenil výherce fotosoutěže k 100. výročí 

republiky 

 

Setkání se starostou v lokalitě Turnova II – 13. února se starosta setkal s obyvateli Turnova II, 

hlavními tématy byla občanská vybavenost na Turnově II, rekonstrukce Nádražní ulice a 

komunikace II/610, úprava parku u Nádraží  

 

Beseda s místostarostkou Petrou Houškovou – 15. února proběhla v Náruči beseda, jejíž hlavní 

téma se stočilo na zápis dětí do škol a školství v Turnově 

 

Prvním miminkem Turnova se stal Jakub – 18. února vedení radnice přivítalo „prvního 

Turnováčka“ 

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/anketa-ukaze-zajem-o-elektrokola.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/starosta-mesta-ocenil-vyherce-fotosouteze-ke-100-vyroci-republiky.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/setkani-starosty-s-obcany-turnova-ii.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/mistostarostka-petra-houskova-besedovala-v-naruci.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/prvnim-obcankem-turnova-roku-2019-je-jakub.html


Prezentace Turnova na Holiday World – 21. – 24. února byl Turnov prezentován na veletrhu v 

Praze 

 

Tvoříme Turnov 2019 – 28. února odstartoval třetí ročník participativního rozpočtu, na který 

radnice vyčlenila 500.000 korun 

 

Březen 2019 

 

 

Tibetská vlajka vlála na radnici – 10. března Turnov opět vyvěsil Tibetskou vlajku na podporu 

ochrany lidských práv 

 

Turnov se prezentoval na Euroregiontour – 14. – 16. března se Turnov prezentoval na 

veletrhu cestovního ruchu v Jablonci nad Nisou 

 

Setkání se starostou v centru – 20. března proběhlo pravidelné setkání starosty, tentokrát 

v obřadní síni turnovské radnice.  

 

Ocenění pro pedagogy – 25. března proběhlo na půdě radnice tradiční ocenění pedagogů 

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/turnov-a-cesky-raj-se-prezentovaly-na-mezinarodnim-veletrhu-holiday-world.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/pojdte-tvorit-turnov-mame-500-000-korun-pro-vase-napady.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/turnov-vyvesil-tibetskou-vlajku.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/uspesna-prezentace-turnova-a-ceskeho-raje-na-veletrhu-euroregiontour-2019.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/starosta-se-setkal-s-obcany-z-centra-mesta.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/starosta-ocenil-turnovske-pedagogy.html


Výměnný pobyt studentů z Ruska na Gymnáziu – 26. března se potkali ruští studenti 

s vedením města 

 

Setkání ředitelů škol ORP Turnov – 26. – 27. března se uskutečnilo přínosné setkání v rámci 

MAP Turnovsko II 

 

Waldorfská MŠ získala status fakultní školy – 27. března se Waldorfská škola stala fakultní 

školou, osvědčení umožňuje studentkám Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické 

fakulty TU v Liberci vykonávat své praxe a prohlubovat si své znalosti o tomto typu výchovně 

vzdělávacího programu 

 

Noc s Andersenem – 29. března se konal 19. ročník akce na podporu čtenářství Noc s 

Andersenem 

 

Duben 2019 

 

Zápis dětí do 1. tříd – 2. dubna se konal na základních školách v Turnově tradiční zápis 

prvňáčků 

 

Ukliďme Česko i v Turnově – 6. duben patřil tradiční akci - Ukliďme Česko, na kterou přišlo 

20 dobrovolníků 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/rusti-studenti-navstivili-turnovskou-radnici.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/setkani-reditelu-skol-a-skolskych-zarizeni-orp-turnov.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/waldorfska-ms-turnov-ziskala-status-fakultni-skoly.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/devatenacty-rocnik-noci-s-andersenem-si-uzili-velci-i-mali-ucastnici.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/prvnacci-dorazili-na-turnovskych-skolach-k-zapisu.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zivotni-prostredi/uklidme-cesko-2019.html


Setkání ředitelů mateřských škol – 8. dubna proběhlo setkání ředitelů mateřských škol z ORP 

Turnov 

 

Ocenění propagačních materiálů Turnova – 11. dubna získal Turnov 2. místo v kategorii 

„Trhací mapy“ a třetí místo za „Turistické noviny“ 

 

Odstartovala kampaň Vlajka pro republiku – s blížícími se květnovými oslavami přišla na řadu 

kampaň státních vlajek 

 

Starosta zavítal do DPS Výšinka – 17. dubna se uskutečnilo setkání s občany v lokalitě Výšinka 

 

Medaile starosty pro Drahomíra Machaně – 25. dubna udělil Tomáš Hocke medaili starosty za 

vynikající občanské aktivity v oblasti dobrovolnictví především při vedení pražské pobočky 

Spolku rodáků a přátel Turnova a propagaci horolezectví 

 

Sportovní den – 25. duben patřil žákům 4. tříd základních škol, kteří si užili sportovní den 

 

Turistická sezóna zahájena – 27. dubna akce Český ráj dětem zahájila novou turistickou sezónu 

v Českém ráji 

 

Prezentace návrhů Tvoříme Turnov – 29. dubna předkladatelé prezentovali, co by chtěli ve 

městě zlepšit 

 

  

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/setkani-reditelu-materskych-skol-z-orp-turnov.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/hned-dve-ceny-pro-turnov.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/odstartovala-kampan-vlajka-pro-republiku.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/starosta-se-setkal-s-obcany-z-vysinky.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/tomas-hocke-udelil-medaili-starosty-drahomiru-machanovi.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/zaci-4-trid-si-uzivali-sportovni-den.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/zahajeni-turisticke-sezony-v-ceskem-raji-a-na-turnovsku.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/obyvatele-turnova-prezentovali-co-by-chteli-ve-meste-zlepsit.html


Květen 2019 

 

Turnov si připomněl výročí 2. světové války – 9. května proběhla vzpomínková akce u 

příležitosti 74. výročí konce druhé světové války. Ve Skálově ulici proběhl doprovodný 

program a vzpomínkový pietní akt s kladením věnců 

 

Mladí parlamentáři si vyměňovali zkušenosti – 10. května se vydali mladí parlamentáři 

z Turnova do Plzně 

 

Čtvrťáci putovali po památkách – 10. května žáci 4. tříd tradičně putovali po památkách 

 

Výstava na Nové radnici – 13. května prostory Nové radnice ozdobila výstava „Já pěstoun“ 

 

Otevření workoutového hřiště – 13. května proběhlo otevření hřiště, které bylo realizováno 

z participativního rozpočtu města  

 

Městský úřad v Turnově se stal přívětivým – obsadil 3. místo v Libereckém kraji 

 

Příběhy našich sousedů – 21. května proběhla prezentace pamětnických příběhů, které objevili 

žáci z Turnova 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/turnov-si-pripomnel-konec-2-svetove-valky.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/parlamentni-vymena-zkusenosti-v-plzni.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/ctvrtaci-putovali-po-pamatkach-seznamili-se-i-s-zivotem-dravych-ptaku.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/chodby-nove-radnice-ozivila-vystava-ja-pestoun.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/druhe-workoutove-hriste-v-turnove-slavnostne-otevreno.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/turnov-prevzal-oceneni-privetivy-urad.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/pribehy-nasich-sousedu-v-turnove.html


Starosta zavítal do Pelešan – 22. května proběhlo setkání starosty s občany v lokalitě Pelešan 

 

Parlament mládeže se ptal žáků na výběr střední školy – 26. května proběhla na webu města 

Turnova anketa parlamentu mládeže 

 

Diskutovalo se u kulatého stolu – 27. května proběhlo kulatý stůl na téma “Polytechnické 

vzdělávání“ 

 

V Turnově vysely vlajky – 28. května jsme si připomněli městský svátek 

 

Studenti se seznámili s chodem radnice – u příležitosti městského svátku, zavítali turnovští žáci 

základních škol na radnici, kde je provedla místostarostka Petra Houšková 

 

Prezentace územní studie krajiny – 29. května se uskutečnilo veřejné projednání návrhu územní 

studie krajiny pro správní obvod ORP Turnov 

 

 

Červen 2019 

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/setkani-se-starostou-v-pelesanske-hasicske-zbrojnici.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/parlament-mladeze-se-pta-zaku-a-studentu-na-vyber-stredni-skoly.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/v-turnove-probehl-kulaty-stul-na-tema-polytechnicke-vzdelavani.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/v-turnove-vyvesi-mestske-vlajky.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/zaci-se-seznamili-s-chodem-radnice.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/prezentace-uzemni-studie-krajiny-na-verejnem-projednani.html


Loučení s předškoláky – 6. června se místostarostka Petra Houšková spolu s radní Evou 

Kordovu loučily s předškoláky, kteří budou nastupovat do 1. třídy 

 

ZŠ Mašov první – soutěž ve sběru papíru a baterií vyhrála ZŠ Mašov 

 

Obyvatelé Malého Rohozce diskutovali se starostou – 12. června proběhlo další pravidelné 

setkání starosty s občany v lokalitě Malý Rohozec 

 

Předškoláci prošli dopravní výchovou – v měsíci červnu připravil odbor dopravní tradiční 

dopravní výchovu pro děti z mateřských škol 

 

Výsledky hlasování participativního rozpočtu Tvoříme Turnov – 24. června skončilo hlasování 

o nejlepší návrhy Tvoříme Turnov 

 

 

Červenec 2019 

 

Radnice otevřela dotační tituly – začátkem července město přijímalo do II. kola žádosti o 

dotační tituly  

 

Cílová stanice knihovna – přes léto vznikl v pobočce turnovské knihovny na nádraží Informační 

bod 

 

Manuál pro stavebníky – 22. července radnice zveřejnila Manuál pro stavebníky v bytových 

zónách 

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/louceni-predskolaku.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zivotni-prostredi/soutez-ve-sberu-papiru-a-baterii-znovu-vyhrala-zs-masov.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/obyvatele-maleho-rohozce-diskutovali-se-starostou.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/predskolaci-prosli-dopravni-vychovou.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/vysledek-hlasovani-tvorime-turnov.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/mestske-dotacni-programy-jsou-otevreny.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/pres-leto-vznikne-na-vlakovem-nadrazi-informacni-bod.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/manual-pro-stavebniky-v-bytovych-zonach-mesta-turnova.html


Srpen 2019 

 

Den židovských památek – 11. srpna se Turnov zapojil do republikové akce 

 

Forenzní značení kol -  15. srpna začala Městská policie Turnov označovat kola proti krádeži 

Září 2019 

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/kultura/den-zidovskych-pamatek-v-cr.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/oznacte-si-svoje-jizdni-kolo-proti-kradezi.html


Vedení města přivítalo prvňáčky – 2. září usedlo do školních lavic 220 žáků prvních tříd 

 

Platební automat na Nové radnici – od začátku září je možné na Nové radnici platit správní 

poplatky pomocí platební karty 

 

Starosta diskutoval v Mašově – 11. září proběhlo setkání starosty s občany Mašova 

 

Den zdraví – 12. září proběhl v areálu turnovské nemocnice Den zdraví  

 

Konference Dobrovolnictví na hraně – 16. září proběhla v sále SUPŠ konference na téma 

dobrovolnictví 

  

Seminář ke kotlíkovým dotacím – 16. září se na radnici uskutečnil seminář pro občany, 

žádající o kotlíkové dotace 

 

Sbírka na Pumptrack – 19. září byla zahájena veřejná sbírka na větší okruh Pumptracku  

 

MŠ 28. října je Skutečně zdravou školou – 19. září získala MŠ ocenění v rámci zdravého 

stravování 

 

Svatohubertská slavnost – 28. září se na Valdštejně konala akce na podporu myslivosti, 

v rámci akce byla vyhodnocena výtvarná díla soutěžních mateřských škol na téma „Les očima 

dětí“ 

 

  

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/220-prvnacku-usedlo-2-zari-2019-do-skolnich-lavic.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/na-nove-radnici-muzete-platit-nove-pomoci-platebni-karty.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/starosta-po-prazdninach-zavital-za-obcany-masova.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/dvanacte-zarijove-odpoledne-patrilo-dnu-zdravi.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/v-turnove-probehne-konference-s-nazvem-dobrovolnictvi-na-hrane.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zivotni-prostredi/seminar-ke-kotlikovym-dotacim-probehne-16-zari-na-turnovske-radnici.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/pumptrack-v-turnove-chce-byt-vetsi-financne-prispet-muzete-i-vy.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/materska-skola-v-ulici-28-rijna-ziskala-oceneni-skutecne-zdrava-skola.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/vytvarna-soutez-deti-z-materskych-skol-zna-sve-viteze.html


Říjen 2019 

 

Hejtman přijel do Turnova – 2. října proběhl v Turnově hejtmanský den s Martinem Půtou 

 

Zdravotně sociální služby obhájily Značku kvality  - 5. října ZSST obdržely certifikát, který 

dokladuje spokojenost seniorů s poskytovanou péčí, bydlením, stravou, kulturou a volným 

časem 

 

Občané diskutovali se starostou – 9. října zavítal Tomáš Hocke za občany do lokality 

Bukovina, Kobylka, Dolánky 

 

Nové dětské hřiště v Mašově – 22. října bylo dokončeno hřiště na návsi v Mašově, které bylo 

realizováno v rámci Tvoříme Turnov 

 

28. říjen v Turnově – státní svátek 28. října byl oslaven otevřením ulice Studentská a Denním 

stacionářem MŠ a ZŠ Sluníčko, pietním aktem a udělením cen obce 

 

Vlajka pro Masaryka – součástí oslav 28. října byla i kampaň Vlajka pro Masaryka 

 

  

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/hejtman-libereckeho-kraje-zavital-do-turnova.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/zdravotne-socialni-sluzby-turnov-obhajily-5-hvezd-znacky-kvality.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/obcane-bukoviny-kobylky-a-dolanek-diskutovali-se-starostou.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/nove-detske-hriste-v-masove-vzniklo-diky-participativimu-rozpoctu-a-podpore-obcanu.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/oslava-statniho-svatku-28-rijna-2019-v-turnove.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/vlajka-pro-masaryka-letos-po-sedme.html


Listopad 2019 

 

Potravinová sbírka – 23. listopadu mohli obyvatelé Turnova a okolí nakoupit potraviny pro 

potřebné 

 

Svatý Martin – 11. listopadu přijel do Turnova 2 Svatý Martin 

 

100. narozeniny Miloslava Holase – 13. listopadu oslavil pan Miloslav Holas úctyhodných 

100. let, vedení města mu osobně poblahopřálo 

 

Občané Hruštice, Károvska a Kásáren diskutovali se starostou – 14. listopadu proběhlo 

poslední setkání starosty s občany v roce 2019 

 

Turnovské Íčko první v Libereckém kraji – 14. listopadu převzalo Turnovské Íčko ocenění za 

nejlepší Infocentrum v kraji 

 

30. let od Sametu – 17. listopadu proběhlo setkání k výročí sametové revoluce s následným 

kulturním programem v divadle, kde starosta Tomáš Hocke udělil medaili starosty 

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/sbirka-potravin-pro-potrebne-i-v-turnove.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/na-600-turnovaku-privitalo-svateho-martina.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/miloslav-holas-oslavil-100-narozeniny.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/obcane-hrustice-kasaren-a-karovska-diskutovali-se-starostou.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/infocentrum-roku-2019-turnov-prvni-v-libereckem-kraji.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/17-listopad-2019-vzpominkove-setkani-na-namesti-i-predani-medaile-starosty.html


Setkání starostů ORP – 25. listopadu proběhlo na radnici setkání starostek a starostů ORP 

Turnov 

 

Setkání poskytovatelů sociálních služeb – 27. listopadu se na Nové radnici sešli poskytovatelé 

sociálních služeb, které bylo zrealizováno v rámci komunitního plánování sociálních služeb i 

jako poděkování za účast v pracovních skupinách komunitního plánování a za služby 

poskytované pro obyvatele Turnova i spádových obcí 

 

Prosinec 2019 

 

Rozsvícení vánočního stromu – 1. prosince se uskutečnilo tradiční rozsvícení vánočního 

stromečku, jedlička zvítězila v anketě Našeho Pojizeří o nejhezčí strom v Pojizeří a na 

Jablonecku 

 

Ježíškova vánoční pošta – od 2. prosince mohly děti tradičně posílat dopis Ježíškovi 

prostředním speciální Ježíkovy pošty 

 

Mikuláš ve školkách – 4. prosince uspořádal odbor školství, kultury a sportu tradiční 

Mikulášskou nadílku v mateřských školách v Turnově 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/ostatni/na-turnovske-radnici-probehlo-setkani-starostu-a-starostek-orp-turnov.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/poskytovatele-socialnich-sluzeb-spolecne-diskutovali.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/vanocni-jedlicka-byla-v-turnove-slavnostne-rozsvicena-prvniho-prosince.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/jeziskova-vanocni-posta.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/mikulasska-nadilka-v-turnovskych-materskych-skolach.html


 

Seniorská obálka pomůže v nouzi – 4. prosince byla spuštěna kampaň Seniorská obálka, která 

má pomoci v nouzové situaci 

 

Musica Fortuna pro seniory – 5. prosince uspořádal odbor sociálních věcí koncert pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením 

 

Vánoční řemeslnické trhy – 6. – 7. prosince zaplnili náměstí Českého ráje řemeslníci i 

hudebníci, součástí byl i „Starostův čaj“ 

 

Radnice poděkovala pěstounům – 11. prosince se uskutečnilo setkání pěstounských rodin 

z Turnova a okolí, kterým místostarosta Petra Houšková poděkovala a předala drobnou 

pozornost 

 

Ocenění pro turnovské atlety – 12. prosince proběhlo na radnici ocenění sportovců, kteří 

svými výsledky skvěle reprezentují Turnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Klára Preislerová     V Turnově 28. ledna 2020 

 

 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/v-nouzi-pomuze-seniorska-obalka.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/koncert-pro-seniory-a-osoby-se-zdravotnim-postizenim-1.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/pohodove-vanocni-trhy-vykouzlily-v-turnove-adventni-naladu.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/turnovska-radnice-podekovala-pestounskym-rodinam.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/sport/radnice-ocenila-turnovske-atlety.html

