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1 – Základní údaje

Číslo Výzvy Revolvingového fondu MŽP:
1.

Název projektu:
Místní agenda 21 – Most k občanům

Předkladatel:

Město Turnov, Antonína Dvořáka 331, 511 22 Turnov

Municipalita(-y) postupující v rámci realizace 
projektu dle Kritérií MA 21 (včetně uvedení 
kategorie, která bude u dané municipality v 
rámci projektu dosažena):

Město Turnov je zatím v kategorii  Z (zájemce),  v nejbližší  době chystá  postup do 
kategorie D

Období pokryté zprávou:
1. srpna 2008 až 10. ledna 2009

Délka trvání projektu:

1. srpna 2008 až 31. července 2009
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2 – Technická část

2.1 – POPIS PROJEKTU ZA OBDOBÍ POKRYTÉ ZPRÁVOU

Tato  průběžná  hodnotící  zpráva  je  informační  dokument  o  průběhu  aktivit  a  činností,  které  byly 
realizovány v rámci projektu Místní agenda 21 – Most k občanům  za období 1. 8. 2008 až 10. 1. 2009.

Realizované aktivity a výstupy– podrobný popis /viz. Přehled akcí /

Zhodnocení projektu : 

Projekt probíhal podle časového harmonogramu  a vedle aktivit uvedených v dokumentu, proběhla ještě 
celá  řada  dalších  akcí,  které  jsou součástí  MA 21,  ale  bez  finančního  krytí  z  projektu.  Celkově lze 
hodnotit  dosavadní  průběh  projektu  příznivě.  Díky jemu  bylo  možné  celou  řadu  aktivit  rozvinout  a 
dosáhnout lepších konečných výstupů.

Všechny akce projektu proběhly podle plánu  a časového harmonogramu. Pouze v některých případech 
došlo k úpravě termínu konání.

Značná účast jednotlivých cílových skupin  z řad veřejnosti svědčí  o kladném významu MA 21  a splňuje 
tedy hlavní účel  a smysl tohoto projektu udržitelného rozvoje.

Průběžná hodnotící zpráva bude předložena, hned po kontrole na MŽP ČR, pracovní skupině MA 21 a 
následně také na nejbližší jednání ZM jako informační materiál  pro zastupitele.  Tato zpráva současně 
splňuje  jednu z podmínek oficiálních kritérií Místní agendy 21, které schválila Rada vlády pro udržitelný 
rozvoj.

2.2 – PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT REALIZOVANÝCH ZA OBDOBÍ 
POKRYTÉ ZPRÁVOU

Přehled klíčových aktivit podle Grantové smlouvy realizovaných za období pokryté touto zprávou ve 
formě tabulky:

Název Aktivity 
(a její stručný popis)

Předpokládané výstupy Realizovaná v období Skutečné výstupy

3.2.1.2 Veřejné projednání 
Konceptu změny č. 13 A 

ÚPSÚ Turnov

Seznámení široké veřejnosti 
s tímto závažným 

dokumentem  v souvislosti 
s odlehčovací komunikací ze 
Sobotecké do Žižkovy ulice.

6. 5. 2008 – Veřejné 
projednání Konceptu změny, 
diskusní seminář 15. 5. 2008, 

další dvě veřejná 
projednávání 28. 5. a 13. 8. 

2008.

Za účasti zástupců dotčených 
orgánů, zástupců odborných 
týmů, vedoucích pracovníků 

MěÚ Turnov, členů ZM 
a veřejnosti – zpracování 

připomínek občanů,  
Hlasový výstup na CD, 

výsledky hlasování  občanů.

3.2.1.2 Projektová příprava 
Revitalizace Šetřilovských 

parků

Veřejné projednání studie 
Svahy k Jizeře a příměstský 
les – názor veřejnosti na tuto 

problematiku.

10. září 2008- prezentace 
studie zpracovatelskou 
firmou Lesprojekt Stará 

Boleslav, s. r. o.

Zpracována zpráva o 
průběhu prezentace 
s přihlédnutím na 

připomínky občanů.
3.2.1.1 Udržitelný rozvoj 

města a regionu – monitoring 
a aktualizace strategického 

plánu

Zapojení občanů do tvorby 
monitoringu strategického 
plánu za rok 2008 a získání 

podnětů od občanů pro 

Beseda u kulatého stolu 4. 
12. 2008 v Kulturním centru 

Střelnice. 
Termín byl odsunut 

Besedy se účastnilo kolem 
50 občanů. V rámci diskuse 
proběhlo cca 28 příspěvků 
často s věcným obsahem a 
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udržitelný rozvoj města 
formou osobních vystoupení 

a písemných připomínek.

z listopadu na začátek 
prosince z důvodu 

dokončování konceptu 
monitoringu za rok 2008 a 
též z důvodu dostatečného 

časového prostoru pro 
zveřejnění akce (plakáty, 
zprávy z Městského úřadu 

Turnov). 

konkrétním návrhem řešení. 
V některých případech 
podali vystupující nabídku 
spolupráce. Písemně byl 
elektronicky poslán jeden 
obsáhlejší příspěvek 
k aktualizaci strategického 
plánu.

3.2.1.2 Regenerace sídliště

Zapojení občanů této části 
Turnova II formou ankety. 
Aktivně  zapojit do přípravy 
studie této akce nejvíce 
obyvatel sídliště.

V období od 22. ledna do 13. 
února proběhne anketa mezi 
obyvateli domů sídliště U 
Nádraží, kde je plánována 
regenerace. Formou 
dotazníkové ankety se 
občané aktivně zapojí do 
přípravy studie. Osloveno 
800 obyvatel sídliště.

V průběhu února bude 
anketa vyhodnocena, na 

základě výsledků bude OSM 
MěÚ Turnov zpracována 

studie. Ta bude znovu 
projednána

s občany formou Kulatého 
stolu v průběhu měsíce 

dubna 2009.

3.2.1.3 Komunitní plánování 
sociálních služeb

Zlepšení informovanosti a 
větší zapojení veřejnosti do 

procesu KPSS
Listopad 2008

Aktivní zapojení veřejnosti 
do diskuse nad stavem a 

vývojem KPSS 
v jednotlivých městech, prac. 

skup. a kraji. 

3.2.1.2 Setkání samosprávy s 
podnikateli

Větší vzájemná 
informovanost a zapojení 

významných 
podnikatelských subjektů 
města Turnova do práce 

samosprávy a dění ve městě

16. prosince 2008

Na základě pozvání starostky 
města Turnova PhDr. Hany 
Maierové a za účasti vedení 
města, obou místostarostů 

seznámení podnikatelských 
subjektů s novými stavbami 
ve městě a dalšími projekty 

města.

3.2.1.2 Setkávání se spolky

Průběžně setkávání vedení 
města se zástupci spolků a 

dalších občanských 
seskupení na území města 

Turnova

Setkání vedení města s LS 
Na židli – 20 let činnosti - 

září 2008, VH SDH 
Kalužník, Daliměřice a 

Mašov, setkání se zástupci 
církví – 5. 1. 2009,VH SRPT 

Projednány všechny 
problémy, občanské aktivity 
a další záležitosti týkající se 
života a chystaných akcí a 

aktivit města Turnova.

3.2.2.1 Webové stránky 
města Turnov

Zlepšení stránek města  po 
obsahové i grafické stránce 

za aktivní účasti jednotlivých 
odborů. Rozšíření o nový 

web mateřských škol 
Turnova 

Realizováno z vlastních 
zdrojů.

Zatím nerealizováno (1.Q 
2009)v přípravné fázi 

Větší přehlednost a nové 
možnosti i rozšíření 

informací.

Zatím nejsou.

3.2.2.2 Informace v 
tiskovinách

Rozšíření informací pro 
občany města Turnova a jeho 

regionu – zlepšení. 
Nadále se využívaji i další 
možnost. Zůstáva měsíčník 

HOT 

Říjen 2008 – leden 2009 

Průběžně 1x měsíčně 

Nový informační sloupek 
v tiskovém vydání  14deníku 
Turnovsko v akci  navýšení 
nákladu na 12 tisíc výtisků.

3.2.2.3 Příležitostné TV 
relace

Zprostředkování  důležitých 
a zajímavých informací pro 

občany města 
prostřednictvím internetové 
TV Bonus  a regionální TV 

Genus.

Říjen 2008, listopad 2008, 
prosinec 2008 + 2 relace 
mimo rozpočet MA 21

TV Genus – Otevření 
Střelnice ,TV Bonus –

Festival přátelství, TV Bonus 
– O Strategickém plánu 

města Turnova, 
Vánoční trhy  v Turnově

Pozvánka na akci  TV Genus 
Liberec.

3.2.3.2 Rozsvěcení 
vánočního stromu

Spolupráce s občanským a 
podnikatelským sektorem, 

rozvoj tradic
30. listopadu 2008

Akce proběhla ve spolupráci 
se ZUŠ a ZŠ Skálova, s 
Knihovnou A. Marka a 

OAHŠ, účastnily se zejména 
rodiny s dětmi.
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3.2.3.3 Vánoční trhy
Spolupráce s občanským a 
podnikatelským sektorem, 

rozvoj tradic.
12. - 14. prosince 2008

Do akce zapojeno 70 
prodejců tradičního zboží z 

celé republiky, kulturní 
program ve spolupráci s 

místními školami a spolky.

3.2.3.4 Spolupráce se 
skupinami občanů z pohledu 

sociálního

Vzájemné setkání seniorů, 
zdrav. postižených 

s představiteli města.
19. prosince 2008

Aktivní účast seniorů a osob 
zdrav. postižených na 

adventním koncertu/kapacita 
divadla 288 – účast cca 230 

lidí.

3.2.4 Na kolo jen s přilbou

Preventivní a vzdělávací 
akce na prevenci a ochrabu 

dětí a mládeže do 18 let před 
úrazy hlavy na kole. 

Spolupořadatelé: MŽP, OŽP, 
MZ ČR, školy, vzdělávací a 
volnočasové instituce, široké 
zapojení  rodičů, rodin a širší 

veřejnosti.

Duben – září 2008

Do této kampaně na ochranu 
života zdraví dětí a mládeže 

se zapojily turnovské MŠ
 i ZŠ a vedle hlavního 

garanta OŽP 
se zapojila MKAM, SVČDM 

MP a další veřejnost. 
Proběhla také anketa na téma 
Pěšky, na kole nebo autem? 
Propojeno s další akcí Týden 

mobility.

3.2.4 Příroda na Zemi

Projekt zahrnující řadu 
aktivit ekologické výchovy 

pro školy i veřejnost. 
Součástí  je také fotografická 

a výtvarná soutěž již 8. 
ročník, přednáška pro školy

Celý rok 2008 – leden 2009 
vyhlášení výsledků soutěže 

Zapojení turnovských škol i 
široké veřejnosti  do projektu 

ekologické výchovy.¨
Garanti – OŽP MěÚ Turnov, 
CHKO Český ráj, Městská 

knihovna A. Marka, 
turnovské školy.

Zapojeno kolem 400 dětí a 
mládeže.

3.2.4 Evropský týden 
mobility

Propagační akce  na podporu 
řešení dopravy ve městě, 

čistota ovzduší, alternativní 
způsoby dopravy. 

16. - 22. září 2009

Velká řada garantů a 
spolupořadatelů. Dílčí 

jednotlivé akce pro širokou 
veřejnost, turnovské školy, 
bohatý program různých 

akcí. Proběhla také anketa o 
způsobu dopravy v našem 

městě.
Hlavní garant OŽP 

Zapojeno kolem 1 000 
účastníků.

3.2.4 Rozkvetlý Turnov

Zapojení veřejnosti města 
Turnov do soutěže o nejhezčí 

květinovou úpravu u 
rodinných i sídlištních domů, 

ulice.

Květen 2008 – říjen 2008

Vyhlášení výsledků této akce 
na konec  října – měsíce 
stromů - Stromy a lidí 

Spolupořádající MKAM, 
školy a veřejnost. Garant 

OŽP.

3.2.4 Clean up the world

11. ročník Clean up the 
world v Českém ráji. Je to již 

tradiční posezonní akce 
úklid. 

10. - 12. října 2009

Likvidace černých skládek 
za bezplatné pomoci 

spolupracovníků firmy Out 
door Discovery.  Společnost 
se studenty středních škol a 
žáků ZŠ. Úklid v lokalitách 

kolem našeho města,  
v Českém ráji po turistické 

sezóně.
3.2.4 Město stromů Příprava  zapojení našeho 

města do celostátní  akce. 
Každý rok probíhá Říjen – 
měsíc stromů, přednášky, 
besedy, ale mimo tento 

termín i další akce Sázení 
stromů Pohádkovníků a 

Březen 2008 – říjen 2008 Stromy kolem nás - výtvarná 
soutěž, Stromy a lidé – 

přednášky, Život lesa, Sen 
stromů, Sázení 

pohádkovníků, Řezbářské 
dílny, Galerie pod širým 

nebem
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výtvarné a foto soutěže, Dny 
stromů, řezbářská setkání, 
Tvořivé dny, dosazovní 

stromů po vichřici EMA a 
další.

Garanti: OŽP , CHKO, 
MKAM , školy a veřejnost ,

Nově vzniklá Škola 
svobodných umění. 

Všechny výše uvedené aktivity odpovídají danému projektu a jeho tématickému rozčlenění. U některých 
aktivit došlo k časovému posunu, v mnoha případech z důvodu naplněnosti termínů jednání.

Podrobněji jsou uvedeny rozšířené klíčové aktivity, které byly finančně a organizačně  zajišťovány  ze 
strany města nebo pokryty z grantu MA 21:

3.2.1. Plánování s veřejností 

Veřejné projednání Konceptu změny č. 13A ÓPSÚ Turnov

Široká  veřejnost  byla  seznámena  s tímto  závažným  dokumentem  za  účasti  zástupců  vedení  Města 
Turnova,  dotčených  orgánů,  zástupců  odborných  týmů,  vedoucích  pracovníků  Městského  úřadu 
v Turnově a členů ZM. Proběhlo více jednání z nichž zpráva pokrývá pouze jedno jednání za účasti 
veřejnosti konané 13. srpna 2008, ostatní proběhli již dříve a to 6. května, poté 15. května a 28. května 
2008.

3.2.1.2. Kulaté stoly, diskuse nad závažnými problémy

Odlehčovací  městská komunikace ze Sobotecké ulice do ulice Žižkovy, spojená s protipovodňovou hrází 
(viz. výše).

Dále se 29. řijna 2008 konalo setkání s občany a diskuse na téma Rekonstrukce ulice Zborovské vedené 
starostkou  města  PhDr.  Hanou  Maierovou.  Byly  prodiskutovány  připomínky  občanů  a  odsouhlasené 
podněty předány projektantovi k řešení.

Vedle plánovaných a v tabulce popsaných aktivit – Projektová příprava revitalizace Šetřilovských parků 
a Regenerace sídliště U Nádraží  v Turnově II,  bylo uspořádáno několik diskusních setkání s občany 
města formou pořadu  Křeslo pro hosta. Bylo tak umožněno seznámit i skupinu starších občanů, kteří se 
běžně nemohou zúčastnit veřejných projednávání, s ohledem na věk či zdravotní stav. Jsou to obyvatelé 
penzionů a DD Pohoda a spádových částí města. Proběhlo celkem 9 setkání s vedoucími jednotlivých 
odborů města a se zástupci vedení města. Do Křesla pro hosta usedli PhDr. Hana Maierová starostka 
města  Turnova,  Ing.  Miroslav  Šmiraus,  tajemník  MěÚ Turnov,  Aleš  Hozdecký,  místostarosta  města 
Turnova,   Ing.  Miloslava  Šípošová,  vedoucí  OŽP,  Ing.  Eliška  Gruberová,  vedoucí  OCR, Mgr.  Hana 
Kocourová, vedoucí OSV, ThMgr. Ondřej Halama člen Rady města.

Mimo těchto diskusních pořadů se uskutečnilo 7. listopadu 2008 setkání starostky města s členy Spolku 
rodáků a přátel Turnova. Byly prodiskutovány nejdůležitější projekty města a zodpovězeny dotazy na 
různá témata.

Do ostatních aktivit a setkávání s občany jsme také zařadili Vítání nových občánků města Turnova. Za 
toto období bylo, při čtyřech slavnostních setkání s rodinami, přivítáno 103 dětí, tedy 60 % z celkového 
počtu 147 narozených dětí.  Členové komise  pro občanské záležitosti  a  vedení  města  také organizuje 
setkání s občany při životním jubileu. Uskutečnilo se 213 gratulací a návštěv u jubilantů ve věku od 80 
let, 85  a 90 let a starších 90 let. Dále se také organizují  zlaté a diamantové svatby. Za tento rok v počtu 
4. Tyto občanské záležitosti přispívají k dobrému pocitu sounáležitosti v životě občanů města. 

Do oblasti setkávání s občany bylo zahrnuto i setkání se zástupci Mateřského centra Náruč a maminkami 
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na téma, zda je v Turnově zájem zřídit jesle a pomoci tak vyřešit otázku rodin s malými dětmi. Na toto 
téma proběhla i veřejná anketa. Zájem dle průzkum směřuje spíše k aktivitám soukromého charakteru a 
možnosti zapojení maminek na mateřské dovolené. Řeší se i celostátně za pomoci sociálního odboru.

3.2.2. Kvalitní  informace pro veřejnost 

3.2.2.1 Webové stránky města Turnova

Během roku 2008 byly spuštěny do provozu nové webové stránky města. V rámci grantu bylo rozhodnuto 
je dále rozšířit  a zlepšit.  Byla založena samostatná sekce MA 21, která informuje o všech aktivitách 
tohoto projektu. 

Do konce  února  by měly  být  spuštěny nové  webové stránky pro potřeby rodičů  dětí,  navštěvujících 
mateřské školy ve městě. Nyní probíhá po dohodě s vedením jednotlivých školek, grafická úprava těchto 
stránek, které budou sloužit pro zlepšení komunikace a rychlé informovanosti mezi vedením  MŠ a rodiči 
dětí.

3.2.2.2 Informace  v tiskovinách 

Vedle popsaných aktivit v tabulce došlo k dalšímu rozšíření informací ve čtrnáctideníku Turnovsko v akci 
o tzv. Informační sloupek. V tomto médiu jsou zveřejňovány aktuálně informace z města a Městského 
úřadu v Turnově.  Náklad byl  navýšen na 12 000 výtisků,  které  jsou distribuovány do schránek nejen 
obyvatel města, ale i spádových obcí Turnova.

3.2.2.3 Příležitostné TV relace 

Vedle relací u internetové TV Bonus, která pracuje v našem městě a má pravidelný informační servis, 
bylo uskutečněno dalších 5 diskusních relací nad závažnými problémy města.

Byl natočen videopořad o Strategickém plánu města Turnov. O zásadních bodech rozvoje města hovořila 
starostka PhDr. Hana Maierová v pořadu „Co nás čeká, co nás nemine”. Pozornost byla také věnována 
natočení  dokumentu  otevření  nového  kulturního  domu  Střelnice,  Festivalu  přátelství   mezi  městem 
Turnov a polským městem Jawor. 

Regionální televize Genus Liberec  natočila pozvánku na Vánoční trhy v Turnově. 

 2.3 – HARMONOGRAM

Harmonogram podle Grantové smlouvy, ve kterém je přehledně a jasně vyznačen časový úsek a aktivity 
realizované za období pokryté touto zprávou.

Termín Název akce

3.2.1 Plánování s veřejností

srpen 2008 Kulaté stoly – diskuse 
nad závažným projekty

E. Kordová Veřejné projednání 
Konceptu změny č. 13 
A ÚPSÚ Turnov 

13. srpna 2008

září 2008 Projektová příprava 
revitalizace 
Šetřilovských parků

Ing. Šípošová Projednávání studie 
Svahy k Jizeře a les 
Farářství

10. září 2008

prosinec 2008 Udržitelný rozvoj 
města a regionu – 

Ing. Krsková Beseda na téma: 
Strategický plán 

4. prosince 2008
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monitoring a 
aktualizace 
strategického plánu

rozvoje města

3. Q roku 2008 Regenerace sídliště E. Kordová Ve 3. Q roku 2008 
proběhla tvorba ankety, 
jejíž výsledky budou 
během 1. Q roku 2009

Ostatní aktivity

listopad 2008 Komunitní plánování 
sociálních služeb

Mgr. Kocourová Setkání a prezentace 
výsledků procesu 
plánování

26. listopadu 2008

prosinec 2008 Setkání samosprávy s 
podnikateli

M. Donátová 
(H. Pěničková)

Setkání s podnikateli 16. prosince 

průběžně Setkávání se spolky E. Kordová SDH Mašov,Kalužník, 
Daliměřice, LS Na 
židlí, zástupci církví, 
VH SRPT

3.2.2 Kvalitní informace pro veřejnost 

Průběžně 2. pololetí 
2008

Webové stránky města 
Turnov

J. Zárybnický Web pro potřeby MŠ 
Turnov

Dokončeno únor 2009

každých 14 dní v 
měsíci

Informace v 
tiskovinách

M. Donátová
(H. Pěničková)

od prosince 2008

2 x za rok 2008 Příležitostné TV relace M. Donátová 
(H. Pěničková)

Strategický plán města 
Turnov, další relace 

prosinec 2008

Vánoční trhy prosinec 2008

3.2.3 Spolupráce s občanským a podnikatelským sektorem, rozvoj tradičních výrobků

listopad 2008 Rozsvěcení vánočního 
stromu

Bc. Brož 30. listopadu 2008

prosinec 2008 Vánoční trhy Bc. Brož 12. - 14. prosince 

prosinec 2008 Spolupráce se 
skupinami občanů z 
pohledu sociálního

Mgr. Kocourová Setkání tvůrců a 
pracovních skupin KP

19. prosince

3.2.4 Výchova veřejnosti k ochraně přírody a životního prostředí

srpen – září 2008 Na kolo jen s přílbou Ing. Šípošová

srpen 2008 Příroda na zemi Ing. Šípošová

září 2008 Evropský týden 
mobility

Ing. Šípošová 16. - 22. září

září – říjen  2008 Rozkvetlý Turnov Ing. Šípošová

říjen 2008 Clean up the world Ing. Šípošová říjen 2008 (11. - 12. 
října)

říjen 2008 Město stromů Ing. Šípošová Stromy a lidé 13. listopadu 2008
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2.4 – POPIS DALŠÍHO PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU

Projekt bude pokračovat dle časového harmonogramu  až do 31. července 2009. Poté bude předložena 
závěrečná hodnotící zpráva a na základě výsledků hodnocení této zprávy ze strany poskytovatele grantu 
MA 21 – MŽP ČR. 

Naší  snahou bude pokračovat v projektu MA 21 a následnými aktivitami  postoupit do kategorie D a poté 
do kategorie C (jsme si vědomi, že bychom v kategorii D již měli být, ale bohužel z technických důvodů, 
nemožnosti přihlášení do systému a dlouhodobé nemoci p. Šindeláře, jsme nemohli na server cenia.cz 
doplnit potřebné údaje).

Do výše uvedeného data budeme pokračovat ve všech klíčových aktivitách  projektu, kde máme zařazeny 
i další velmi dobré aktivity nad rámec financování.

Přehled  aktivit  realizovaných do 31. 7. 2009 :

3.2.1. 
Plánování s veřejností
Termín Název akce 
Únor Anketa revitalizace sídliště Nádraží 
Květen Kulaté stoly – Křeslo pro hosta- důležitá témata 

roku 2009

3.2.2.
 Kvalitní informace pro veřejnost 
Únor 2009 Webové stránky města – MŠ portál
Každých  14 dní v měsíci Informace v tiskovinách 
2 x do července 2009 Příležitostné TV relace

3.2.3.
 Spolupráce s občanským a podnikatelským 
sektorem, rozvoj tradičních výrobků a řemesel 
Červen 2009 Vítáme Vás v mateřské školce

Slavnost abecedy a čtení
Červenec 2009 Kámen a šperk 
Březen – červen 2009 Vítání občánků
.
3.2.4.
Výchova veřejnosti k ochraně přírody  
a životnímu prostředí
Únor 2009- březen 2009 Příroda Na Zemi
Duben 2009 Den Země
Duben –září 2009 Na kolo s přilbou 
Květen – září 2009 Rozkvetlý Turnov 

3.2.1. Plánování s veřejností 

3.2.1.1. Udržitelný rozvoj města a regionu 

Ze strany vedení města a odboru správy majetku,  budou na základě výsledků a analýzy ankety na téma 
Revitalizace  sídliště  Nádraží,  připraveny  konkrétní  výstupy  s požadavky  a  připomínkami   místních 
obyvatel domů. Poté bude zpracována studie a následně projednána formou veřejné diskuse s občany  této 
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části města.

3.2.1.2 Kulaté stoly – Křesla pro hosta 

Na základě aktuálních problémů bude určeno téma k projednání důležitých  projektů města s občany.

3.2.2 Kvalitní informace pro veřejnost

Předpokladem této části projektu je  zapojení občanů do veřejné správy. 

Průběžně  budou  aktualizovány  informace  o  akcích  Místní  agendy  21  a  také  celkové  aktuální 
zpravodajství z dění ve městě a na úřadě obecně na webových stránkách města Turnova.

3.2.2.2 Informace v tiskovinách

Město  bude  i  nadále  spolupracovat  s místním  a  regionálním  tiskem   a  to  prostřednictvím  tiskové 
konference  jednou  měsíčně  a  také  průběžným  zasíláním  aktuálních  tiskových  zpráv.  Zároveň  bude 
zachován  zvýšený náklad  14denní  aktuální  informační  tiskoviny  Turnovsko  v akci,  která  je  zasílána 
prostřednictvím pošty  do  všech  schránek města  a  spádových obcí.  V této  tiskovině  má  nově  město 
Turnov  informační  pravidelný  sloupek.  Tato  tiskovina  je  také  v internetové  podobě 
(www.turnovskovakci.cz).

I nadále budou zásadní informace, ankety zastupitelů a další zpravodajství, poskytována měsíčníku Hlasy 
a ohlasy Turnovska.

3.2.2.3 Příležitostné TV relace

V tomto období projektu bude k lepší a rychlejší informovanosti  občanů využita možnost TV vysílání. 
Bude opět využito místní internetové Televize Bonus TV a regionální TV Genus.

3.2.3 Spolupráce s podnikatelským a občanským sektorem, rozvoj tradičních výrobků

Účast na setkáních a schůzích spolků a občanských sdružení. Dále je v této části projektu zahrnuta i akce 
pro Mateřské školy a děti z I. stupně základních škol. Termín na červen před prázdninami.

Na červenec  je  zařazena  již  tradiční  akce  Kámen  a  šperk,  která  ukazuje  tradiční  výrobu a  broušení 
drahých kamenů. Zapojení  řemeslníků i studentů zdejších škol do řemeslnické tradice našeho regionu.

3.2.4 Výchova veřejnosti k ochraně přírody a životního prostředí

Město  Turnov  pořádá  již  dlouhodobě  nejrůznější  aktivity  zaměřené  na  ochranu  přírody  a  životního 
prostředí. Odbor životního prostředí a celá řada dalších spolupracujících organizací pořádá k této tématice 
opravdu  pestrou  škálu  akcí,  přednášek,  besed  soutěží  atd.   A  to  nejen  pro  dospělou  populaci,  ale 
především jsou ve velké míře akce zaměřeny na ekologickou výchovu dětí a mládeže. 

V této části v harmonogramu akcí projektu je tedy opět zařazeno: Příroda na Zemi, Den země, Na kolo s 
přilbou, Rozkvetlý Turnov. Velkou snahou je zapojit se v budoucí části projektu  do akce  Turnov - město 
stromů.
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Podrobný plán aktivit na období leden – březen 2009 :

Termín akce Název akce 
Leden 2009 Setkání s občany

Výroční schůze spolků, SRPT, SDH a další 
Garant: E. Kordová 

18.1.2009 Slovo, světlo,paměť  
Setkání občanů k uctění památky židovských 
spoluobčanů z Turnova, odvlečených v lednu 1943 
do koncentračních táborů- židovská synagoga 
Garant Město Turnov OCR
lektorka Mgr. Terezie Dubinová PhD. 
Garant: E. Gruberová 

21.1. 2099 Izrael Dnes 
Přednáška a následná diskuse o současné situaci 
v Izraeli a kořeny všech událostí v minulosti  této 
země.
Garant : E. Kordová

Informace tisku 2 x měsíčně Pravidelný informační sloupek ve čtrnáctideníku 
 TVA  z dění na úřadě a ve městě.  

1x měsíčně Pravidelné rubriky a informace v měsíčníku Hlasy 
a ohlasy Turnovska.

Únor 2009 Webové stránky města Turnova 
 MŠ - přímá komunikace s rodiči 
Garant OVV J. Zárybnický 
Strategický plán města Turnova - aktualizace 
akčního plánu v rámci širší pracovní skupiny 
jmenované ZM 
Garant: ORM 

16. 2. a 17. 2. 2009 Křeslo pro hosta  pro obyvatele DD Pohoda a 
penziony – Mgr. Dubinová PhD.
Garant: E. Kordová 

Informace v tisku 2 x měsíčně 
                               1 x měsíčně 

Informační sloupek v TVA 
 Informace v měsíčníku Hlasy a ohlasy 

TV relace Reportáž k rozpočtu města  na rok 2009 a o 
ekonomice města jako takové 
Garant: H. Pěničková   

24.2.2009 Příroda na Zemi – výstava a vyhodnocení 
nejlepších účastníků výtvarné a fotosoutěže 
Správa CHKO, MKAM a OŽP- garant 
Ing. Šípošová, E. Kordová 

Březen 2009 Setkání s podnikateli 
Ekonomický vývoj a akční plán rozvoje města 
Garant: PhDr. Maierová. H. Pěničková 
Příroda na Zemi – přednášky, besedy
Křeslo pro hosta – velitel Městské policie 
pro obyvatele penzionů a DD Pohoda
Garant: E. Kordová 
Vyhodnocení ankety k Revitalizaci sídliště U 
Nádraží – zpracování studie projednání 
Garant OSM L. Těhníková 

Informace v tisku 2 x měsíčně Informační sloupek TVA
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                             1 x měsíčně Informace z města v měsíčníku Hlasy a ohlasy 

2.5 – OSTATNÍ

Co se  týká  zajištění  publicity  projektu  MA 21  bude  hodnotící  zpráva  o  naplňování  projektu   Most 
k občanům  předložena na jednání ZM v měsíci únoru. Výsledky budou zveřejněny  nejen na webových 
stránkách města, ale budou poskytnuty také na tiskové konferenci města  přítomným zástupcům médií.

Projekt Místní agenda 21 – Most k občanům byl přijat a schválen usnesením Rady města č. 27/2008. Poté 
byl projednán na veřejném ZM. Dne 27. 3. 2007 bylo usnesením č. 80/2008  ZM schváleno, aby se město 
Turnov ucházelo s tímto projektem  o poskytnutí grantu na podporu MA 21 z revolvingového fondu MŽP 
České republiky.  Pravidelně jsou aktivity a informace o MA 21 zveřejňovány na webových stránkách 
města Turnova (www.turnov.cz, sekce Město Turnov – Místní agenda 21) a v médiích (např. Turnovsko 
v akci, Hlasy a ohlasy Turnovska).
 
Dne  12.  prosince  2008   byla  provedena  kontrola   průběhu  projektu  pracovnicí  MŽP Bc.  Markétou 
Koštálovou.  Z uvedených  opatření  kontroly  vyplývá,  že  je  třeba  na  všech  materiálech  souvisejících 
s projektem uvádět logo MŽP. Garantem nápravy  je koordinátor projektu Hana Pěničková.

Zapojení partnerů :

 Do projektu  Místní agenda 21 – Most k občanům je zapojena celá řada partnerů města Turnova.
 Vedle  zástupců vedení města, odborných týmů a garantů, je zapojena pracovní skupina MA 21, zástupci 
občanských  aktivit,  členové   ZM,  školy,  vzdělávací  instituce,  podnikatelské  subjekty  a  další  široké 
spektrum, které tvoří život města.

3 – Finanční část (pokud je ke zprávě relevantní)

3.1 – STRUČNÝ POPIS ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
 
Finanční prostředky na projekt byly účelně vynaloženy dle smlouvy (viz. následující tabulka). Vzhledem 
k termínům konaných akcí ke konci období pokryté zprávou budou zbývající  účetní doklady dodány, 
proto  je  v  některých  případech  větší  rozdíl  mezi  předpokládanými  a  skutečnými  výdaji,  např.  u 
Udržitelného rozvoje města a regionu, kdy dosud nedošla faktura za občerstvení.

V některých případech ovšem nebyla dodržena přesná struktura předpokládaných výdajů uvedených ve 
smlouvě. K těmto odchylkám došlo z důvodu velkého časového předstihu ve kterém byli akce plánovány. 

Datum čerpání Druh výdaje Skutečné výdaje v Kč

3.2.1.1 Udržitelný rozvoj města a regionu  

22. 12. pronájem sálu  5 682,-

Celkové výdaje na akci 10 000,-
(předpokládané) 5682,-

3.1.2.3 Komunitní plánování sociálních služeb  

11. 12. občerstvení 9 500,-
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11. 12. pronájem prostor 6 000,-

12. 12. odměna – František Lamač 2 500,-

Celkové výdaje na akci 20 000,-
(předpokládané) 18 000,-

3.2.2.2 Informace v tiskovinách  

19. 12. Turnovsko v akci - informace  6 667,-

Celkové výdaje na akci 100 000,-
(předpokládané na celý rok) 6 667,-

3.2.2.3 Příležitostné TV relace  

19. 12.  Videopořad – Co nás čeká, co nás nemine 24 880,-

22. 12. Upoutávka – Vánoční trhy 7 140,-

Celkové výdaje na akci 60 000,-
(předpokládané na celý rok) 32 020,-

3.2.3.2 Rozsvěcení vánočního stromu  

24. 11. nákup dekorace 353,-

28. 11. plakáty 4445,80,-

8. 12. výlep plakátů 899,50,-

10. 12. nákup materiálu 580,-

12. 12. pronájem pódia 2 000,-

17. 12. ozvučení + osvětlení 2 725,-

22. 12. přesun kontejneru 2 998,80,-

29. 12. odměna – Eva Kordová 1 500,-

Celkové výdaje na akci 18 500,-
(předpokládané) 15 502,10,-

3.2.3.3 Vánoční trhy     

11. 12. plakát 2 657,30,-

15. 12. odměny účastníkům 20 350,-

18. 12. telefonické zajištění akce 500,-

19. 12. pronájem pódia 26 537,-

22. 12. odměna výkonným umělcům 1 242,-

22. 12. ubytování účinkujících 2 416,-

22. 12. pronájem stánků 19 000,-

22. 12. výlep plakátů 1 599,50,-

22. 12. taneční vystoupení  5 000,-

Celkové výdaje na akci 80 000,-
(předpokládané) 79 301,80,-

3.2.3.4 Spolupráce se skupinami občanů z pohledu sociálního  

18. 12. propagační materiál  700,-

19. 12. odměna – Dr. Václav Šolc 10 100,-

22. 12. výlep plakátů   150 ,-

23. 12. pronájem divadla 6 000,-

22. 12. nákup materiálu 150,-

Celkové výdaje na akci 19 000,- (předpokládané) 17 100,-

Celkem 307 500,-  174 272,90,-
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Jak je z tabulky patrné předpokládaný rozpočet byl dodržen. V posledním řádku celkem ovšem vidíme 
velký rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými výdaji. Je to z důvodů započítání celé plánované částky 
v kapitole 3.2.2.2 Informace v tiskovinách, a v kapitole 3.2.2.3 Příležitostné TV relace, kdy je plánovaná 
částka určena na celé období projektu.

Dle vynaložených výdajů v tabulce byla dodržena podmínka pro poskytnutí druhé zálohy, proto přílohou 
této zprávy bude žádost o poskytnutí druhé zálohové platby.

3.2 – SOUPIS UHRAZENÝCH DOKLADŮ

Viz. “Příloha č.1 Soupis uhrazených dokladů”.

3.2 – SOUPIS OSOBNÍCH VÝDAJŮ

Viz. “Příloha č.2 Soupis osobních výdajů”.

3.4 – PŘEHLED POŘÍZENÉHO VYBAVENÍ, JEHO UMÍSTĚNÍ A EVIDENCE

V rámci projektu MA 21 nebylo pořízeno žádné vybavení.
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Oprávněná osoba schvalující zprávu:

Jméno/název:  PhDr. Hana Maierová, starostka města Turnova

Adresa/sídlo: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

V Turnově               dne 10. února 2009

Razítko:

      Podpis:


