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Zpráva o činnosti Zdravého města Turnov 

a MA21 za rok 2022 

 

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, Centrum pro rodinu Náruč, Český červený kříž, Informační centrum pro mládež 

Turnov, Fokus Turnov, Kulturní centrum Turnov, Mateřské školy, Městská knihovna Antonína 

Marka Turnov, Městská sportovní Turnov, 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, ZaZemí. 

Agendu Zdravého města Turnov v roce 2022 zaštiťovala tisková mluvčí a koordinátorka agendy 

Zdravého města a MA 21 Bc. Marcela Jandová, DiS, odpovědným politikem byla 

místostarostka Mgr. Petra Houšková. V průběhu roku 2022 se zúčastnily pravidelných setkání 

Národní sítě Zdravých měst, účastní se také aktivit projektu „Zapojení veřejnosti do rozvoje 

obce“ města Otrokovice. V roce 2022 se město Turnov snažilo naplnit povinná kritéria místní 

Agendy 21 pro kategorii D.  
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Významné aktivity projektu Zdravé město Turnov 

Realizace akcí v roce 2022 těsně souvisela s oslavami 750 let, které se prolínaly celým rokem. 

Několik z nich se odehrálo v režii města, další události a akce uspořádaly organizace a spolky, 

které v Turnově působí. V úvodu 2022 ještě doznívala opatření spojená s pandemií covid-19, 

byl zrušen Městský ples 2022. Další už mohlo proběhnout bez větších omezení. 

Projekt Zdravé město Turnov na období 1. 7. 2022 – 30. 6. 2023 je podpořen z rozpočtu 
Libereckého kraje ve výši 70.000 Kč. Dotace je určena na podporu aktivit směřujících 
k participaci veřejnosti formou setkávání, el. nástrojů, kampaní, spolupráce s NNO, 
participativního rozpočtu. 
 

Tvoříme Turnov:  

V 6. ročníku na období 2022–2023 bylo alokováno 700.000 Kč, z toho jeden návrh do max. 
částky 300.000 Kč. Poprvé byla částka 200.000 Kč vyčleněna pro návrhy městského a školních 
parlamentů. Od 1. 5. do 30. 9. 2022 mohli občané a zástupci parlamentů podávat své návrhy. 
Projekty byly představeny ve video spotech na stránkách města. Hlasování probíhalo od 1. do 
15. 12. 2022. Hlasování se celkem zúčastnilo 414 občanů. Přidělovány byly 2 kladné a 1 
záporný hlas. Vítězným návrhem v kategorii veřejnosti se staly herní prvky na zahradě ZŠ 
Turnov-Mašov, realizovány budou první čtyři návrhy v pořadí. Vítězem kategorie parlamentů 
se stalo posezení u cyklostezky podél Jizery a náhonu. Vzhledem k menším nákladům na 
jednotlivé projekty bude možné realizovat všechny návrhy parlamentů mládeže. 
 

 

Obrázek 1 Přehled hlasování Tvoříme Turnov 2022 - kategorie Návrhy veřejnosti 
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Obrázek 2 Přehled hlasování Tvoříme Turnov 2022 - kategorie Návrhy parlamentů mládeže 

 

Prezentace města a informovanost obyvatel: 

 Významným zdrojem informací jsou webové stránky města Turnova www.turnov.cz. 

Od listopadu 2020 máme spuštěny nové webové stránky. Souběžně fungují také 

webové stránky www.turnovtridi.cz, které vznikly v souvislosti s novým systémem 

sběru odpadů door to door. Na začátku roku 2022 pokračovala informační kampaň 

k novému systému. 

 Od roku 2013 má město Turnov svůj profil na Facebooku na 
www.facebook.com/mestoturnov, který byl naplňován fotografiemi z akcí konaných 
ve městě, aktuálními informacemi o dění ve městě i na radnici či pozvánkami ke 
společenských událostem. Aktuálně facebookový profil sleduje přes 4.800 lidí. 
V souvislosti s oslavami významného výročí 750 let města, kromě dalších aktivit, byl 
zřízen také facebookový profil výročí na https://www.facebook.com/Turnov750let. 
Zde byly zveřejňovány pozvánky na akce, které se konaly v rámci oslav, fotografie 
z akcí, medailonky osobností spojených s výročím. Na facebookovém profilu probíhaly 
také pravidelné soutěže tak, aby se co nejvíce rozšířilo povědomí o oslavách a výročí 
samotném.  

file://///SUN/USERS/_USERS/JANDOVAM/Zdravé%20město/www.turnov.cz
http://www.turnovtridi.cz/
file://///SUN/USERS/_USERS/JANDOVAM/Zdravé%20město/www.facebook.com/mestoturnov
https://www.facebook.com/Turnov750let
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 Město Turnov používá také profil na Instagramu, zveřejňovány jsou obrazově zajímavé 

informace z dění ve městě, pozvánky a upoutávky - 

www.instagram.com/mestoturnov. V současné době má téměř 1.000 sledujících. 

Podobně jako v případě facebookového profilu byl zřízen účet 

https://www.instagram.com/turnov750let/. 

 

 

 

 

Obrázek 3 Facebookový profil @mestoturnov 

Obrázek 4 Instagramový profil www.instagram.com/turnov750let 

file://///SUN/USERS/_USERS/JANDOVAM/Zdravé%20město/www.instagram.com/mestoturnov
https://www.instagram.com/turnov750let/
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 Vznikla „Mladá redakce Turnova“, zvolna se rozvíjí spolupráce s žáky základních 

a středních škol, kteří by informovali o dění ve městě vlastníma očima mladší generace. 

Rozbíhá se instagramový profil Mladý Turnov - 

http://www.instagram.com/mlady_turnov. 

 

 

 Mobilní Rozhlas (nově Munipolis) – od března 2020 využíváme k informování obyvatel 

mobilní aplikaci Munipolis. V roce 2021 došlo k rozšíření služby Munipolis, který přímo 

zasílá zprávy registrovaným občanům do e-mailu a do mobilní aplikace. Pravidelné 

zpravodajství probíhá každý týden. Aktuálně je registrováno více než 2.900 uživatelů. 

Prostřednictvím Munipolis proběhlo několik anket – hlasování do participativního 

rozpočtu Tvoříme Turnov, hlasování ve Fotosoutěži Turnov 750, anketa k městskému 

dohlížecímu kamerovému systému. 

 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. V upravené podobě pokračuje spolupráce s časopisem Turnovsko, který přináší 
rozsáhlejší informace o investicích nebo akcích měst s obrazovou složkou. O dění ve 
městě byly natáčeny 2–3 relace měsíčně v RTM+. Zahájena byla spolupráce s Českým 
rozhlasem Liberec.  

 Novináři z nejrůznějších médií byli informováni prostřednictvím tiskových konferencí 

o  dění na radnici i ve městě, kde jim bylo za rok 2022 předloženo celkem 422 tiskových 

zpráv. Nově se tiskových konferencí mohou účastnit také vzdáleně. K předávání 

informací občanům sloužilo také sedm vývěsek městského úřadu, kam ve spolupráci 

s tiskovou mluvčí pracovnice živnostenského úřadu umisťovaly aktuální materiály.  

Obrázek 5 Instagramový profil www.instagram.com/mlady_turnov 

http://www.instagram.com/mlady_turnov
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 Setkání se starostou v různých částech města se v roce 2022 vrátila do prezenční 

podoby, nově jsou všechna setkání streamována na facebookovém profilu v podobě 

online události. Probíhají tedy hybridně. 

 Občanům jsou k dispozici online přenosy ze zasedání zastupitelstva města.  

 

Spolupráce s neziskovými organizacemi:  

 Kulaté stoly v sociální oblasti - na jaře roku 2022 se odehrála tři nejen odborné 

veřejnosti otevřená setkání zástupců sociální i školské oblasti. Kulaté stoly 2022 

uspořádal odbor sociální věcí, účastnili se zástupci škol, městských i neziskových 

organizací. Kulaté stoly otevřely téma bezdomovectví, problematiku drog na školách 

nebo otázku zaměstnanosti hendikepovaných v našem městě. Cílem podobných 

setkání je, nejen sdílet informace o tom, jaká je situace v různých oblastech života 

v Turnově panuje, ale především nastavit podmínky pro ucelenou kampaň, která by 

měla následovat. 

 V průběhu roku proběhly akce k oslavám 750 let města ve spolupráci městského 

úřadu, městských i neziskových organizací a spolků. V květnu 2022 Májová slavnost, 

Týden oslav, v září 2022 Den s T. G. M. Program jednotlivých akcí měl za cíl představit 

činnost spolků, případně vyzdvihnout jejich společenský přínos. 

  

Obrázek 6 Pozvánka na Kulatý stůl "Jen to zkusím" 
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 Setkání místostarostky města se zástupci neziskových organizací, které se podílely na 

oslavách 750 let města. Setkání proběhlo jako poděkování za spolupráci, a zároveň 

umožnilo vzájemnou přímou komunikaci organizací, případně navázání další 

spolupráce. 

 Také v roce 2022 se uskutečnila akce (NE)BLÁZNI, TURNOVE! Fokusu Turnov, z. s. 

Festival duševního zdraví proběhl od 12. do 19. 9. 2022. 

 Centrum pro rodinu Náruč se zapojilo do kampaně Týden náhradního rodičovství. 

 V souvislosti s kulatým stolem na téma zaměstnanosti hendikepovaných byla 

v prostorách Nové radnice instalována výstava organizace Rytmus Liberec, o. p. s., 

Rytmus Liberec se zabývá podporou osob se zdravotním postižením při uplatnění na 

trhu práce. Výstava po dva týdny prezentovala praktické výstupy zaměstnávání osob 

se zdravotním znevýhodněním. Autorem fotografií je jeden z klientů společnosti. 

 

Akce na podporu čtenářství v Městské knihovně A. Marka: 

 V rámci projektu Knihovna otevřená rodině, 

Bookstart - S knížkou do života se  konají vedle Klubu 

Matýsek, Pohádkových babiček ve školce a Čtení v 

Náruči, také Pohádkové podvečery  a tvůrčí výtvarné 

dílny pro rodiče s dětmi. Dárkové baťůžky z projektu 

Bookstart – S knížkou do života pro děti 3—6 let 

finančně podpořil  MAP Turnovsko II.  

 Projekt Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář, 

hlavním cílem a myšlenkou je rozvoj čtenářských 

návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Ve 

školním roce 2021/2022 proběhlo celkem 62 akcí, 

zúčastnilo se jich 638 dětí. 

 Ve školním roce probíhá intenzivní spolupráce se 

základními školami také v rámci projektu Zkoumavé 

čtení, Druhé a další čtení.  

 Biblioterapie v Polyfunkčním 

komunitním centru Fokus.  

 Spolu nad knihou a hudbou – 

pořad pro klienty Fokusu 

Turnov. Akce probíhaly ve 

znamení oslav 750 let města. 

 Po covidové odmlce došlo 

k obnovení projektu Aktivně 

Obrázek 8 Pasování čtenářů v knihovně na vlakovém nádraží 

Obrázek 7 Pohádková babička ve školce 
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ve stáří – 3 pořady měsíčně 

pro zařízení ZSST (penzion 

v ulici Žižkova, na Výšince, DD 

Pohoda).  

 Městská knihovna A. Marka 

ve spolupráci s odborem 

životního prostředí 

uspořádala již 14. ročník 

projektu environmentální 

výchovy, letos pod názvem 

Duben – měsíc pro planetu 

Zemi. Po celý měsíc probíhaly 

akce zaměřené na poznávání 

a ochranu přírody (Krásy a zajímavosti Krkonoš, Ptáci a příroda Českého ráje, 

Poznáváme ptačí říší, Život v lese atd.) 

 Proběhl 24. ročník festivalu Listopad – Měsíc poezie, který připomněl 100 let od 

narození spisovatele Jana Skácela. Tvorba básni pro Pohádkovníky vysazené během 

noci s Andersenem. 

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

knihovny-vedou-deti-ke-ctenarstvi.html 

 

  

Obrázek 10 Plakát projektu Duben- měsíc pro planetu Zemi 

Obrázek 9 Aktivně ve stáří 

https://www.turnov.cz/cs/aktuality/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/projekty-turnovske-knihovny-vedou-deti-ke-ctenarstvi.html
https://www.turnov.cz/cs/aktuality/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/projekty-turnovske-knihovny-vedou-deti-ke-ctenarstvi.html
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Setkávání s veřejností a veřejná projednávání: 

 Kulaté stoly v sociální oblasti - https://www.turnov.cz/cs/aktuality/zdrave-mesto-

turnov-a-ma21/kulate-stoly-otevrely-diskuzi-o-socialnich-otazkach-soucasneho-

turnova.html. 

 

 Veřejné setkání k plánovaným investicím – proběhlo setkání k tématu přestavby 

sportovní haly v Turnově II (https://www.turnov.cz/cs/aktuality/zdrave-mesto-turnov-

a-ma21/tema-sportovni-haly-v-turnove-2-na-debate-s-obcany.html). Město 

zprostředkovalo setkání zástupců společnosti Lidl ČR, v. o. s., s veřejností, a to na téma 

Obrázek 11 Kulatý stůl na téma bezdomovectví 

Obrázek 12 Setkání s obyvateli na téma sportovní haly v Turnově II 

https://www.turnov.cz/cs/aktuality/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/kulate-stoly-otevrely-diskuzi-o-socialnich-otazkach-soucasneho-turnova.html
https://www.turnov.cz/cs/aktuality/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/kulate-stoly-otevrely-diskuzi-o-socialnich-otazkach-soucasneho-turnova.html
https://www.turnov.cz/cs/aktuality/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/kulate-stoly-otevrely-diskuzi-o-socialnich-otazkach-soucasneho-turnova.html
https://www.turnov.cz/cs/aktuality/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/tema-sportovni-haly-v-turnove-2-na-debate-s-obcany.html
https://www.turnov.cz/cs/aktuality/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/tema-sportovni-haly-v-turnove-2-na-debate-s-obcany.html
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stavby nové prodejny (https://www.turnov.cz/cs/aktuality/deni-ve-

meste/predstaveni-nove-prodejny-lidlu-v-turnove.html). 

 Setkání starosty s obyvateli městských částí, setkání vedení města s podnikateli – 

poděkování za podporu během oslav 750 let, pomoc Ukrajině nebo podporu v sociální 

oblasti, setkání se zástupci církví působících v Turnově. 

 U příležitosti Vánočních řemeslnických trhů 2022 se po odmlce se opět konala akce 

Starostův čaj. Starosta s místostarosty ve vlastním stánku nabízeli horké nápoje, 

hovořili s občany, kteří zároveň mohli drobně přispět na dárky pro osamělé seniory. 

Vybralo se více než 3.000 Kč.  

 

Parlament mládeže: 

Město Turnov podporuje činnosti Parlamentu 

mládeže města Turnova i školních parlamentů.  

V samostatné kapitole participativního 

rozpočtu Tvoříme Turnov 2022 parlamenty 

podaly 4 návrhy, 3 z nich prošly kontrolou 

proveditelnosti, hlasováním veřejnosti 

a budou realizovány.  

Parlament 9. 4. 2022 organizoval akci Voda je 

boží – putování po turnovských pramenech, 

MajálesCON 2022 proběhl 10. 5. 2022 

s odpoledním a večerním programem, 

1. 11. 2022 se odehrála akce Dušičky? 

Halloween? Svátek Všech svatých se stezkou 

odvahy pro děti, 14. 12. 2022 to bylo Veřejné 

adventní zpívání u vánočního stromu na náměstí 

Českého ráje. 

 

 

Obrázek 14 Jedna z jarních akcí PMMT 

Obrázek 13 Podzimní akce PMMT 

https://www.turnov.cz/cs/aktuality/deni-ve-meste/predstaveni-nove-prodejny-lidlu-v-turnove.html
https://www.turnov.cz/cs/aktuality/deni-ve-meste/predstaveni-nove-prodejny-lidlu-v-turnove.html
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Zapojení do projektu města Otrokovice - Zapojení veřejnosti do 

rozvoje města: 

Město Turnov je partnerem projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje města, který si klade za cíl 

efektivnější komunikaci veřejné správy s občany. Projekt s registračním číslem GG-MGS1-003 

je v plné výši financován z Fondů EHP a Norských fondů v rámci programu Řádná správa věcí 

veřejných Ministerstva financí ČR s celkovými plánovanými náklady 4,87 mil. Kč. Realizován 

bude do 30. 4. 2024.  

Koordinátorka agendy Zdravého města absolvovala studijní pobyt v Norsku, společně 

s političkou Zdravého města také workshop v Jeseníku, další workshopy budou následovat. 

V rámci projektu proběhne komunikační kampaň k vybranému tématu za podpory odborníků. 

 

 

 

 

Skutečně zdravá škola a zdravý životní styl: 

 Podpora zdravého stravování na školách, udržitelného života a konzumování, podpora 

místních zdrojů. Projektu se v současné době účastní čtyři mateřské školy.  

 Jedlá zahrada v MŠ 28. října, díky projektu Skutečně zdravá škola ve spolupráci se 

společností Lidl ČR, v. o. s., MŠ do zahrady přírodního stylu získala k dosud pěstované 

zelenině stromky a keře, měly by přibýt také vyvýšené záhony. 

 V rámci Zdravého města Turnov jsou představovány i projekty ZAzemí, z. s., na našem 

webu (komunitní sad, bedýnkování, komunitní kompostování).   

 V rámci kampaně Městské sady Hruštice bylo 5. 11. 2022 bylo komunitně zasazeno 35 

ovocných stromů. Na místě do budoucna vznikne prostor pro oddych a rekreaci. Na 

výsadbu ovocných stromů byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního 

prostředí ČR, v rámci Národního programu životního prostředí. 

 Po nucené přestávce byly obnoveny Farmářské trhy na náměstí Českého ráje, probíhají 

každé sobotní dopoledne v od února do října. 
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Vítání občánků: 

Vítání občánků pořádá město 

Turnov, správní odbor 

matrika ve spolupráci s 

Městskou knihovnou 

Antonína Marka Turnov, 

Centrem pro rodinu Náruč a 

Spolkem rodáků a přátel 

Turnova. Děti v roce 2022 

obdržely plyšovou hračku, 

pamětní list, pamětní medaili, 

drobné dárky od Spolku 

rodáků a přátel Turnova a 

rodinného centra. Obdržely 

také první knihu z projektu 

Bookstart – S knížkou do 

života. 

Na jaře a na podzim se akce odehrála celkem ve třech termínech (jeden byl odložen z důvodu 

komunálních voleb). Bylo pozváno 103 děti, Vítání občánků nakonec navštívilo 66 dětí. 

Prvním občánkem Turnova byl malý Thomas, který se v jablonecké porodnici narodil přímo na 

Nový rok 2022. Posledním občánkem 2022 se stala Stella, která přišla na svět v Jablonci nad 

Nisou 23. 12. 2022 ve 3:14 hodin. 

 

Obrázek 15 Komunitní výsadba ovocných stromů na Hruštici 

Obrázek 16 Vítání občánků v listopadu 2022 
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Významné akce v roce 2022 

Oslavy 750 let města  

Novoroční ohňostroj Na Lukách (1. 1. 2022) – 
slavnostní zahájení roku oslav. 

 
Křest výročních známek (22. 2. 2022) – ve 
spolupráci s Klubem filatelistů Český ráj. 

 
Akademie TJ Sokol Turnov (5. 5. 2022) - 
přehlídka cvičení a skladeb jednotlivých 
oddílů a slavnostní otevření 
zrekonstruovaného stropu ve velkém sále 
sokolovny. 
 
Kavárenský kvíz Turnov 750 (5. 5. 2022) – 
vědomostní kvíz o našem městě pořádalo 
Kulturní centrum Turnov. 
 
Geologická exkurze Geoparku UNESCO Český 
ráj (7. 5. 2022) – v doprovodu RNDr. Radka 
Mikuláše.  
 
Májová slavnost (8. 5. 2022) – na náměstí 
Českého ráje. Jedna z hlavních akcí oslav 750 
let Turnova pořádalo město u příležitosti Dne 
vítězství, Dne matek a také k svátku svatého 
Floriána, patrona hasičů. Koncerty místních 
kapel (Vanity, Waldovy Matušky a What The 
Funk), ukázky hasičské techniky i historického 
útoku, program pro děti, pietní vzpomínka 
u pomníku padlých ve Skálově ulici. 
 
Dětský pohár Rohozec (8. 5. 2022) – desátý 
ročník cyklistického závodu v areálu pivovaru 
Rohozec. 
 
 

MajálesCON (10. 5. 2022) - parlament mládeže uspořádal Majáles s průvodem superhrdinů 
a programem v letním kině. 
 
750 tónů pro Turnov (11. 5. 2022) - slavnostní koncert smíšeného pěveckého sboru Musica 
Fortuna, který slaví 35 let od svého založení.  

Obrázek 18 Fokus Turnov na Májové slavnosti 

Obrázek 17 Křest výroční známky s přítiskem 

Obrázek 19 Májová slavnost 2022 
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Turnov 750 let (12. 5. 2022) – setkání nad 
starými fotografiemi a dějinami Turnova 
a také pohled na současnost a budoucnost 
města. Přednáška Davida Marka, historika 
Muzea Českého ráje, hosty pořadu byli 
také Tomáš Hocke, starosta města, 
a místostarostka Petra Houšková.  
 
Týden oslav (21.–29. 5. 2022) – každý den 
týdne byl zaměřen na jednu z oblastí 
života ve městě – sport, kulturu, cestovní 
ruch, proběhly dny otevřených dveří, 
výstavy, představení, mše za město nebo 
tradiční Staročeské řemeslnické trhy. 
 
Naše město snů (2. 7. 2022) – sochání pro 
děti i dospělé. Sochání na zahradě Žluté 
ponorky s cílem vytvořit snový model 
turnovského náměstí.  
 
Den s T. G. M. (19. 9. 2022) – připomínka 
100 let návštěvy T. G. Masaryka v Turnově, 
pořádalo město Turnov ve spolupráci 
s turnovskými spolky a organizacemi. 
 
Oslavy Dne vzniku samostatného 
československého státu (28. 10. 2022) – 
den otevřených dveří na radnici, pietní 
vzpomínka u pomníku padlých, slavnostní 
večer s udílením cen města a medailí 
starosty, videomapping. 
 
Soutěže – Soutěž 750 každý poslední pátek 
v měsíci na @Turnov750let, Fotosoutěž 
Turnov 750, adventní soutěž Nejkrásnější 
perníček 750. 
Výzvy pro veřejnost – Turnovská 750 (750 
účastníků, každý ujde nebo uběhne 750 
metrů), Výzva 750 (vymysli vlastní 750), 
Výzva 10.000 kroků (zdokumentuj 750 km 
ve tvém týmu). 
Kampaně – kampaň Vlajka pro republiku se 
stala součástí květnových oslav města, 
kampaň Vlajka pro Masaryka byla součástí 
oslav 28. října. 

Obrázek 20 Slavnostní zahájení Týdne oslav 750 

Obrázek 21 Turnovská 750 

Obrázek 22 Den s T. G. M. 

Obrázek 23 Představení knihy Děti Turnovu  
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Děti Turnovu – kniha výtvarných a literárních prací žáků turnovských škol věnovaná výročí 
města, vyšla za finanční podpory MAP Turnovsko II. 

 

Deset tisíc kroků – v dubnu a říjnu 

se město zapojilo do 

celorepublikové výzvy na podporu 

chůze pro radost a zdraví, 

v dubnovém i říjnovém kole se 

Turnov umístil vždy v první desítce 

měst. Vyhlášeni byli nejúspěšnější 

účastníci.  

Sportovní dny pro ZŠ – celou 

paletu sportovních aktivit si 

mohou vyzkoušet žáci 1. stupně 

turnovských základních škol. Akce 

patří mezi aktivity realizované ve 

spolupráci s metodikem sportu 

města. Nově je sportovní den 

pořádán také pro žáky 2. ročníku. 

Noc s Andersenem (1. 4. 2022) – 

tradiční průvod pohádkových 

postav, sázení Pohádkovníku a noc 

v knihovně a v turnovských 

školách. 

 

 

Ukliďme Turnov (2. 4. 2022) – 

Turnov se připojil 

k celorepublikové kampani 

Ukliďme Česko. Uklízelo se na 

autobusovém nádraží, pak 

směrem k Dolánkám (kolem 

náhonu, na louce ke cvičišti ZKO 

Turnov). Dobrovolníci posbírali 

zhruba 7 velkých pytlů odpadu. 

Putování po památkách (květen 

a září) – oblíbenou akci pro žáky 

4. ročníku turnovských škol 

pořádá odbor školství kultury 

a sportu. Žáci poznávají památky 

Obrázek 24 Vyhlášení dubnové Výzvy 10.000 kroků 

Obrázek 25 Noc s Andersenem 2022 

Obrázek 26 Putování po památkách v květnu 2022 
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Turnova s průvodci, ve skupinkách plní 

úkoly, seznamují se s historií města 

neobvyklým a poutavým způsobem.  

Den dětí s Ponorkou (11. 6. 2022) – 

odpoledne plné aktivit a zábavy s tradičními 

skákacími atrakcemi, pohybové, 

vědomostní i tvořivé disciplíny a závěrečná 

pěnová show ve spolupráci s hasiči.  

Kroužkobraní (1. 9. 2022) – Středisko 

volného času Žlutá ponorka zve už 

pravidelně na odpolední akci prvního 

školního dne, představení spolků, které 

nabízí volnočasové aktivity. 

Den architektury (1. 10. 2022) – Tentokrát 

byl procházkou turnovskou zelení pod 

názvem Turnovské parky – jejich historie, 

současnost a budoucnost.  

Týden náhradního rodičovství (říjen) – už 6. 

ročník se konal v celém Libereckém kraji, 

Centrum pro rodinu Náruč uspořádala 

kampaň na sociálních sítích i setkání pro 

zájemce o náhradní rodinnou péči. 

Turnov známý neznámý pro seniory (3. 11. 

2022) – odbor sociálních věcí uspořádal 

přednášku fotografky Pavly Bičíkové pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Vítání sv. Martina (11. 11. 2022) – hojně 

navštěvovaná akce ZŠ Skálova v Turnově II u 

školy v Alešově ulici byla i letos podpořena 

městem Turnov. 

Sbírka potravin (12. 11. 2022) – také 

v Turnově proběhla Sbírka potravin, která si 

klade za cíl podpořit nabídku Potravinové 

banky pro potřebné. 

Rozsvícení vánočního stromu (27. 11. 2022) 

– zaplněné náměstí sledovalo rozsvícení 

stromu, které opět mohlo proběhnout 

v oblíbené podobě s vystoupení dětského 

sboru a adventními postavami včetně andělů 

Obrázek 27 Den dětí s Ponorkou 2022 

Obrázek 28 Den architektury Turnovské parky 

Obrázek 29 Rozsvícení vánočního stromu  

Obrázek 30 Adventní koncert pro seniory 
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a čertů, kteří dětem rozdávali drobné sladkosti. 

Adventní koncert pro seniory (13. 12. 2022) – odbor sociálních věcí už tradičně pořádá koncert 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Pravidelně vystupuje turnovský smíšený 

pěvecký sbor Musica Fortuna. 

 

Dobrá praxe Zdravých měst 

V rámci Dobré praxe Zdravých měst za rok 2022 se prezentujeme festivalem duševního zdraví 

spolku Fokus Turnov, z. s., (NE)blázni, Turnove!, participativním rozpočtem pro parlamenty 

mládeže Tvoříme Turnov 2022, mezi Střípky Dobré praxe se objevila rovněž realizace tůněk 

v parku u letního kina nebo snídaně s podnikateli.  

 

Aktuálně z akcí Zdravého města Turnov a místní Agendy 21 na 

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

Obrázek 31 Festival duševního ozdraví Fokusu Turnov 

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

