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Základní informace 

 
Kronikáři města poslední doby:  
1995– 2002: PhDr. Hana Maierová 
2002–2006: Pavel Charousek 
2007–2012: Jana Zajícová, fotografická příloha Pavel Charousek 
od r. 2013: Mgr. Alžběta Kulíšková, fotografická příloha Pavel Charousek. 
 
Letopisecká komise schvalující tuto kroniku: 
Předsedkyně: Mgr. Petra Houšková 
Pavel Charousek, Mgr. Pavel Jakubec, Mgr. Alžběta Kulíšková, Mgr. David Marek, Dalibor Sehnoutka, 
Mgr. Martina Marková, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Magdalena Mejzrová. 
 
Zdroje informací (není-li uvedeno jinak):  
Zprávy ze světa a České republiky jsou přebírány z běžně dostupných periodik a dalších médií 
(internet, rozhlas, televize).  
 
Zprávy z Libereckého kraje a regionu jsou čerpány z periodik, která zpracovávají regionální informace, 
a to jak z tištěných, tak z elektronických: 
Mladá fronta DNES – tištěný deník s přílohou Liberecký kraj 
idnes – http://www.idnes.cz 
Deník. Jablonecký deník – tištěný deník a jeho elektronická verze http://www.denik.cz 
5+2 – tištěný týdeník a jeho elektronická verze http://www.5plus2.cz 
Naše Pojizeří – elektronické periodikum http://www.nasepojizeri.cz 
webové stránky Krajského úřadu – www.krajlbc.cz apod. 
 
Zprávy z úzkého regionu a města Turnova byly získávány, kromě vlastního pozorování, z výše 
uvedených médií, kde se však objevují spíše zřídka. Hlavním zdrojem informací jsou místní média: 
Webové stránky Turnova – www.turnov.cz, v roce 2019 se o ně staraly Ing. Zdenka Štrauchová 
a Ing. Klára Preislerová. 
Internetový portál www.turnovskovakci.cz a jeho tištěná verze (vychází 1x za 14 dní), jeho 
provozovatelem je Pavel Charousek 
Turnovsko, tištěný měsíčník vydavatele Pavla Matyse 
Hlasy a ohlasy Turnovska, tištěný měsíčník vydávaný Kulturním centrem Turnov 
a webové prezentace jednotlivých organizací, spolků, klubů, akcí apod.  
 
Fotografie:  
Není-li uvedeno jinak, jsou v textu kroniky použity fotografie kronikářky. Autorem fotografické 
přílohy je Pavel Charousek.  
 
Úvodní obrázek: Autorem úvodního obrázku je student turnovského gymnázia Jakub Pimek (4. A). 
Soutěž „Obrázek pro kroniku“ se pro kroniku 2019 nekonala. Její předpokládané vyhlášení v roce 
2020 (kronika se dokončuje zpětně) bylo znemožněno pandemií koronaviru. Využit byl obrázek z roku 
2018.  
 
Poděkování 
Kronikářka děkuje paní Martině Markové za závěrečnou jazykovou korekturu kroniky, která pro ni 
představuje neocenitelnou pomoc. Dále děkuje předsedkyni Letopisecké komise Mgr. Petře 
Houškové a členu komise Mgr. Pavlu Mlejnkovi za mnoho cenných připomínek. Děkuje také všem 
těm, kteří jí poskytují informace a podklady pro zápis do kroniky. 
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Ohlédnutí kronikářky za rokem 2019 

 
I v roce 2019 pokračovalo nadměrné sucho a bylo také nesmírně teplo a rok patřil k těm nejteplejším 
v zaznamenané historii. I díky celosvětovému hnutí mladých na ochranu klimatu (viz Svět – 
Kalendárium – Greta Thunberg) se klimatické změny, ekologické chování, trvale udržitelný vývoj 
a obecně ochrana přírody stávaly běžně diskutovanými tématy a nevyhnuly se ani lidem, které tato 
témata bytostně nezajímají. „Pomohla“ tomu i probíhající rozsáhlá kůrovcová kalamita, která již 
několikátý rok decimuje české lesy. V médiích se objevila poměrně vážná varování o budoucnosti, ke 
které směřujeme. Velmi výstižné se mi zdálo vyjádření jedné z českých osobností, jejíž jméno jsem si 
bohužel nepoznamenala, že lidstvo se bude muset rozhodnout, jestli zachrání samotný život, nebo 
bude stále chránit současný způsob života.  
 
Evropské a světové dění roku 2019 poznamenal, kromě již zmíněného hnutí na ochranu klimatu, také 
tzv. Brexit – plánování odchodu Velké Británie z Evropské unie, ke kterému mělo v tomto roce dojít, 
ale po složitých jednáních a předčasných volbách byl odchod VB z EU naplánován na konec ledna 
2020. V červnu vypukly v Hongkongu masové demonstrace proti zavedení tzv. extradičního zákona, 
které neustaly až do konce roku. Na podzim se vyostřilo dění v Sýrii poté, co USA stáhlo svou armádu 
a na Sýrii zaútočilo Turecko.  
V dubnu došlo k šokujícímu požáru pařížské katedrály Notre Dame a kulturní veřejností otřásla 
i listopadová loupež v drážďanské klenotnici. Ochránce přírody překvapilo obnovení komerčního lovu 
velryb japonskou vládou. 
V březnu proběhly na Slovensku prezidentské volby, které vyhrála Zuzana Čaputová, liberální 
politička, kterou velká část české společnosti Slovákům závidí. První zahraniční cesta nové 
prezidentky vedla tradičně do České republiky.  
V květnu proběhly volby do Evropského parlamentu s nejvyšší volební účastí od roku 1994 (50,95 % 
voličů).  
 
Politický a společenský vývoj v České republice poznamenaly především kauzy premiéra Andreje 
Babiše a opakované demonstrace proti nim, které probíhaly v celé republice. Nůžky mezi příznivci 
premiéra a jeho odpůrci jsou doširoka otevřené. Na konci června proběhla v České republice dosud 
největší demonstrace od roku 1989 – na Letné se s cílem vyjádřit nesouhlas s jednáním premiéra 
Babiše sešlo až 300 000 lidí! 
Na začátku roku, ve dnech, kdy jsme si připomínali sebeupálení Jana Palacha, se v Praze pokusili 
(nezávisle na sobě) upálit dva muži.  
V červnu se rozhořel spor o výstavbu repliky Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, která 
byla nakonec, i přes nesouhlas odborníků, v roce 2020 postavena.  
Srpnové rozhodnutí zemědělců plošně trávit přemnožené hraboše nepřivítal skoro nikdo, zejména ne 
ochránci přírody a ornitologové (díky velkému množství hrabošů se nebývale dařilo ptákům, kteří se 
jimi živí). 
V říjnu zemřel Karel Gott, legenda české populární hudby, jeho skonu želela většina národa. Konal se 
pohřeb se státními poctami. O Vánocích bylo rodinou oznámeno, že Karel Gott bude pohřben na 
hřbitově v pražských Malvazinkách. K hrobu se brzy začali sjíždět Gottovi příznivci. I v Turnově se 
objevil občanský návrh (jednotlivce) pojmenovat po mistrovi některou z ulic, což se, vzhledem 
k tomu, že k našemu městu neměl Gott žádný vztah, nestalo a zřejmě nestane.  
V prosinci došlo k tragickému útoku osamoceného střelce na pacienty v čekárně ostravské nemocnice 
– zabil šest lidí.  
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A Turnov? Stále je to příjemné město k životu a panuje zde příjemnější nálada než v některých jiných 
částech republiky, alespoň podle mého názoru. I zde se ale celospolečenské problémy začínají 
projevovat. Během roku proběhlo několik demonstrací na náměstí, spojených s aktivitami spolku 
Milion chvilek pro demokracii. Dolehlo na nás také nebezpečí sucha a jeho masivní dopady. Turnov 
byl na tom v tomto roce opravdu zle, když zde v létě skoro vůbec nepršelo. Na popud občanů se 
začalo také řešit neekologické hubení plevele na pozemcích města herbicidy a město hledalo nové 
způsoby, jak udržet zeleň tam, kde ji chce mít (viz Souhrnné zprávy k začátku roku).  
Starosta a další zástupci města se nadále pravidelně setkávali s občany jednotlivých částí města, aby 
s nimi projednali problémy, které je trápí. Průběh jednotlivých setkání je zaznamenán v Kalendáriu. 
 
Nový rok byl tradičně přivítán hned o půlnoci mohutnými ohňostroji, které trvaly více než hodinu. 
Rachejtlemi střílí skoro všichni a všude. Oficiální městský ohňostroj vypukl tradičně Na Lukách 
v 17 hodin.  
Na začátku ledna došlo k dlouho očekávanému otevření nové turnovské radnice, resp. nové budovy 
městského úřadu, která vznikla rozsáhlou přestavbou bývalého Skálova sirotčince ve Skálově ulici.  
V únoru vláda projednávala nové státoprávní uspořádání státu, jehož součástí byla i otázka zřízení 
turnovského okresu, ke kterému ale nedošlo.  
V dubnu byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce Nádražní ulice, která na dlouhou dobu zkomplikovala 
dopravu v této části města. 
V květnu byla zahájena oprava mostu přes Jizeru na průtahu městem.  
Došlo také k výstavbě workoutového hřiště, na které byly vyčleněny finance z tzv. participativního 
rozpočtu – o jejich využití rozhodli občané města v hlasování.  
Pokračovala i regenerace sídliště u nádraží; její 6. etapa byla zahájena v červnu.  
V červnu došlo také již k téměř definitivnímu rozhodnutí dlouholeté restituční kauzy Walderode, soud 
přiřkl sporné majetky dědičce Johanně Kammerlandové.  
V červenci vstoupila v platnost městská vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na některých 
veřejných místech města.  
Od 4. září začalo v Turnově fungovat kontaktní místo Okresní správy sociálního zabezpečení, a to pro 
oblast důchodového pojištění.  
Na podzim propukla ve městě a v kraji epidemie žloutenky, která se šířila přímo z Turnova. 
V listopadu jsme si připomněli 30. výročí sametové revoluce a potřebu svobody, která to stále nemá 
ve světě jednoduché. 
  
Rok 2019 byl venkoncem povedený, netušili jsme však, co nás čeká v roce následujícím, kdy se život 
na celém světě změnil jak mávnutím kouzelného proutku. Propukla celosvětová pandemie nového 
typu koronaviru.  
 

Alžběta Kulíšková 
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Svět – kalendárium 

 
Greta Thunberg a hnutí mladých za záchranu klimatu 
V létě roku 2018 zahájila patnáctiletá mladá Švédka Greta Thunberg pravidelné páteční protesty před 
budovou švédského parlamentu, kterými chtěla poukázat na neřešené klimatické změny. Svými 
protesty inspirovala celosvětové hnutí mladých lidí k akci Fridays for future (pátky pro klima – 
páteční stávky studentů).  
15. března 2019 proběhla celosvětová školní stávka za záchranu klimatu, které se zúčastnilo více než 
1,4 miliónů studentů středních škol ve zhruba 300 městech 112 zemí. Další stávka se konala 
24. května a hlásila ještě vyšší počty účastníků. Stávkovalo se i v Česku.  
Za své neutuchající aktivity obdržela Greta řadu cen a vyznamenání. Pozornost vzbudilo i její 
odhodlání účastnit se pouze akcí, na které není třeba letět letadlem. V září 2019 se plavila na závodní 
jachtě do USA na zasedání Valného shromáždění OSN, v prosinci na Konferenci OSN o změně klimatu 
do Santiaga de Chile. Její aktivity budí celosvětovou pozornost, a to v pozitivním i negativním směru. 
Ke kritice je často využíváno Gretino onemocnění Aspergerovým syndromem a její mládí (Václav 
Klaus mladší: „Nemyslíme si, že evropskou potažmo světovou průmyslovou politiku má určovat 
šestnáctiletá puberťačka ze Švédska s nějakými diagnostikovanými psychickými poruchami.“). 
Pozitivní reakce souvisí s jejím nadšením a nasměrováním obecné pozornosti k problematice 
klimatických změn, což se bezpochyby stalo. 
 
Masové demonstrace v Hongkongu 
Na jaře vypukly v Hongkongu masové protesty proti vládě, kterých se účastnily až dva miliony lidí. 
Protesty probíhaly opakovaně, například i na přelomu července a srpna. Lidé protestovali proti 
připravovanému zákonu umožňujícímu vládě vydávat určité obviněné osoby úřadům pevninské Číny 
k dalšímu trestnímu stíhání. Ani poté, co šéfka hongkongské samosprávy Carrie Lamová tento zákon 
předběžně stáhla z projednávání, masové demonstrace neustaly. Lidé požadují její odstoupení. 

 
Brexit 
Na základě referenda konaného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, které se 
konalo 23. června 2016 a jehož výsledkem bylo rozhodnutí vystoupit z Evropské unie, probíhala 
celým rokem jednání o faktickém vystoupení. Jelikož referendum bylo pouze „informačním“ 
rozhodnutím, z hlediska práva bylo potřeba učinit řadu kroků v britské a evropské legislativě 
a domluvit se na podmínkách vystoupení. Jednání byla složitá, v Británii došlo i k výměně na 
premiérském křesle a zastánci britského setrvání v EU doufali, že rozhodnutí referenda nakonec 
neuspěje. Nicméně datum odchodu Británie z EU bylo nakonec stanoveno na 31. ledna 2020. Ještě 
předtím, 12. prosince, se v Británii konaly předčasné volby do Parlamentu.  
 
Rozdělení světového majetku 
Na konci ledna byla zveřejněna zpráva významné neziskové organizace Oxfam zaměřená na 
rozvrstvení majetku ve společnosti. Vyplynula z ní alarmující informace, že se rozdíl mezi bohatými 
a chudými ve světě stále zvětšuje. V současnosti tak nejbohatších 26 lidí na světě vlastní stejné 
množství majetku jako 3,8 miliardy lidí – tedy chudší polovina celé lidské populace. V roce 2017 to 
přitom bylo 43 nejbohatších a v roce 2016 dokonce 61. Zpráva také upozornila na to, že zatímco 
nejbohatší část populace zbohatla o 12 procent, chudší polovina světa zchudla o 11 procent. Na 
žebříčku nejbohatších lidí světa se nejbohatší Čech, Petr Kellner, umístil na 99. místě.  
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LEDEN 

Historický okamžik pro indické ženy 
2. ledna došlo k prolomení významného tabu v dějinách hinduismu a Indie, kdy dvě ženy poprvé 
vstoupily do významného hinduistického chrámu Sabarimala v jihoindickém státě Kérala, kam byl 
ženám v plodném věku po staletí odpírán přístup. Přístup do chrámu jim umožnil indický soud, který 
v loňském roce zrušil zákaz s odkazem na porušování práva na vyznání víry. Proti rozhodnutí se 
konala řada demonstrací, nicméně právě 2. ledna ženy do chrámu vstoupily, a to v doprovodu 
policistů. Ženy do chrámu „doprovodil“ řetěz složený z pěti milionů žen (!), který měřil 620 kilometrů. 
 

ÚNOR 

Michael Jackson – dokument usvědčující slavného zpěváka z pedofilie 
V únoru měl ve světě premiéru čtyřhodinový dokument stanice HBO Leaving Neverland o popovém 
králi Michaelu Jacksonovi, který zemřel v roce 2009. Dokument po letech znovu, a tentokrát 
přesvědčivě přinesl důkazy o Jacksonově zneužívání malých chlapců. Už za jeho života byla tato 
otázka řešena, a to i soudně, ale Jackson nebyl za čin nikdy odsouzen. Jako reakci na vážná obvinění, 
které dokument přinesl, přestala Jacksonovy hity vysílat nejprve britská stanice BBC Radio 2, poté ho 
ze svých playlistů odstranily přední kanadské, australské a novozélandské rozhlasové stanice. 
V Česku na zákaz Jacksonovy hudby nedošlo.  
 

BŘEZEN 

Útok na novozélandské mešity 
15. března zaútočil v novozélandském městě Christchurch osmadvacetiletý Australan, pravicový 
extremista, na dvě mešity. Útočník v nich zastřelil 50 lidí, dalších 48 zranil. Útok plánoval, předem 
natočil vysvětlující video a útoky si natáčel a živě vysílal na internetu.  
 
Celosvětová stávka na ochranu klimatu 
15. března se konala jedna z prvních celosvětových stávek pro klima (Fridays for future) s masovou 
účastí mladých lidí. (Více viz Kalendárium – Svět – Souhrnné informace).  
 
Prezidentské volby na Slovensku 
16. března proběhlo na Slovensku první kolo prezidentských voleb. Současný prezident Andrej Kiska 
již nekandidoval, a tak se Slovensko chystalo na novou hlavu státu. Krátce před volbami se, poněkud 
překvapivě, stala favoritkou voleb Zuzana Čaputová, právnička, která se dosud pohybovala spíše 
mimo politiku. První kolo voleb s přehledem vyhrála, a to před Marošem Šefčovičem, když získala 
40,57 % hlasů a Šefčovič jen 18,66 % hlasů. Druhé kolo proběhlo 30. března a Čaputová v něm získala 
58,41 % hlasů před Šefčovičem a stala se slovenskou prezidentkou.  
 

DUBEN 

Požár katedrály Notre-Dame v Paříži 
15. dubna zachvátil nejslavnější pařížskou katedrálu požár, který zničil sanktusovou věžičku a celý 
krov. Požár byl masivní a trvalo mnoho hodin, než byl zastaven a zlikvidován. V katedrále probíhala 
rekonstrukce. 
 
Prezidentské volby na Ukrajině 
21. dubna zvítězil v prezidentských volbách na Ukrajině Volodymyr Zelenskyj se ziskem 73,22 % hlasů 
a vystřídal tak prezidenta Petra Porošenka. Svět sledoval ukrajinské volby a následné dění s napětím, 
protože Ukrajina řeší mj. závažné problémy se sousedním Ruskem.  
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Teroristické útoky na Srí Lance 
21. května provedla islamistická organizace Národní Tavhíd několik atentátů na kostely a hotely na Srí 
Lance. Zemřelo při nich 253 osob, včetně 45 dětí. Později zadržený pachatel se přiznal k náklonosti 
k Islámskému státu a také k plánu zaútočit na jihu Indie.  
 

KVĚTEN 

V Rakousku padla vláda 
18. května padla v Rakousku vláda, a to den poté, co se na veřejnosti objevila kompromitující 
videonahrávka, na které předseda koaliční strany Svobodná strana Rakouska Heinz-Christian Strache 
jedná před parlamentními volbami v roce 2017 s údajnou příbuznou ruského oligarchy o politické 
podpoře pro svou stranu výměnou za zajištění státních zakázek. Kancléř Sebastian Kurz poté obratem 
vypověděl koaliční smlouvu.  
Je těžké nehledat v tomto kontextu srovnání se současnou politickou situací v Česku, kde vládne 
trestně stíhaný premiér a bývalý agent StB, který má na svém kontě již značné množství 
kontroverzních aktivit.  
 
Volby do Evropského parlamentu 
24. a 25. května proběhly v Evropě volby do Evropského parlamentu. (Podrobnosti viz Česko – 
Kalendárium). 
 

ČERVEN 

Změna v textu otčenáše 
Papež František schválil změnu textu nejslavnější křesťanské modlitby – tzv. otčenáše. Pasáž 
„a neuveď nás v pokušení“ bude nahrazena slovy „nedopusť, ať podlehneme pokušení“. Důvodem je 
nepřesnost ve vyjádření, neboť Bůh podle papeže nikoho v pokušení neuvádí. Papež změnu schválil 
v italské verzi modlitby a záleží na národních církvích, zda a kdy úpravu zavedou ve svém jazyce. 
Britští katolíci zatím Otčenáš změnit neplánují, čeští představitelé církve ale byli v roce 2017 návrhu 
nakloněni. 
 
Napadení tankerů v Ománském zálivu 
13. června došlo poblíž Hormuzského průlivu v Ománském zálivu k napadení dvou tankerů 
převážejících ropu – japonského a norského. K akci se nikdo nepřihlásil, USA z ní obvinily Írán 
a doložily to zveřejněním leteckých záběrů, na nichž je podle USA vidět, jak íránské Revoluční gardy 
odstraňují z boku lodi nevybuchlou minu připevněnou magnetem, která by mohla přinést důkaz proti 
Teheránu. Írán obvinění odmítl. USA do oblasti vyslala torpédoborce.  
 
Slovensko má novou prezidentku 
15. června se nově zvolená slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ujala své funkce. Převzala vedení 
státu po prezidentovi Andreji Kiskovi. (Více viz Kalendárium – Svět – březen).  
 
Nový britský premiér 
24. července se stal britským premiérem Boris Johnson, konzervativec a bývalý ministr zahraničí. 
Vystřídal tak Theresu May, která se funkce vzdala poté, co se jí nepodařilo dosáhnout odchodu 
Británie z EU (což byl její hlavní volební slib). (Více viz Kalendárium – Svět – Souhrnné informace).  
 

ČERVENEC 

Japonský lov velryb 
Japonsko obnovilo po několikaleté přestávce komerční lov velryb a hned na začátku prosince ulovilo 
prvního plejtváka obrovského. Rozhodnutí Japonska vyvolalo velký nesouhlas mnoha dalších zemí 
a ekologických aktivistů. Japonci se brání tím, že se jedná o jejich tradici.  
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Požáry na Sibiři 
Na konci července vypukla série požárů v sibiřské tajze, která zasáhla rozlohu více než tří milionů 
hektarů, což zhruba odpovídá rozloze 40 procent Česka. Několik dní se požáry nekontrolovatelně 
šířily a v málo dostupných oblastech nebyl hašen. S ohněm aktivně bojovalo kolem tří tisíc hasičů, 
nasazeno bylo několik desítek letadel a vrtulníků. Armáda zasahovala zejména v Krasnojarském kraji 
a Irkutské oblasti, kde oheň hasily speciálně vybavené letouny Il-76 a vrtulníky Mi-8. Dým z požárů 
zasáhl i na Aljašku a ohrožoval lidi ve více než osmi stovkách větších měst. Příčinou požárů je jednak 
nedostatek srážek, vedra přes 30 stupňů Celsia, poryvy větru a bouřky s blesky, často bez srážek, 
a zřejmě také nelegální těžba dřeva.  
 

SRPEN 

Hurikán Dorian 
Na konci srpna se ve středním Atlantiku zformoval hurikán pojmenovaný Dorian, který až do 7. září, 
kdy se rozptýlil, způsobil škody na 7,5 miliardy dolarů a zavinil smrt více než 50 osob. Jednalo se 
o jednu z největších přírodních katastrof roku. Nejvíce postiženými se staly Bahamské ostrovy.  
 

ZÁŘÍ 

Útok na ropná pole v Saudské Arábii 
14. září došlo k útoku dronů na ropná pole v Saudské Arábii. K útoku se přihlásila jemenská 
povstalecká skupina Húsijů, proti nimž probíhá od roku 2015 v Jemenu vojenská intervence vedená 
Saúdskou Arábií. Spojené státy americké a následně i Saúdská Arábie však z útoku obvinily Írán, který 
v rámci občanské války v Jemenu Húsíje podporuje. Panovala obava z nedostatku ropy ve světě, která 
se však nenaplnila. 
 

ŘÍJEN  

Turecko zaútočilo na Sýrii 
9. října zaútočila turecká armáda na sever Sýrie. Tamní kurdské úřady vyhlásily mobilizaci. Cílem 
Turecka je vytlačit Kurdy a vytvořit z tamního území bezpečnou zónu, kam by přesunula část syrských 
uprchlíků. Turecko se rozhodlo spustit vojenskou operaci poté, co v neděli USA stáhly své vojáky 
z míst, kde by se mohli dostat do střetu s Turky. Kurdové to chápou jako zradu spojence a pohrozili, 
že nebudou mít kapacitu ke střežení tisíců zajatců z Islámského státu.  
 
Smrt vůdce Islámského státu 
27. října zemřel v Sýrii při vojenské akci vedené americkými silami vůdce Islámského státu Bakr 
Bagdádí. Během dvouhodinové akce spáchal Bagdádí sebevraždu odpálením nálože, kterou měl na 
svém těle. Zabil přitom i tři ze svých dětí. 
 

LISTOPAD 

Zloději vykradli drážďanskou klenotnici 
25. listopadu došlo k jedné z největších loupeží uměleckých děl v poválečné historii. Brzy ráno zloději 
vykradli drážďanskou klenotnici Grünes Gewölbe a odcizili šperky a umělecké předměty v těžce 
vyčíslitelné hodnotě (média uváděla částku 1 miliarda eur).  
 

PROSINEC 

Volby ve Velké Británii 
12. prosince proběhly předčasné volby ve Velké Británii, které vyhlásil premiér Boris Johnson poté, co 
ve sněmovně ztratil v rámci složitých jednání o Brexitu většinovou podporu.   
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 Česká republika – souhrnné zprávy 

 
Zákaz glyfosátu 
Od ledna tohoto roku zakázala Česká republika používání herbicidu glyfosát na urychlení dozrávání 
a vysušování plodin. Nebude také možná jeho plošná aplikace. Tento herbicid se používá plošně 
krátce před sklizní, aby došlo k přerušení vývoje rostlin (v podstatě jejich usmrcením) a plodiny se 
sklízely suché a ve stejném stupni dozrání. Používá se zejména u kukuřice, řepky a slunečnic, ale také 
u obilí. Podle ministerstva se v roce 2017 v ČR spotřebovalo 750 tisíc litrů glyfosátů. Zemědělský svaz 
ČR proti rozhodnutí protestoval, ekologové jej přivítali.  
Evropská unie se zákazem používání herbicidů zabývala v roce 2018, jejich plánovaný zákaz posunula 
nejméně na dobu za pět let.  
 
Omezení igelitových tašek 
Od nového roku přestala část velkých obchodních řetězců poskytovat jednorázové igelitové tašky na 
odnášení nákupů. V Turnově jsou to například Penny Market či Billa, Lidl je nenabízí již několik let. Již 
rok platí v Evropské unii zákaz poskytování igelitových tašek bezplatně, musejí se prodávat (obvykle 
za 1 Kč tenké igelitky, pevnější pak za cca 5 Kč). Bohužel se zatím stále nejedná o pytlíky na odnášení 
konkrétního zboží (například ovoce). Řada obchodníků se zavázala, že do roku 2025 omezí také 
využití plastových obalů na výrobky svých privátních značek.  
Tlak na omezení jednorázových plastů se zvyšuje, není výjimkou potkat v obchodech lidi s textilními 
pytlíky na ovoce či pečivo, textilní nákupní tašky jsou běžně k vidění již několik let. Používaly se 
i dříve, před nástupem plastů, ale přibližně před dvaceti lety byly úplně vytlačeny barevnými 
igelitkami. Ještě v mém dětství (90. léta 20. století) jsme si tyto tašky schovávali a sbírali je jako něco 
trochu cenného, to však postupně úplně ustalo a tašky, byť ze sebepevnějšího igelitu, se staly 
u většiny společnosti absolutně jednorázovým zbožím.  
 
Kůrovcová kalamita 
Loni započaté kalamitní napadení českých lesů kůrovcem lýkožroutým pokračovalo i letos. Z Moravy 
se kůrovec dostal do Čech, nejvíce ničil Vysočinu, ale na začátku léta začaly být znatelné první stopy 
i v Českém ráji. Pohled na zalesněné kopce tak čím dál častěji „ruší“ rezavé fleky mrtvých lesů. 
Ekologové varují (už řadu let), že lesní hospodářství v České republice nahrává podobnému scénáři 
a zdá se, že naše republika opravdu o většinu svých lesů v dohledné době přijde. Stále chybí politická 
vůle k potřebným krokům, které by mohly postup kůrovce zpomalit, či zastavit. Ke konci roku zařadilo 
Ministerstvo zemědělství na seznam kalamitních oblastí rozsáhlá území na Sobotecku 
i Mnichovohradišťsku. Na Turnovsku se do seznamu kalamitních oblastí dostal „jen“ katastr 
Troskovic. 
 
Milion chvilek pro demokracii  
Na začátku roku 2018 začal občanský spolek Milion chvilek proti demokracii 
pořádat kampaň vedenou za odstoupení Andreje Babiše z funkce premiéra 
České republiky. Zahájil úspěšnou podpisovou kampaň a začal pořádat 
demonstrace, a to nejen celostátní v Praze, ale i v městech a obcích po celé 
České republice. Do konce roku 2019 se celostátních demonstrací 
uskutečnilo 17. Předseda spolku Mikuláš Minář označuje spolek za 
„hlídacího psa demokracie“. Spolek intenzivně informuje na sociálních sítích a prostřednictvím 
emailové pošty veřejnost o problémech současné politické situace v Česku.  
Odznaky, či spíše placky spolku s logem jsou v ulicích stále častěji k vidění – lidé je nosí na kabátech.  
Přehled celostátních demonstrací (převzato z www.wikipedie.cz). 
„Za slušného premiéra a slušnou vládu“ (9. dubna 2018, Václavské náměstí)  
„Němá debata“ (22. května 2018, Staroměstské náměstí s pochodem k Úřadu vlády ČR). 
„Poslední zvonění“ (29. května 2018, Staroměstské náměstí)  
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„Jednou provždy“ (5. června 2018, Václavské náměstí a dalších 200 měst a obcí)  
„Demisi! Pochod za slušné Česko“ (17. listopadu 2018, Staroměstské náměstí) 
„Nedůvěru! Pochod za důvěryhodnou vládu.“ (23. listopadu 2018, Hradčanské náměstí) 
„Justice! Nejsme slepí! Neseďte doma! Pochod za nezávislost justice.“ (29. dubna 2019, Staroměstské 
náměstí) 
„Justice! Jdeme znovu! Postavme se za nezávislost justice!“ (6. května 2019, Staroměstské náměstí) 
„Justice! Opravdu chceme demisi! Požadujeme demisi Marie Benešové!“ (13. května 2019, 
Staroměstské náměstí a dalších 130 měst a obcí) 
„Všichni na Václavák – Demisi! Je čas vystavit vládě účet.“ (21. května 2019, Václavské náměstí, dle 
organizátorů až 50 tisíc lidí) 
„Máme toho dost! Chceme demisi!“ (28. května 2019, 240 měst a obcí) 
„Máme toho dost! Chceme demisi!“ (4. června 2019, Václavské náměstí, dle organizátorů až 120 tisíc 
lidí) 
„Chceme demisi! + Zveme na Letnou.“ (11. června 2019, 300 měst a obcí) 
„Je to na nás!“ (neděle 23. června 2019, Letná, přes 280 tisíc lidí)  
„Kroky pro demokracii“ (28. září 2019, 160 akcí na různých místech) 
„Letná 2 – Znovu za demokracii“ (16. listopadu 2019, Letná, přes 250 tisíc lidí) 
„Demisi Andreje Babiše!“ (10. prosince 2019, Václavské náměstí, až 80 tisíc lidí) 
„Demisi! Konec vlády jedné straky“ (16. prosince 2019, protesty ve 220 obcích a městech ČR kromě 
krajských)  
„Budoucnost bez Babiše!“ (17. prosince 2019, Václavské náměstí, 15 tisíc lidí) 
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Česká republika – kalendárium 

 

LEDEN 

Zemřel Jiří Brady 
11. ledna zemřel v kanadském Torontu Jiří Brady – Čech, který přežil Terezín, Osvětim i pochod smrti. 
Bylo mu 90 let. Brady se dostal do povědomí české veřejnosti v roce 2016, kdy byl navržen na státní 
vyznamenání, které mu následně prezident Zeman odmítl udělit. K tomu údajně došlo poté, co se 
jeho synovec z druhého kolena a zároveň tehdejší ministr kultury Daniel Herman setkal s dalajlamou. 
(Viz Kronika 2016). 
 
Vzpomínka na Jana Palacha 
16. ledna uplynulo 50 let od burcujícího činu Jana Palacha, který se před Národním muzeem v Praze 
zapálil na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po událostech vyvolaných 
okupací Československa vojsky států Varšavské smlouvy. V Praze se na připomínku této oběti konal 
velký průvod, na mnoha jiných místech Česka se lidé setkávali, aby si oběť Jana Palacha a dalších 
připomněli. (Vzpomínka v Turnově – viz Turnov – Kalendárium). 
 
První český terorista 
14. ledna byl souzen (a odsouzen) „první terorista v České republice“ (jak ho nazývala média). Oproti 
varování všech populistů se nejednalo o muslimského imigranta, ale o českého důchodce Jaromíra 
Baldu. Ten v létě 2017 pokácel na koleje stromy, čímž chtěl způsobit havárii vlaku s cílem svést ji na 
muslimské teroristy. V červnu se jednalo o trať  070 Mladá Boleslav – Bakov n. J., v srpnu pak ohrozil 
trať 080 Bezděz – Bělá p. B. Po okolí pak rozházel letáky psané latinkou a záměrně zkomolenou 
češtinou, které měly vyvolat dojem, že pokácené stromy jsou dílem islamistických teroristů. Soud 
odsoudil Baldu na čtyři roky do vězení a nařídil mu psychiatrickou léčbu. Nicméně – o žádného 
pomýleného starého pána vyděšeného šířením poplašných zpráv se nejedná. Balda byl aktivním 
příznivcem a spolupracovníkem parlamentní strany SPD Tomia Okamury.  
 
V Praze se pokusili upálit dva muži 
18. ledna kolem třetí hodiny odpoledne se pod sochou svatého Václava pokusil upálit 54letý muž. 
Způsobil si popálení na 30 % těla a byl hospitalizován v nemocnici Na Vinohradech v kritickém stavu 
(pravděpodobně přežil, protože zprávy o jeho následném úmrtí se neobjevily). Ačkoliv muž nemohl 
poskytnout žádné svědectví o motivech svého činu a svému bratrovi zanechal zprávu, že „chce ze 
světa odejít jako Palach“, policie a média vzápětí referovaly, že jeho čin neměl žádný politický motiv 
a muž nechtěl protestovat proti současnému společenskému dění.  
19. ledna před 16 hodinou se pokusil upálit další muž, vedle budovy Národního muzea. Jednalo se 
o 47letého Čecha, který nejdříve zavolal na tísňovou linku Policie, která na místo dorazila a zabránila 
mu ve vykonání plánu.  
 
Neonacisté si přivlastňují odkaz Jana Palacha 
19. ledna se v italské Veroně konal koncert na počest českého hrdiny Jana Palacha. Na koncertě 
vystoupily hudební kapely, které patří v Itálii mezi nejpopulárnější v kruzích krajní pravice a mezi 
skinheady neonacistického ražení. Proti koncertu se ohradili nejen někteří italští politici (byl 
podpořen starostou města Verona), ale např. i český politik Jiří Pospíšil, předseda strany TOP 09. 
Tendence neofašistických uskupení přivlastnit si kulturně i politicky osobnost Jana Palacha je 
v poslední době na vzestupu, čemuž nasvědčují narůstající oslavné články. Organizátoři koncertu měli 
problémy se zajištěním pronájmu prostor, na poslední chvíli nebylo jasné, kde se koncert odehraje. 
Nakonec proběhl na soukromém pozemku nedaleko Verony. 
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BŘEZEN 

Zemřel Stanislav Zindulka 
14. března zemřel oblíbený český herec Stanislav Zindulka. Bylo mu 86 let. Zindulka byl divadelním, 
filmovým a seriálovým hercem. Jeho nejznámější rolí byla postava tatínka v seriálu Vlak dětství 
a naděje, později se proslavil mnoha dalšími. 
 

DUBEN 

Demonstrace proti nové ministryni spravedlnosti 
V dubnu a květnu se v Praze i v dalších městech republiky konaly demonstrace organizované spolkem 
Milion chvilek pro demokracii, jejichž účastníci (scházelo se jich na každou akci více, na třetí kolem 20 
tisíc lidí) protestovali proti nově jmenované ministryni spravedlnosti Marii Benešové a proti 
premiérovi Andreji Babišovi. Oba dva viní ze snahy ovlivnit českou justici – ministryně byla jmenovaná 
po náhlém odvolání jejího předchůdce, a to bez udání důvodu. Ministr byl odvolán krátce po 
policejním návrhu na podání obžaloby v premiérově kauze Čapí hnízdo. Marie Benešová patří 
k oblíbencům Miloše Zemana a premiéra se v dané kauze otevřeně zastávala již před svým 
jmenováním. Jako ministryně spravedlnosti má dohled nad státním zastupitelstvím a dalšími 
justičními orgány. (Viz další zpráva z 21. května, (Foto viz Fotokronika).  
 

KVĚTEN 

Zemřel Václav Postránecký 
7. května zemřel po dlouhé nemoci oblíbený herec Václav Postránecký. Bylo mu 75 let. Jako herec 
vystupoval na jevišti, hrál v mnoha českých filmech a seriálech (včetně jedné z hlavních rolí 
v “Komedii století“ S tebou mě baví svět) a věnoval se i dabingu.  
 
Velká demonstrace na obranu svobody justice 
21. května se v Praze na Václavském náměstí konala již čtvrtá demonstrace svolaná spolkem Milion 
chvilek pro demokracii poté, co premiér Andrej Babiš odvolal ministra spravedlnosti den poté, co 
bylo oznámeno, že bude obžalován v kauze Čapí hnízdo. Novou ministryní jmenoval Marii Benešovou, 
která již delší dobu zpochybňuje premiérovo trestní stíhání a patří k oblíbenkyním prezidenta 
Zemana. Předchozí tři demonstrace se konaly vždy v pondělí, a to na Staroměstském náměstí a také 
v mnoha obcích v republice, včetně Turnova. 
Na demonstraci dorazilo kolem 50 tisíc lidí, Václavské náměstí bylo skoro celé zaplněné, a to lidmi 
z celé republiky. I z Turnova vyrazilo početné publikum. 
 
Volby do Evropského parlamentu 
24. a 25. května proběhly v Evropě volby do Evropského parlamentu. Česko bylo jedinou zemí, kde se 
v duchu tradice volilo dva dny. Jinde jsou volby jednodenní. EP měl 751 křesel, po odchodu Velké 
Británie z EU jejich počet klesl na 705. Česká republika v něm má 21 zástupců. (Foto viz Fotokronika).  
Nejvíce křesel získala frakce Evropská lidová strana (182). Následovala jí frakce Pokrokové spojenectví 
socialistů a demokratů (153). Tyto dvě strany ale poprvé po 40 letech nezískaly většinu. Nejvíce 
posílily třetí liberální a pátá nacionalistická frakce. V menší míře pak také čtvrtá Zelení – Evropská 
svobodná aliance.  
Čeští občané mohli vybírat kandidáty z 39 politických uskupení. Volební účast v České republice byla 
28,72 %. Vítězem voleb se stalo hnutí ANO 2011, které získalo šest mandátů, ODS čtyři mandáty, 
Piráti a Starostové spolu s TOP 09 po třech mandátech, SPD a KDU-ČSL získaly po dvou mandátech, 
v Evropském parlamentu zasedne také jeden člen KSČM.  
ANO 2011 – 502 343 hlasů, tj. 21,18 % 
Občanská demokratická strana – 344 885 hlasů, tj. 14,54 % 
Česká pirátská strana – 330 844 hlasů, tj. 13,95 % 
Koalice STAN, TOP 09 – 276 220 hlasů, tj. 11,65 % 
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Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury – 216 718 hlasů, tj. 9,14 % 
Křesťansko-demokratická Unie – Československá strana lidová – 171 723 hlasů, tj. 7,24 % 
Komunistická strana Čech a Moravy – 164 624 hlasů, tj. 6,94 % 
Česká strana sociálně demokratická – 93 664 hlasů, tj. 3,95 % 
 
Liberecký kraj 
Volební účast byla 28,31 %. ANO 22,40 %, Piráti 14,92 %, STAN+TOP09 13,93 %, ODS 13,77 %, 
SPD 10,52 %, KSČM 5,55 %, ČSSD 3,01 %, KDU-ČSL 3 %. 
 
Turnov 
Volební účast byla 35,08 % voličů. 
Občanská demokratická strana – 735 hlasů, tj. 18,27 % 
ANO 2011 – 718 hlasů, tj. 17,85 % 
Česká pirátská strana – 716 hlasů, tj. 17,80 % 
Koalice STAN, TOP 09 – 634 hlasů, tj. 15,76 % 
Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury – 347 hlasů, tj. 17,80 % 
Komunistická strana Čech a Moravy – 155 hlasů, tj. 3,85 % 
Křesťansko-demokratická Unie – Československá strana lidová – 154 hlasů, tj. 3,82 % 
Česká strana sociálně demokratická – 145 hlasů, tj. 3,60 % 
 
Babiš a motýle 
Premiér Andrej Babiš po návštěvě Lysé nad Labem pronesl na výroční schůzi Česko-německé 
obchodní a průmyslové komory „bonmot“, který se rázem stal zdrojem vtipů, ale také důkazem 
Babišovy neochoty přiznat, že jeho podnikání v zemědělství (je jedním, ne-li největším zemědělským 
podnikatelem v republice) výrazně ohrožuje českou přírodu a že například jeho velkopole s řepkou, 
která v posledních letech zaplavila krajinu, způsobují vymírání hmyzu. Výrokem „My chceme znovu 
motýle. A ty včely mají rádi tu řepku, můžou si novináři kecat, co chtějí. Mají, je to pravda. Jsem byl 
v Lysé nad Labem na výstavě,“ se Babiš proslavil.  
Motýle je slovo, které z veřejného prostoru nevymizelo.  

ČERVEN 

Audity Evropské komise  
Na přelomu května a června dorazily do Česka auditní zprávy zpracované Evropskou komisí, které se 
zabývají neoprávněným čerpáním dotací firmami ovládanými premiérem Andrejem Babišem 
a ministrem zemědělství Tomanem. Z auditů jednoznačně vyplývá, že oba jsou ve velkém střetu 
zájmů a že Česká republika firmám, které jeden či druhý ovládají, vyplácí dotace. Část dotací stále 
vyplácí Evropská unie, která ale bude na základě zjištěného požadovat jejich vrácení (a jedná se 
o stovky milionů korun), část dotací už EU pozastavila, a to před mnoha měsíci, a neoprávněně je 
firmám vyplácí Česká republika ze svého rozpočtu – tedy penězi daňových poplatníků. Oba jmenovaní 
popírají jakoukoliv odpovědnost a výsledky auditů zpochybňují.  
 
Výstavby repliky Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí 
Již několik desítek let se čas od času hovoří o možném znovu vystavění Mariánského sloupu na 
Staroměstském náměstí v Praze, jehož originál z roku 1652 byl stržen v roce 1918 rozvášněným 
davem jako symbol habsburské nadvlády nad českými zeměmi. Akademický sochař Petr Váňa již 
několik let pracoval na vytvoření kopie a na konci května zahájil se svými spolupracovníky snahu 
o vztyčení této kopie na jejím původním místě uprostřed Staroměstského náměstí. Pražské 
zastupitelstvo vyjádřilo s touto stavbou nesouhlas už v roce 2017, aktéři tedy sloup stavěli načerno. 
Plánovali jeho dokončení a slavnostní odhalení na 15. června, což se nestalo. O den později se na 
náměstí sešly desítky příznivců sloupu a odmítaly místo opustit. Městské zastupitelstvo poté stavbu 
sloupu opět odmítlo. Sloup byl nakonec postaven a vysvěcen v roce 2020.  
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Demonstrace proti Babišovi v Bruselu 
18. června se v Bruselu nedaleko budovy Evropské komise sešlo kolem dvou stovek lidí, kteří 
demonstrovali svou nelibost nad chováním českého premiéra a obavy o nezávislost justice 
v souvislosti s jeho trestním stíháním. Lidé měli české vlajky a transparenty, a to v češtině, angličtině 
a francouzštině.  
 
Slovenská prezidentka v Praze 
20. června přijela nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na návštěvu České republiky a setkala 
se zde s naším prezidentem Milošem Zemanem. Je tradicí, že první zahraniční cesty českého 
a slovenského prezidenta/prezidentky vedou vždy do sousední země. Čaputová se veřejně přihlásila 
k odkazu Václava Havla a vyjádřila pochopení pro demonstrace proti Andreji Babišovi, které se 
v posledních měsících konají v České republice.  
 
Největší demonstrace od roku 1989 
23. června se v Praze na Letné konala dosud největší demonstrace od roku 1989 (kdy proběhla 
sametová revoluce). Demonstraci svolal spolek Milion chvilek pro demokracii, který je hlavním 
hybatelem vyjádření nesouhlasu s vládou Andreje Babiše a pod jehož inspirací se konají demonstrace 
po celé republice už několik měsíců v kuse.  
Na Letnou přijelo odhadem čtvrt milionů lidí z celé republiky (odhady počtů se značně lišily, protože 
není možné všechny jednoduše spočítat – policie odhadovala 200 000 lidí, pořadatelé více než 
250 000 lidí a o den později uvedl mobilní operátor T-Mobile, že na místě bylo 283 000 lidí). Z mnoha 
měst byly vypravovány autobusy (i z Turnova jeden vyjel).  
Na akci vystoupila řada osobností z kulturního a společenského života s mnoha poselstvími. Premiér 
Babiš se v den konání demonstrace odmítl vyjádřit pro média, druhý den sdělil, že neprovedl nic 
špatného a že neodstoupí. Protest sledovaly i světové agentury. Poukazovaly především na jeho 
pokojnost. Policie vůbec nemusela zasahovat. 
Postřehy kronikářky: Demonstrace jsem se zúčastnila, využila jsem dopravu autobusem z Turnova, 
který vypravil přepravce Pavel Rulc ze Skokov. Autobus byl plný. Zaparkovali jsme v holešovické tržnici 
a pěšky se vydali na Letnou. Během této asi dvou kilometrové cesty jsme se dostali do 
nepřerušovaného proudu lidí, kteří směřovali tamtéž. Zvláště od stanice metra Vltavská už se šlo 
v podstatě s davem. A kdo nešel stejným směrem, měl v podstatě smůlu. Na Letnou jsme dorazili 
zhruba 45 minut před plánovaným začátkem (16.30 h). V tuto dobu už byla plocha před hlavním 
podiem zaplněná asi z poloviny. Akce byla pořadatelsky perfektně zvládnutá, ačkoliv se na místě 
pohybovalo obrovské množství lidí (nikdy jsem nic podobného nezažila), nebyly zácpy, netlačili jsme 
se, v klidu a v dobré náladě jsme se dostali na místo, odkud jsme mohli sledovat dění na jedné 
z velkých obrazovek. Ještě nejméně půl hodiny po zahájení demonstrace stále přicházeli lidé, metro na 
Vltavské muselo být uzavřeno, Letenský tunel taktéž. Když nás pořadatelé vyzvali, abychom se „zcukli“ 
a udělali místo nově příchozích, bez problému se celý dav dokázal pohnout a uvolnit místo. Když 
několikrát během horkého podvečera byl v davu potřeba zásah zdravotníků, lidé uhýbali, navigovali 
a pomáhali. Atmosféra byla neuvěřitelně přátelská a sdílná. Lidé, kteří se nikdy neviděli, se zdravili, 
povídali si, sdělovali si, odkud přijeli… Všude vládla pospolitost a soudržnost. Kdyby tyto demonstrace 
neměly žádný jiný výsledek (ale doufám, že mít budou), už jen toto sepětí tolika lidí, už jen zažít 
souznění s tak velkým počtem svých spoluobčanů stálo za to. Zažít společné minuty ticha při 
„modlitbách“ za demokracii, desetisekundové (déle to nešlo) dělání rámusu „aby nás na Hradě 
slyšeli“, společné skandování, pískot, jásot, nebo odsudek a závěrečný společný zpěv naší hymny – to 
vše pro mě představovalo hodnotný zážitek, na který jen tak nezapomenu. A se mnou mnozí další, jak 
se ukázalo ve společných debatách. 
Velmi podobná přívětivá a optimistická nálada panovala i na demonstraci 16. listopadu. 
 
Hlasování o nedůvěře vládě 
26. června vyvolaly opoziční strany hlasování o nedůvěře vládě, v tomto volebním období již podruhé. 
Jednání probíhalo 17 hodin, vláda důvěru obhájila díky podpoře ČSSD a komunistům, kteří se 
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hlasování zdrželi. Pro nedůvěru hlasovalo 85 poslanců, stejný počet hlasoval proti návrhu. 12 
poslanců se zdrželo, 18 nebylo přítomno. Pro vyslovení nedůvěry vládě je potřeba 101 poslanců. 
 

SRPEN 

Plošné trávení hrabošů 
Vzhledem k přemnožení hrabošů na českých polích sáhlo ministerstvo zemědělství ke kroku, který 
okamžitě vyvolal velké pobouření – povolilo plošné hubení hrabošů prudkým jedem. Jeho aplikace by 
znamenala ohrožení a úhyn mnoha dalších zvířat (dravci, čápi, jiní hlodavci), kteří se na polích také 
pohybují, případně se hraboši živí. V následujících dnech, kdy bylo rozhodnutí ministerstva silně 
kritizováno (mimo jiné i ministerstvem životního prostředí jako nelegální), bylo přistoupeno ke 
kompromisu, že hraboši budou stejným jedem tráveni přímou aplikací do nor. Přesto však 
v následujících dnech docházelo k záměrným „pochybením“, na které dopláceli zajíci (úhyn desítek 
zajíců na Brněnsku 15. srpna, obří hejna čápů před odletem do Afriky, která se začala krmit 
uhynulými hraboši na Olomoucku apod.). Také ornitologové varovali před skutečností, že na větší 
výskyt hrabošů reagovali ptáci většími snůškami a větším množstvím zdravých mláďat, která však po 
aplikaci jedu nebudou mít dostatek potravy.  
 

ZÁŘÍ 

Premiér Babiš zbaven soudního stíhání 
13. září bylo veřejnosti oznámeno, že státní zástupce zastavil stíhání premiéra Andreje Babiše 
a dalších osob v kauze Čapí hnízdo, a to po čtyřech letech vyšetřování. Důvodem je skutečnost, že se 
nepodařilo prokázat, že v době žádostí o dotaci na jeho výstavbu nebyla firma, která farmu stavěla, 
„malou firmou“. Jen těm jsou totiž dotace určeny. Od samého začátku se kauza jevila jako 
jednoduché podvodné jednání při získání evropské dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Ta na ni 
získala původně částku necelých 50 milionů korun (peníze ale nakonec firma IMOBA později vrátila). 
Opakovaně zmiňované propojení prostřednictvím řady akcionářů na úrovni rodinných příslušníků 
s koncernem Agrofert, patřícím Andreji Babišovi, nehrálo při posouzení roli, neboť Agrofert a Farma 
Čapí hnízdo si vzájemně v podnikání nekonkurovaly ani nesjednocovaly svoji činnost na společném 
trhu.  
Finální audit Evropské komise na začátku prosince nicméně Andreje Babiše ze střetu zájmů, 
neoprávněného pobírání dotací a poškozování zájmů EU obvinil (více viz Kalendárium – prosinec). 
 

ŘÍJEN 

Zemřel Karel Gott 
1. října zemřel populární zpěvák Karel Gott. 14. července oslavil 80. narozeniny, v září oznámil, že trpí 
akutní leukémií. Karel Gott byl bezpochyby jedním z nejpopulárnějších popových zpěváků 
Československa a poté České republiky. Velké oblibě se těšil také v Německu, na Slovensku 
a v Polsku. V mnoha obcích a městech vznikala pietní místa, kam lidé přinášeli květiny a zapalovali 
svíčky. Rozloučení s Karlem Gottem proběhlo 11. října na Žofíně, byl mu uspořádán pohřeb se 
státními poctami. Na 12. října pak byl vyhlášen státní smutek. Pohřben byl později na hřbitově 
v Malvazinkách.  
I v Turnově se se u kašny objevilo pár svíček a na radnici dorazil návrh na pojmenování některé 
z turnovských ulic po Karlu Gottovi. Což se však, vzhledem k neexistujícímu konkrétnímu vztahu 
Gotta k našemu městu, nestane.  
 
Zemřela Vlasta Chramostová 
6. října zemřela herečka a signatářka Charty 77 Vlasta Chramostová. Bylo jí 92 let. Lidé si ji budou 
pamatovat především díky skvělým výkonům ve filmech Spalovač mrtvol, Bílá paní, nebo Je třeba 
zabít Sekala, ale skvělé role sehrála také na divadle, a především v občanském životě. Za své 
nekonformní postoje po srpnu 1968 měla Chramostová zákaz hrát ve filmu, televizi i rozhlase. 
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Poslední rozloučení s Vlastou Chramostovou se konalo 14. října v Národním divadle a vypraven jí byl 
pohřeb se státními poctami.  
 

LISTOPAD 

Člověk v tísni byl zakázán v Rusku 
V polovině listopadu se významná česká charitativní organizace dostala v Rusku na seznam 
zakázaných organizací. Rusko využilo zákona z roku 2015, který zakazuje jakoukoliv činnost 
a propagaci činnosti na území Ruské federace, které ruská generální prokuratura označí za nežádoucí. 
Zákon vznikl po ruské anexi Krymu v roce 2014. V současné době je v seznamu uvedeno 19 subjektů, 
Člověk v tísni je jedinou českou organizací. Člověk v tísni v Rusku podporuje občanskou společnost 
a pomáhá politicky perzekvovaným, podporuje také nezávislé novináře a nevládní organizace. Pořádá 
pro ně vzdělávací programy, podporuje ale i reportéry, kteří trpí fyzicky nebo psychicky 
pronásledováním ze strany státu. Jde například o rehabilitační pobyty nebo materiální podporu rodin 
uvězněných lidí. 
 
Demonstrace na Letné 
16. listopadu, v předvečer výročí Sametové revoluce, se na pražské Letné sešlo více než čtvrt milionu 
lidí svolaných na demonstraci spolkem Milion chvilek pro demokracii. Pořádající spolek Milion chvilek 
pro demokracii vyzval premiéra Andreje Babiše, aby vyřešil svůj střet zájmů a odvolal ministryni 
spravedlnosti Marii Benešovou, nebo aby sám odstoupil. Organizátor Mikuláš Minář také vyzval 
demokratické opoziční strany k užší spolupráci.  
17. listopadu se pak demonstrace a pietní setkání konala v obcích a městech. 
 

PROSINEC 

Andrej obviněn Evropskou komisí 
Na začátku prosince zveřejnila Evropská komise výsledky konečné auditní zprávy, která řešila, zda 
Andrej Babiš a jeho firmy nepobíraly evropské dotace neoprávněně. Výsledek je jednoznačný a na 
jeho základě je Česká republika povinna vrátit Evropské unii všechny dotace, které vyplácela holdingu 
Agrofert neoprávněně v době, kdy byl Babiš premiérem České republiky a byl tedy ve střetu zájmů. 
Navíc byla České republice stanovena pokuta za toto neoprávněné vyplácení. Premiér naší republiky 
je obviněn ze střetu zájmů, z neoprávněného čerpání dotací a z poškozování zájmů Evropské unie. 
Podle vlastního vyjádření se však vinen necítí a rozhodně z funkce neodstoupí.  
 
Zrušeno zastavení trestního stíhání Andreje Babiše 
4. prosince zrušil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman usnesení o zastavení trestního stíhání 
premiéra Andreje Babiše a členky společnosti Farma Čapí hnízdo Jany Mayerové. Jejich stíhání 
v případu údajného dotačního podvodu tedy pokračuje a spis se vrací do Prahy k dozorovému 
státnímu zástupci. Stíhání Babišových rodinných příslušníků bylo naopak zastaveno. 
 
Tragédie v ostravské nemocnici 
10. prosince zastřelil v čekárně ostravské nemocnice 42letý muž šest lidí, ujel v autě, ale policie ho 
následně pomocí vrtulníku vypátrala. Než mohlo dojít k zatčení, muž se v autě zastřelil. Podle svědků 
byl přesvědčen, že je těžce nemocný a že mu nikdo nechce pomoct.  
 
Demonstrace proti Andreji Babišovi 
10. prosince se konala na Václavském náměstí další z demonstrací proti Andreji Babišovi, kterou 
svolal spolek Milion chvilek pro demokracii poté, co byl zveřejněn finální audit Evropské komise, který 
Babiše usvědčuje ze střetu zájmů a neoprávněného pobírání evropských dotací, a poté, co bylo 
v České republice obnoveno jeho trestní stíhání.  
Další demonstrace probíhaly 16. prosince (v obcích ČR) a 17. prosince (Na Václavském náměstí).   
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Kraj – kalendárium 

 
Zubní pohotovost 
V roce 2019 zajišťoval Liberecký kraj pro své občany službu zubní pohotovosti (stejně jako 
v předcházejících letech), a to formou dotace na její činnost ve výši 2,2 milionů korun (za rok 2019 
a 2020). Pohotovost o víkendech a ve státní svátky od 18 do 22 hodin poskytovala společnost 
Liberecká dentální s.r.o. 
 

LEDEN 

Sněhová kalamita 
Zatímco v Turnově zůstával i začátek roku téměř bez sněhu, v ostatních částech kraje vypukla po 
10. lednu sněhová kalamita. Komplikace s množstvím sněhu nejvíce zasáhly Jablonec nad Nisou 
a horské oblasti.  
 

DUBEN 

Zahájena rekonstrukce silnice II/610 
1. dubna byla zahájena rekonstrukce silnice II/610 v úseku z Turnova na samotný kraj Libereckého 
kraje (z Ohrazenic přes část Turnova do Přepeř, Příšovic a do Svijan na hranice kraje). Stavbu za 205 
milionů korun provedly firmy Eurovia CS a Strabak. Stavba je největší investicí do krajských silnic 
poslední doby. Dokončení stavby je naplánováno na podzim roku 2020.  
 
Silný vítr 
V noci na 23. dubna se Libereckým krajem prohnal silný vítr, který opět vyžadoval zásahy hasičů. Ti 
vyjížděli k především k popadaným stromům, během dne se odehrálo 30 výjezdů. V Turnově spadly 
dva stromy na Kyselovsku a čtyři stromy v Mokřinách – jedná se o stromy, které spadly na silnice 
a znemožnily tak jejich průjezd. 
 

ČERVEN 

Olympiáda dětí a mládeže 
23. června byla v Liberecké Home Credit Aréně zahájena Olympiáda dětí a mládeže. Slavnostního 
zahájení se zúčastnila řada špičkových sportovců a také premiér Andrej Babiš, kterého však dav 
vypískal a nenechal vystoupit na tribuně (ve stejnou chvíli se konala velká demonstrace na Letné – viz 
Česko – Kalendárium). Soutěže se konaly v osmnácti sportovních disciplínách a jedné umělecké 
(street artu). Závody probíhaly v Liberci, Jablonci nad Nisou a Bedřichově.  
 

ČERVENEC 

Vesnice roku Libereckého kraje 
Ve 25. ročníku soutěže se o titul Vesnice roku 2019 utkalo šest obcí z Liberecka, jedna obec 
z Jablonecka, pět ze Semilska a čtyři z Českolipska. Na začátku července byly oznámeny výsledky. 
Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 v Libereckém kraji se stala obec Svojkov na 
Českolipsku. Z Turnovska byly oceněny Svijany, a to jako Skokan roku a diplomem za moderní 
knihovnické a informační služby, a Karlovice Sedmihorky získaly zlatou cihlu v Programu obnovy 
venkova za příkladné stavby na venkově, kategorie C za mateřskou školu v Sedmihorkách. 
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ZÁŘÍ 

Cyklojízda Greenway Jizera 
22. září se konala další, každoroční cyklojízda. Sraz byl v areálu Maškovy zahrady a cesta vedla 
z Turnova přes Modřišice, Všeň, Ploukonice, Příšovice a Svijany do Loukova po navrhované trase 
budoucí cyklostezky, která je předmětem zpracovávané projektové dokumentace (DUR). Zakončení 
vyjížďky bylo připraveno v areálu zámku Svijany s drobným občerstvením a následnou exkurzí do 
pivovaru. Cyklojízda byla věnována aktuální situaci projektu a stavu projektové přípravy v úseku 
Turnov–Svijany a napojení na území Středočeského kraje. 
 

ŘÍJEN 

Vyskeř – Alej Mahátmy Gándhího pod sv. Annou  
2. října byla na Vyskři u polního letiště pod kapličkou sv. Anny vysazena 1,5km dlouhá alej ovocných 
stromů se 150 hrušněmi, třešněmi a švestkami, a to u příležitosti 150. výročí narození Mahátmy 
Gándhího. Akce se osobně zúčastnila indická velvyslankyně Narindra Čaunanová a premiér ČR Andrej 
Babiš, proti kterému přišlo protestovat přibližně 30 lidí, a ministr životního prostředí Richard Brabec.  
 
Podzimní úklid Českého ráje 
Ve dnech 4. – 6. října proběhl již 22. ročník ekologické brigády, kterou tradičně pořádá outdoorová 
agentura Outdoor Discovery. Agentura hradí všechny náklady a její zaměstnanci a spolupracovníci 
pracují bez nároku na odměnu. Je to určitě velmi chvályhodná aktivita. Letošní brigáda, které se 
zúčastnilo 45 lidí, probíhala ve vytrvalém dešti na Maloskalsku a na Prachově pod Troskami. 
Opravovali turistické stezky v Besedických skalách, vyřezali invazivní akát a zrekonstruovali mostek 
přes Žehrovku. 
 
Vodojem v Ohrazenicích 
23. října byl v Ohrazenicích slavnostně otevřen nový vodojem netradičního vzhledu, který vzbudil 
mnoho kladných ohlasů. Zadavatelem stavby, která proběhla v rámci projektu Odstranění manganu 
z vodovodní sítě Turnovska, je VHS Turnov a jejím zhotovitelem VHS stavby, a. s. Jihlava. Na projektu 
se podíleli projektanti z turnovské firmy Profes Projekt. Díky vodojemu by mělo dojít ke zkvalitnění 
pitné vody pro město a okolí. Provozovatel vodovodu a kanalizace: SčVK Teplice, oblastní závod 
Turnov. Věžový vodojem je vysoký necelých 30 metrů a má připomínat fotbalovou trofej. Mezi šesti 
železobetonovými pilíři je ve výšce necelých 23 metrů usazen zásobník na vodu ve tvaru kopule 
o objemu 150 tisíc litrů. Ve večerních hodinách je vodojem nasvícen.  
Pod kupolí se nachází vyhlídka, kterou VHS, které vodojem patří, hodlá občasně zpřístupnit 
veřejnosti. První možnost se naskytla 4. listopadu a využilo jí kolem pěti stovek lidí. Všichni ocenili 
kruhový výhled na Turnov, Český ráj, a směrem k Ještědu. 
Náklady na výstavbu vodojemu se vyšplhaly k 75 milionům korun, 28 milionů bylo hrazeno 
z evropských a národních zdrojů, Liberecký kraj přispěl částkou 8 milionů, Město Turnov částkou 
11 milionů a obec Ohrazenice částkou 2 miliony. (Foto viz Fotokronika, červen, říjen).  

 
Pocta hejtmana  
30. října proběhl v Oblastní galerii v Liberci slavnostní večer, při kterém ocenil hejtman Libereckého 
kraje Martin Půta několik osobností, které se zasloužily o vynikající jméno Libereckého kraje doma 
i v zahraničí. Poctu hejtmana obdrželo osm osobností, jedna z toho in memoriam a jedna již před 
slavnostním večerem. Pocty hejtmana se udělují od roku 2006. 
 

 Jaroslava Brychtová. Světově známá sochařka a sklářka. Pocta hejtmana udělena za 
celoživotní přínos v oboru sklářství a výtvarnictví.  
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 Josef Haisler, plukovník ve výslužbě. Bojovník za svobodu, protifašistický bojovník 
člen Československé obce legionářské, dlouholetý pracovník Vojenského výzkumného 
ústavu. Pocta hejtmana udělena za celoživotní přínos v boji za svobodu. 

 Jaroslav Hlubůček, stál u zrodu Hospodářské komory ČR a Svazu výrobců skla a bižuterie 
zasloužil se o záchranu bižuterního průmyslu po rozpadu holdingu na Jablonecku, celý život 
zasvětil sklářství a bižuterii. Pocta hejtmana udělena za celoživotní přínos v oboru sklářství 
a bižuterie. 

 Ing. Michal Beneš – in memoriam, pilot a letecký instruktor na vrtulníky, dobrovolný člen 
Horské služby ČR, autor dodnes využívané metodiky pro pátrání po ztracených osobách. 
Pocta hejtmana udělena za mimořádný přístup k záchraně lidských životů. 

 Jaroslav Rudiš, spisovatel, autor několika divadelních her a komiksů, dlouhodobě publikuje 
na české i zahraniční scéně, nositel prestižní Ceny literárních domů, Ceny Jiřího Ortena 
a dalších. Pocta hejtmana udělena za ojedinělý přínos v oblasti literatury. 

 Graziano Sanvito, dirigent, hudebník a pedagog, šéfdirigent amatérského Podkrkonošského 
symfonického orchestru, původní profesí elektrikář, vystudoval hru na klarinet. Pocta 
hejtmana udělena za celoživotní přínos v oblasti hudby. 

 prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel, světově uznávaný architekt, zakladatel Fakulty 
architektury Technické univerzity v Liberci, autor několika významných staveb – Český dům 
v Malmö, Kulturní dům v České Lípě a další. Pocta hejtmana udělena za celoživotní přínos 
v oboru architektury. 

 Markéta Pechová, DiS., první handicapovaná žena, která přeplavala kanál La Manche, 
plavání se věnuje od 20 let, od 30 let soutěží v rámci Českého poháru dálkového plavání. 
Pocta hejtmana udělena za mimořádný sportovní výkon. 

 

PROSINEC 

Nový železniční dopravce 
Na trasách L3+L5 Liberec – Turnov – Stará Paka – Lomnice nad Popelkou, L31 Železný Brod – Tanvald 
a R21 Praha–Turnov–Tanvald začaly od 15. prosince jezdit vlaky společnosti Arriva, konkrétně vozy 
642 Siemens Desiro. Doplnily tak vlaky Českých drah a vlaky Die Länderbahn GmbH. Rozhodla o tom 
rada Libereckého kraje na svém únorovém jednání. Arriva by měla trať obsluhovat do konce platnosti 
jízdních řádů na přelomu let 2028/2029. 
Zavedení nového dopravce se ale potýkalo s velkými potížemi, dopravce nedodržoval jízdní řády 
a neplnil další povinnosti vyplývající ze smlouvy. Situace nabrala na závažnosti na začátku roku 2020. 
Liberecký kraj přistoupil k vyžadování sankcí. Liberecký kraj vyměřil společnosti Arriva pokutu ve výši 
815 tisíc korun za období od 15. do 31. prosince. (Foto viz Fotokronika). 
 
Vánoční strom na Staroměstském náměstí v Praze ze Semil  
Vánoční strom, který byl instalován na Staroměstském náměstí v Praze, pocházel ze Semil, kde 
vyrostl na soukromém pozemku. Jednalo se o smrk ztepilý vysoký 24 metrů.  
 
Návštěvnost Libereckého kraje v roce 2019 
Podle Českého statistického úřadu navštívilo Liberecký kraj 1 042 860 hostů, s čímž jsme se dostali na 
6. místo v republice. Jedná se o meziroční nárůst 5,9 %. Z celkového počtu návštěvníků převažovali 
tuzemští, ale i počet zahraničních turistů vzrostl. Nejvíce k nám zajíždějí návštěvníci z Německa, kteří 
tvoří mírnou nadpoloviční většinu (51 %). 
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Turnov – souhrnné zprávy k začátku roku 

 
Rozpočet města na rok 2019 
Na jednání zastupitelstva města v prosinci roku 2018 byl projednáván rozpočet města na rok 2019. 
Příjmy jsou předpokládány ve výši 390 759 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 303 256 tis. Kč, 
v kapitálových výdajích ve výši 110 004 tis. Kč a financování ve výši 22 501 tis. Kč. Návrh rozpočtu na 
rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2019 se 
celkové zadlužení města sníží o částku 17 579 tis. Kč (splátky úvěrů), a to na částku 112 000 tis. Kč 
(dlouhodobé úvěry).  
 
Cena vodného, stočného a tepla 
Cena vodného a stočného byla pro rok 2019 opět zvýšena. Vodné se zvýšilo o 2,56 % na 48,16 Kč 
(55,38 Kč s DPH) a stočné o 4,10 % na 46,45 Kč (53,42 Kč s DPH). Celková součtová cena vodného 
a stočného zvedla o 3,31 % a činí 94,61 Kč (108,80 Kč s DPH). V roce 2016 činila souhrnná cena 
88,70 Kč (102 Kč s DPH). 
Cena je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad 
Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, 
Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko. 
Pro topnou sezonu 2019/2020 došlo ke zvýšení ceny tepla z městské výtopny, a to o 10 korun na 
499 Kč/GJ bez DPH.  
 
Výstavba na území bývalého zahradnictví na Malém Rohozci 
Uvažovaná bytová výstavba na území bývalého zahradnického kombinátu (přímo naproti zámecké 
zahradě) není možná – několik hydrogeologických posudků ji nedoporučuje s tím, že je nutné 
zchovat, případně i rozšířit ochranné pásmo vodního zdroje Dolánky. 
 
Výstavba v turnovských Benátkách 
Na základě hydrogeologického posudku město ustoupilo i od plánovaného uvolnění území v Turnově-
Benátkách, kde byla plánovaná bytová výstavba. Svah podle posudku není stabilní a vyvstaly 
probémy s odvodem srážkové vody. V současnosti je zhruba polovina tamního území ve vlastnictví 
města, zbytek patří soukromníkům. 
 
Investiční priority města 2019–2023 
Na únorovém jednání zastupitelstva města bylo stanoveno patnáct investičních priorit města v ceně 
převyšující 10 milionů, které by měly být realizovány v současném volebním období.  

1. Rekonstrukce ZŠ Mašov, odhadovaná částka 45 mil., plánovaná realizace 2020–2021 
2. Nový dům s pečovatelskou službou v ul. 5. května 
3. Nová knihovna  
4. Rekonstrukce základních škol Žižkova a Skálova 
5. Rekonstrukce a dostavba divadla, včetně opravy domu čp. 151 a nástavby sálu pro alternativní 
scénu. 

Mezi nejdůležitější investiční priority pod 10 milionů korun se dostaly: rozvoj bytových zón, obnova 
pasáže pod radnicí a zobousměrnění nájezdu a sjezdu u stavebnin (bývalý Ford) v Ohrazenicích. 
 
Dotace veřejných toalet 
Město přispívá na provozování veřejných záchodků v budově vlakového nádraží částkou 300 tisíc 
korun ročně. WC slouží i pro cestující skrz autobusový terminál. Toalety provozuje společnost ROKO 
service plus. 
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Očkování psů proti vzteklině 
Především na vesnicích je ustálená praxe očkování psů proti vzteklině tak, že do obce v určený čas 
přijíždí veterinář a naočkuje psy, které jejich majitelé přivedou. Velká část majitelů psů, zejména ve 
městě, si zajišťuje povinné očkování ve veterinárních ordinacích.  
V roce 2019 proběhlo povinné očkování na vsích 17. září podle tohoto harmonogramu: Kalužník – 
křižovatka: 17.30–17.35 hod., Mašov-náves: 17.40–17.45, sídliště Výšinka – u prodejny: 17.55–18.00, 
Alešova ul. – u mateřské školy: 18.10–18.15, Malý Rohozec – bývalý hostinec: 18.25–18.30, Bukovina 
– hostinec: 18.40–18.45, Daliměřice – víceúčelová budova: 18.55–19.15. 
 
Péče o květiny ve městě 
Do výběrového řízení na péči o závěsné nádoby s letničkami v letech 2019–2021 se přihlásil pouze 
jeden uchazeč, a to Zahradnictví Hájek, které se o ně staralo dosud. Město je s jeho péčí spokojeno 
a rada souhlasila s navýšením ceny za péči na 330 tisíc korun ročně. 
 
Hubení plevele horkou vodou  
Jedním z volebních slibů Pirátské strany bylo zajištění hubení plevele v ulicích a parcích města 
ekologickou cestou (horkou vodou nebo párou) bez používání herbicidů. Po zkušebním provozu se 
ukázalo, že ekologické hubení je neekonomické, protože je pomalejší, a tím pádem dražší. Město 
tedy od tohoto způsobu ustoupilo a nadále bude hubit plevel pomocí chemie. Nicméně díky tlaku 
veřejnosti se pokusí omezit používání chemie pomocí důkladnějšímu čištění veřejných ploch 
(úklidem), kvůli kterému bude zakoupeno speciální motorové koště. Zároveň radní města schválili na 
svém listopadovém zasedání navýšení položky na čištění města o 100 tis. Kč. 
 
Odkládání potravinářského a fritovacího oleje 
Od začátku roku získali občané možnost zbavit se legální cestou potravinářského a fritovacího oleje, 
který často ve větším množství zbývá v kuchyních. Dost lidí olej nesprávně vylévá do kanalizace, čímž 
způsobuje velký problém čističkám odpadních vod, nebo vyhazuje do popelnic. Olej je možné nechat 
vsáknout například do ubrousku a vyhodit do kompostu, ale není to běžně používaný způsob. Nově 
tedy je možné olej zdarma odevzdat v kompostárně na Vesecku. Odběratelem se stala firma Makroils 
CZ, s. r. o., která zajišťuje jeho recyklaci. Výsledná surovina se využívá do různých ekologických 
výrobků. 
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Turnov – kalendárium 

 

LEDEN 

Novoroční ohňostroj 
I letos mohli Turnováci, především rodiny s dětmi, oslavit nový rok 1. ledna odpoledne na Lukách, kde 
se konalo setkání s prodejem občerstvení, kulturním vystoupením (Duo BigBand), přáním starosty 
a především s ohňostrojem, který byl zapálen v 17 hodin. I přes nepřízeň počasí (mrholilo) dorazily 
stovky lidí. 
 
Stěhování městského úřadu – Nová radnice 
Mezi 7. a 11. lednem došlo ke stěhování úředníků ze starých budov ve Skálově ulici do nově 
rekonstruované budovy, tzv. Nové radnice, v bývalém Skálově sirotčinci čp. 466. V přízemí sídlí odbor 
správní – občanské průkazy, cestovní doklady a matrika a také oddělení krizového řízení a požární 
ochrany. Samostatným vchodem z boku budovy se vchází do prostor Městské policie. V prvním patře 
se nacházejí kanceláře odboru sociálních věcí, ve druhém patře sídlí odbor dopravní. Ve třetím patře 
sídlí odbor přestupkového řízení, živnostenský úřad a odbor školství, kultury a sportu. Celkem se 
jedná o 55 úředníků a 18 strážníků. Slavnostní otevření budovy se konalo 28. ledna (viz níže). (Foto ve 
Fotokronice, leden, březen). 
 
Petice za zřízení okresu Turnov 
10. ledna byly do Parlamentu ČR převezeny petiční archy za zřízení okresu Turnov. Petice byla 
k dispozici občanům od začátku října, podepsalo ji 7 756 signatářů. Nepodařilo se překročit počet 
10 tisíc podpisů – limit, který by poslancům stanovoval zákonnou povinnost se peticí zabývat. 
4. února otázku turnovského okresu projednávala vláda. (Viz Kalendárium Turnov 4. února 
a 27 listopadu). 
 
Vzpomínka na Jana Palacha 
16. ledna uplynulo 50 let od burcujícího činu Jana Palacha, který se před Národním muzeem v Praze 
zapálil na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po událostech vyvolaných 
okupací Československa vojsky států Varšavské smlouvy. V Praze se na připomínku této oběti konal 
velký průvod, na mnoha jiných místech Česka se lidé setkávali, aby si oběť Jana Palacha a dalších 
připomněli.  
Turnov nebyl výjimkou. Na výzvu aktivity Milion chvilek pro demokracii svolali zástupci stran Piráti 
a PROTO setkání u kašny na náměstí. Po 17 hodině se zde sešlo asi padesát občanů, kteří zapálili 
svíčky, několik vystoupilo s projevem či jen sdělili své myšlenky (Dagmar Weissová, Petra Holanová, 
Aleš Ressler, Eva Kordová, Karel Šírek a student Artuš Hašek), byly recitovány básně a nakonec už se 
stalo při podobných akcích v poslední době zvykem, si společně zazpívali českou hymnu. (Foto ve 
Fotokronice). 
 
Setkání se starostou – Daliměřice 
23. ledna se konalo první setkání starosty s obyvateli města – tentokrát v Daliměřicích v místní 
hasičské zbrojnici. Příchozí vyslechli novinky z radnice a z dění ve městě. Řešila se rozvojová zóna 
a dokončení Pekařovy ulice – výstavba chodníků a veřejného osvětlení. Obyvatelé si stěžovali také na 
hlučnost sirény, která svolává dobrovolné hasiče k výjezdu. Podle starosty však není možné tuto 
problematiku jinak řešit. Sirény mohou zůstat jediným signálem kritické situace v případě, kdy je 
třeba nedostupná mobilní síť a hasiči se nemohou jinak svolat. 
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Nová radnice – slavnostní otevření 
28. ledna byla veřejnosti slavnostně zpřístupněna nová budova městského úřadu nazvaná Nová 
radnice. Otevření se zúčastnilo vedení města, zástupci stavební firmy Termil a dalších hosté.  
 
Spotřeba materiálu na zimní údržbu silnic a chodníků 
Letošní zima se o slovo přihlásila až v novém roce, v lednu. Ačkoliv v Turnově nešlo o žádné kalamitní 
stavy, po dobu několika dní bylo v ulicích přeci jen sněhu dost, případně nastával problém s jeho 
odtáváním přes den a namrzáním roztáté břečky přes noc. Silnice a chodníky ve městě udržují 
technické služby města sjízdné a schůdné (alespoň ty v centru města a hlavní trasy mimo centrum), 
představuje to však podstatnou zátěž nejen pro rozpočet organizace, ale i pro životní prostředí. Jen 
v lednu bylo na místní silnice a chodníky vysypáno 156 tun soli a 186 tun kamenné drti. 
 

ÚNOR 

Parkování na náměstí zdarma 
Od 1. února bylo na náměstí zahájeno zkušební období na parkování 30 minut zdarma. Cílem je zjistit, 
zda se tato novinka ujme a podpoří zájem Turnováků bydlících mimo centrum města využívat 
obchody právě tam.  
 
Zákaz návštěv v nemocnicích 
4. února vešel v platnost zákaz návštěv v Krajské nemocnici, a to na jednotkách intenzivní péče, ARO, 
porodnickém oddělení, dětském oddělení, oddělení dětské psychiatrie, v centru následné péče 
a komplexním onkologickém centru, dále pak na oddělení následné péče a ARO Nemocnice 
v Turnově. Důvodem byla počínající chřipková epidemie, v týdnu předcházejícím zákazu došlo 
v Libereckém kraji k 36% zvýšení nemocnosti. 
 
Okres Turnov nebude 
4. února projednávala vláda České republiky nový zákon o územně správním členění státu. Turnov se 
už nějakou dobu snažil, aby se z něj stalo okresní město, to však vláda nepodpořila s odkazem na 
nadměrné výdaje, které by si zřízení nového okresu vyžádalo. (Petice za zřízení okresu byla 
poslancům předána 10. ledna – viz výše). 
Jisté zlepšení situace by však nastat mohlo, ministerstvo vnitra a ministerstvo práce se dohodly, že by 
v Turnově vzniklo detašované pracoviště okresní správy sociálního zabezpečení, jehož absence byla 
jedním ze spouštěcích bodů snahy o zřízení okresu. (Viz Kalendárium Turnov 10. ledna 
a 27. listopadu. Foto ve Fotokronice březen). 
 
Setkání se starostou – Turnov II 
13. února se konalo další setkání občanů se starostou. 
Tomáš Hocke zavítal do zrekonstruované nádražní haly, 
kde nově sídlí pobočka Městské knihovny A. Marka.  
Ze strany občanů zazněly požadavky na opravu cesty na 
Daliměřice kolem pekárny. Po dokončení rekonstrukce 
Nádražní ulice se lidé přimlouvali za měření rychlosti 
radarem stejně, jako je tomu kolem nemocnice. Rádi by 
také ve městě viděli více cyklopruhů. Řešena byla i otázka 
lidí bez domova, kteří se srocují například u supermarketu 
Billa.  
 
Cvičení záchranářských psů 
17. února proběhlo cvičení záchranářů Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, a to 
v sutinách zbouraných domů v ulici 5. května. Domy čp. 1001 a 1002 ustouply výstavbě Alzheimer 
centra. V sutinách domu hledali tři psi zavalené osoby, ve všech případech se jim to povedlo. 
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Jednotka se cvičenými psy je součástí USAR týmu České republiky (Urban search and rescue) a do 
šesti hodin jsou připraveni k zásahu při hromadných neštěstích kdekoli na světě. 
 
Setkání partnerských měst v Niesky 
21. února se v Niesky sešli zástupci partnerských měst Niesky, Turnov a Jawor. Jedním z hlavních cílů 
cesty bylo předání Ceny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2018 za partnerství Jawor-Turnov-Niesky, 
které si nemohlo partnerské město vyzvednout při oficiální akci v Hrádku nad Nisou v prosinci 
loňského roku. (Více viz Kronika 2018, Turnov – Kalendárium – prosinec). Partneři také hovořili 
o možném dalším společném projektu na téma Evropa míru a tolerance. 
 
Masopust na Dlaskově statku 
23. února se na Dlaskově statku v Dolánkách konala oslava masopustu připravená turnovským 
muzeem. 
 
Zemřel Ladislav Koucký 
25. února zemřel bývalý dlouholetý kastelán hradu Valdštejn pan Ladislav Koucký. Bylo mu 75 let 
a osudnou se mu stala zákeřná nemoc. Ladislav Koucký se narodil 3. června 1943, po smrti matky 
vyrůstal s nemocným otcem, vyučil se zedníkem, ale láska k historii a památkám mu byla vlastní už od 
dětství. Ačkoliv 28 let pracoval ve stavebním podniku, vzdělával se jako samouk. V roce 1981 se stal 
kastelánem na Valdštejně a má zásadní zásluhu na jeho zachování a zpřístupnění. Kastelánem byl 30 
let. V roce 2012 se kastelánkou stala (pouze na několik let) jeho dcera Andrea. V roce 1997 byl 
oceněn městským oceněním Turnovská pecka. V roce 2018 se stal čestným členem Pekařovy 
společnosti. 9. února 2019 mu byla zahájena výstava modelů českých hradů v lomnickém muzeu. 
Setkala se s velkým zájmem veřejnosti a pan Koucký byl na vernisáži osobně přítomný. Pohřeb se 
konal 7. března v turnovské smuteční síni. (Foto viz Fotokronika).  
 

BŘEZEN 

Požár budovy bývalých uhelných skladů 
3. března nad ránem došlo k menšímu požáru střechy opuštěného a zdevastovaného objektu budovy 
bývalých uhelných skladů. Požár zřejmě zavinili lidé bez domova, kteří opuštěný areál využívají 
k přebývání. K požáru byly povolány jednotky HZS LK Turnov s cisternou a automobilovým žebříkem, 
městští hasiči Turnov s cisternou a velkokapacitní cisternou a dobrovolní hasiči z Karlovic a Všeně. 
Oheň byl uhašen a nikomu se nic nestalo.  
 
Dokument o hasičích 
6. března uvedla Česká televize na programu ČT 2 první díl pořadu Hasiči, který se po dobu jednoho 
roku natáčel na stanici libereckých hasičů, ovšem významná část se věnovala i jednotce 
profesionálních hasičů Města Turnov. 
 
Turnov vyvěsil tibetskou vlajku 
8. března byla na balkoně radnice vyvěšena tibetská vlajka, Turnov se tak již po několik let (a podle 
rozhodnutí zastupitelů z roku 2014 to platí do odvolání) připojuje k celosvětové kampani Vlajka pro 
Tibet. Kampaň poukazuje na porušování lidských práv v Tibetu a přeneseně v celém světě. Jak 
prohlásil starosta města ing. Hocke: „Vlajkou symbolicky vyjadřujeme podporu ochrany lidských práv 
a hodláme v tom pokračovat i nadále.“ Vyvěšení či nevyvěšení vlajky se stává poměrně snadno 
rozpoznatelným signálem panující politické nálady.  
 
Vichřice Eberhard 
V noci na pondělí 11. března zasáhl Českou republiku, Turnov nevyjímaje, silný vítr, který způsobil 
velké škody. Došlo k výpadkům elektřiny z důvodu poničení elektrického vedení popadanými stromy, 
nefungovaly některé internetové sítě, popadané stromy ničily auta i domy.  
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V Turnově ovšem došlo spíše k drobným škodám. Na silnici na Liberec, před odbočkou na Prahu, 
došlo k převrácení návěsu za kamionem, který strhl vítr. V Metelkových sadech popadalo několik 
stromů a byl vyhlášen zákaz vstupu do parku. Velký strom spadl i na Výšince.  
Hasičské jednotky vyjížděly v Libereckém kraji od půl desáté večer do ranních hodin k více než třem 
stovkám událostí. Poznámka na okraj – když jsem o půl šesté ráno vstávala, ozývalo se Turnovem 
houkání hasičů i svolávání sirén – lidé, kteří se probouzeli, zjišťovali škody a volali pomoc.  
 
Setkání se starostou – centrum 
20. března se konalo setkání starosty města s obyvateli centra města. V obřadní síni radnice se 
diskutovalo mj. o parkování v centru města, obnově parku u letního kina, dopravním hluku na 
náměstí, připravované rekonstrukci divadla, cyklostezce v údolí Stebénky a o rekonstrukci pasáže 
radnice. Jako téměř všude, i místní občany trápilo špatné parkování, a to zejména v ulicích Krajířova, 
Vejrichova a Tázlerova.  
 
Návštěva ruských studentů 
Na konci dubna přijeli do Turnova na několikadenní návštěvu ruští studenti ze všeobecně vzdělávací 
školy v Gželi. Návštěva se konala v rámci výměnného programu mezi turnovským gymnáziem, kde 
byla obnovena výuka ruštiny. Studenti navštívili gymnázium a potkali se i s vedením Turnova. Ruští 
studenti byli ubytovaní v rodinách svých českých protějšků. V dubnu odjeli turnovští studenti do 
Ruska.  
 
Situace ve Vodohospodářském sdružení 
Komplikovaná situace v Radě sdružení vyvrcholila na jednání turnovského zastupitelstva 28. března 
a oba turnovští zástupci, starosta města Tomáš Hocke a zastupitel za PROTO Jiří Mikula rezignovali na 
své funkce. (Více viz Firmy – VHS). 
 
Jiří Mikula rezignoval na post místostarosty 
28. března rezignoval zastupitel Jiří Mikula za PROTO na funkci neuvolněného místostarosty. Jeho 
úkolem mělo být zastupování Turnova ve VHS.  
 
Farmářské trhy 
30. března bylo zahájeno každotýdenní pořádání farmářských trhů na náměstí. Každou sobotu od 
8 do 12 hodin nabízejí na náměstí své výrobky především malopěstitelé a malovýrobci. Trhy 
organizuje na objednávku města soukromá osoba.  
 

DUBEN 

Uzavření části stezky pod Hrubým Rohozcem 
Na jaře byla uzavřena část stezky, která vede z Dolánek od mostu pod Hrubý Rohozec. Důvodem byla 
oprava železničního mostu na trati z Železného Brodu do Liberce. Stezka je součástí Zlaté stezky 
Českého ráje. Obchůzka vedla nedaleko, o kousek blíže ke skalnímu masivu, aby se vyhnula podchodu 
pod tratí.  
 
Rekonstrukce Nádražní ulice 
1. dubna byla zahájena rekonstrukce Nádražní ulice a silnice II/610 až na hranici kraje. (Více viz 
Stavební úpravy). 
 
Ukliďme Česko 
6. dubna se konal další ročník celorepublikové akce, ke které se již počtvrté připojilo i Město Turnov. 
Přibližně dvacet dobrovolníků se ve svém volném dnu vypravilo k železničnímu mostu za areál 
Technických služeb v Sobotecké ulici, kde bylo nalezeno mnoho metrů izolací z kabelů, molitany, 
pneumatiky apod. a také drobný odpad.  
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Česká pirátská strana organizovala v rámci akce úklid na Kotlerově nábřeží, v Koškově ulici a k areálu 
TST se dostala z druhé strany. Další skupina pak uklízela prostor pod stadionem, sídliště Žižkova ul. 
a zalesněný prostor pod Rývovými sady. Sesbíráno bylo v této části Turnova 47 pytlů odpadu, 
3 pneumatiky, sekačka, počítač a autobaterie.  
Hmotnost všech vysbíraných odpadů zvážily Technické služby města – uklizeno bylo 970 kg odpadu.  
 
Setkání se starostou – Výšinka 
17. dubna se starosta sešel s občany Výšinky, a to tradičně v prostorách Domu s pečovatelskou 
službou. Starosta Tomáš Hocke občanům představil aktuální investiční akce ve městě, poté se zaměřil 
na plány do budoucna přímo v lokalitě Výšinka, mj. na chystanou opravu fasády DPS Výšinka a jejího 
zateplení. Město také chystá revitalizaci místního sídliště a prodej části pozemku parc. č. 
1660/1 o výměře části cca 4 234 m2, kde by měly vyrůst bytové domy. Jako tradičně se poté občané 
mohli zapojit se svými podněty – vyjádřili například přání zřídit dětské hřiště pro starší děti, jako vždy 
se řešilo parkování a nedostatek parkovacích míst a také na zaplňování popelnic odpadky lidí z jiných 
částí města. Obyvatelé poukazovali i na rušení nočního klidu mladou generací a problém lidí bez 
domova. 
 
Silný vítr 
V noci na 23. dubna se Libereckým krajem prohnal silný vítr, který opět vyžadoval zásahy hasičů. Ti 
vyjížděli k především k popadaným stromům, během dne se odehrálo 30 výjezdů. V Turnově spadly 
dva stromy na Kyselovsku a čtyři stromy v Mokřinách – jedná se o stromy, které spadly na silnice 
a znemožnily tak jejich průjezd. 
 

KVĚTEN 

Medaile starosty pro Drahomíra Machaně 
Na začátku května navštívil starosta města Tomáš Hocke setkání pražské pobočky Spolku rodáků 
a přátel Turnova, aby jeho předsedovi – Drahomíru Machaňovi – předal ocenění za vynikající 
občanské aktivity v oblasti dobrovolnictví především při vedení pražské pobočky Spolku rodáků 
a přátel Turnova a propagaci horolezectví, a to u příležitosti jeho devadesátin.  
(Životopis D. Machaně viz Kultura – Kulturní osobnosti). 
 
Návštěva izraelského velvyslance 
6. května navštívil Turnov velvyslanec státu Izrael Daniel Meron. Během dne se setkal s vedením 
města, zúčastnil se besedy se žáky gymnázia, navštívil firmu Crytur, Návštěvnické centrum Granát 
a v 16 hodin se zúčastnil vernisáže výstavy Masaryk a Svatá země v synagoze. (Foto viz Fotokronika).  
 
Den vítězství  
9. května proběhly ve Skálově ulici oslavy výročí konce druhé světové války. Od devíti hodin probíhaly 
ukázky techniky, výstroje a výzbroje Československé samostatné obrněné brigády – Roty Nazdar! 
Celé dopoledne probíhaly komentované ukázky, přítomna byla polní pošta včetně dobových tiskovin 
a razítek nebo lehká polní ambulance. Prezentace byla zaměřená na velitele brigády gen. Aloise Lišku, 
rodáka ze Záborčí u Malé Skály, absolventa turnovského gymnázia v roce 1915. Okolojdoucí mohli 
obdivovat nákladní automobil Bedford QLR radiovůz, nákladní automobil Bedford MWR a štábní 
automobil Jeep GPW. 
V poledne proběhla pietní vzpomínka s kladením věnců u pomníku padlých.  
V Městském divadle proběhl program pro žáky 2. stupně základních škol, kteří mohli shlédnout 
představení Deník Anne Frankové v podání Literárně dramatického souboru ZUŠ Lomnice nad 
Popelkou. (Foto viz Fotokronika).  
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Sraz čs. motorek 
11. května se v areálu u Zrcadlové kozy sjeli majitelé československých motorek se svými stroji. Na 
místě bylo k vidění 210 motocyklů značky Jawa, ČZ nebo Ogar, které později vyrazily na spanilou jízdu 
Českým rájem.  
 
Oprava mostu přes Jizeru 
14. května byla zahájena oprava mostu přes Jizeru na průtahu městem (komunikace I/35). V první 
fázi, kdy probíhala oprava části ke skautskému ostrovu, byl most zúžen na dva pruhy. V následující 
etapě byl uzavřen chodník. Oprava mostu pokračovala v roce 2020. (Foto viz Fotokronika, průběžně).  
 
Workoutové hřiště  
14. května bylo na atletickém stadionu ve Skálově ulici zprovozněno nové workoutové hřiště. 
Požadavek na jeho výstavbu se umístil na 2. místě v hlasování participativního rozpočtu v roce 2018. 
A jelikož vítězný projekt (úprava veřejného prostoru v Nudvojovicích) nevyčerpal všechny finance, 
došlo i na realizaci tohoto hřiště. Hřiště bylo realizováno za 130 tisíc korun firmou Flora servis. Třicet 
tisíc korun na akci poskytl i předkladatel návrhu – AC Turnov. 
 
Národní sbírka potravin 
18. května se konala celonárodní sbírka potravin, v Turnově již podruhé. Zúčastnil se jí obchod Penny 
Market, ve kterém dobrovolníci z Centra pro rodinu Náruč zprostředkovávali výběr darovaného zboží, 
jeho rovnání do krabic a expedici do regionální potravinové banky. Lidé mohli s jejich pomocí (i bez 
ní) nakoupit potraviny a odeslat je do potravinové banky, kde poslouží potřebným. Dle oficiální 
zprávy České Federace potravinových bank se první ročník potravinové sbírky uskutečnil na podzim 
2013. Během dosavadních šesti ročníků se vybralo celkem 1 625 tun trvanlivých potravin 
a drogistického zboží. Největší zájem je především o konzervy, dětské výživy, instantní polévky, 
trvanlivé mléko, olej, rýži a luštěniny, těstoviny a základní a dětskou drogerii. Jen v loňském roce se 
ke všem potřebným dostalo v přepočtu přes půl milionu porcí jídla. 
 
Požár v Biu Ráj (tzv. ruské kino) 
20. května hořelo v interiéru bývalého kina v Žižkově ulici. S největší pravděpodobností byl úmyslně 
zapálen do hromady navršený odpad. Požár nikoho neohrozil a byl včas uhašen (zasahovali: 
profesionální hasičská jednotka z Turnova, městští hasiči a dobrovolní hasiči ze Všeně a Karlovic), 
příčinami jeho vzniku se zabývá policie. Objekt kina v době požáru čekal na plánovanou letní 
demolici. Na jeho místě má vyrůst bytový dům. 
 
Volby do Evropského parlamentu 
24. a 25. května proběhly v Evropě volby do Evropského parlamentu. (Více, včetně výsledků v kraji 
a v Turnově, viz Česko – Kalendárium). 
 
Setkání se starostou – Pelešany, Mašov 
22. května se starosta obce setkal s občany Pelešan. Setkání proběhlo v hasičské zbrojnici, kam 
dorazilo kolem patnácti občanů. Jako vždy při těchto setkáních představil starosta v úvodu všem 
přítomným současné aktivity ve městě a připravované projekty. Mašova se týkal především projekt 
chodníku z lokality Na Kamenci k čerpací stanici a plánovaná rekonstrukce místní základní školy. 
Občané se poté mohli v diskusi vyjádřit k problémům, které je trápí, a k návrhům na zlepšení života 
v obci. Obyvatelé Pelešan jsou nespokojení s množstvím cyklistů, kteří sjíždějí po modré turistické 
značce od Valdštejna k městu, a to většinou nepřiměřenou rychlostí. Objevil se také problém s GPS 
navigacemi, které navádějí nákladní automobily paralelně s hlavní silnicí na parkoviště pod hradem 
Valdštejn. Upozornili také na problém zatékání do místní požární zbrojnice. Přáním občanů je zřízení 
vývěsní plochy a rekonstrukce hřbitovní zdi.  
 
 



Kronika města Turnova 2019  |29 

Demonstrace v regionech 
28. května se v mnoha obcích republiky, s plánovanou výjimkou Prahy, konaly další demonstrace 
namířené proti premiérovi Babišovi a ministryni spravedlnosti Benešové, resp. na obranu justice. 
Demonstrace se o půl sedmé konala i v Turnově na náměstí, kam dorazilo opět více lidí než na tu 
minulou, odhadem ke dvěma stům osob. 
 

ČERVEN 

Kontejnery pod zemí 
Na začátku června byl zahájen provoz podzemních kontejnerů na tříděný odpad umístěných 
u supermarketu Billa v Nádražní ulici a před KC Střelnice. (Více viz Stavební úpravy).  
 
Regenerace sídliště u nádraží – 6. etapa 
5. června byla zahájena šestá etapa regenerace sídliště u nádraží. (Více viz Stavební úpravy). 
 
Den dětí v parku 
8. června se v parku u letního kina konal další ročník slavnosti u příležitosti Mezinárodního dne dětí 
(1. června). Bohatou akci pořádalo Středisko pro volný čas Žlutá ponorka. (Více informací viz Školství – 
Žlutá ponorka). 
 
Demonstrace  
Další vlna demonstrací ve více než 300 obcích České republiky se konala v úterý 11. června. Na tu 
turnovskou dorazilo opět o dost více lidí než minule – odhadem až tři sta lidí. Jako host vystoupila 
spisovatelka a hudebnice Natálie Kocábová (dcera Michaela Kocába, hudebníka a politika – jednoho 
z hlavních strůjců odsunu sovětské posádky z českých měst po roce 1989). Atmosféra byla příjemná, 
lidé, kteří se rozhodli promluvit do mikrofonu, mluvili velmi jasně a věcně a setkání opět skončilo 
společným zpěvem české hymny. (Foto viz Fotokronika).  
 
Setkání se starostou – Malý Rohozec 
12. června v místní knihovně na Malém Rohozci proběhlo další setkání starosty s místními obyvateli. 
Na setkání dorazilo deset občanů. Po klasickém úvodu, ve kterém starosta občanům vždy představí 
aktuální dění ve městě, následovala diskuse s tématy, které zajímají místní obyvatele. Dozvěděli se, 
že by na Rohozci měly v roce 2020 proběhnout oslavy v rámci připomenutí historika Pekaře 
a vzniknout zde naučná stezka. Město se s Libereckým krajem snaží vyřešit také potřebnou základnu 
pro hasiče a záchranáře, která by mohla být u lesa u rybníku v blízkosti průmyslové zóny. Přesun 
hasičů i záchranné služby by byl vhodný, aby záchranné složky nemusely jezdit přes celé město. 
Občané se zajímali o výstavbu plánovaného parkovacího domu na nádraží, zda na náměstí nahradí 
asfalt historickou dlažbu či zda bude řešen zvlněný povrch vozovky od kruhového objezdu směrem 
k areálu firmy Ontex (bude). Zazněly i drobné požadavky na odpadkové koše u autobusových 
zastávek či zmírnění rychlosti na Malém Rohozci.  
 
Mackie Messer Band v Českém rozhlase 
12. června byli členové kapely Mackie Messer Band hosty pořadu Vizitka, který je vysílán na stanici 
Vltava Českého rozhlasu.  
 
Restituční kauza Walderode 
18. června potvrdil Krajský soud v Hradci Králové restituční nárok rodu Walderode na vydání panství 
na Turnovsku. Kauza, která se tak táhne už od roku 1992, tak snad spěje do svého konce, byť pro 
Turnov poměrně nepříjemného. Součástí majetku, který má být dědičce po posledním členu rodu 
Walderode Johanně Kammerlandové vrácen je mj. zámek Hrubý Rohozec a dalších přibližně 1 400 
pozemků v celkové hodně kolem 3 miliard korun. Samotné vydání majetku bude trvat nejméně dva 
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až tři roky. Město Turnov využilo poslední právní možnosti a podalo dovolání k Nejvyššímu soudu 
v Brně.  
 
Demonstrace na Letné 
23. června se v Praze na Letné konala největší demonstrace od roku 1989 (viz Česko – Kalendárium). 
Z Turnova se jí zúčastnilo hodně lidí, většina do Prahy odjela po vlastní ose, resp. vlastní dopravou, 
ale vyrazil také jeden autobus, který nabídl dopravce Pavel Rulc ze Skokov. 
 
Zemřela MUDr. Eva Šolcová 
24. června zemřela MUDr. Eva Šolcová ve věku nedožitých 90 let. Eva Šolcová byla dlouholetou 
zastupitelkou města v porevolučním období. Poslední rozloučení proběhlo 28. června na Mariánském 
hřbitově.  
 
Svíčka pro Miladu Horákovou 
27. června byl u paty kašny umístěn portrét Milady Horákové a několik svíček jako připomínka výročí 
jejího úmrtí. Milada Horáková byla odsouzena k trestu smrti ve vykonstruovaném procesu 
komunistické strany v roce 1950.  
 

ČERVENEC 

Vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti  
V průběhu července začala platit novela vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti na 
vybraných místech města. Novela rozšířila počet těchto míst. Jejím cílem je zabránit skupině osob, 
které často popíjejí na několika místech města, v tomto počínání. Jedná se především o lidi bez 
domova. Pít alkohol se nesmí na náměstí Českého ráje, před samoobsluhou U Hodin v Nádražní ulici 
či v parčíku u supermarketu Billa v Nádražní ulici.  
 

SRPEN 

Připomínka 21. srpna 1968 a 1969 
21. srpna jsme si připomínali 51. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 
a potlačení demonstrací v srpnu 1969. V 17.30 hodin svolaly politická hnutí Top 09 a PROTO setkání 
u památníku ve Skálově ulici a politická strana Piráti zorganizovala setkání od 18.00 hodin na náměstí.  
(Foto viz Fotokronika) 
 
Zemřel MUDr. Vladimír Eckert 
30. srpna zemřel ve věku 84 let MUDr. Vladimír Eckert, bývalý ředitel turnovské nemocnice 
a místostarosta města. Za jeho působení se nemocnice dočkala celé řady zásadních úprav, výstavby 
interního pavilonu a chirurgických sálů. V pozici místostarosty města Turnova prosadil myšlenku 
výstavby Domova důchodců Pohoda a na realizaci stavby získal dotaci více jak 90 milionů korun. 
V roce 2016 byla doktoru Eckertovi udělena Cena obce.  
 

ZÁŘÍ 

Okresní správa sociálního zabezpečení – kontaktní místo v Turnově 
Od 4. září začalo v Turnově fungovat kontaktní místo Okresní správy sociálního zabezpečení 
(sociálky), a to pro oblast důchodového pojištění. (Více viz Zdravotnictví). 
 
Setkání se starostou – Mašov 
11. září zavítal starosta města Tomáš Hocke do Mašova, aby se v tamní hasičárně sešel přibližně 
s dvacítkou obyvatel a prodiskutoval s nimi dění ve městě, a především v jejich části. Hlavní 
informace se týkaly především plánované rekonstrukce mašovské základní školy či zřízení nového 
chodníku z ulice Sobotecké na mašovskou náves. V diskusi také zazněla otázka černých skládek pod 
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Hlavaticí i před školou a s tím související připravovaná změna odpadového hospodaření. V rámci 
letošního participativního rozpočtu je v plánu do konce roku na návsi vedle Sokolovny vybudovat 
dětské hřiště, které si občané přáli. 
 
Pasažér-hrdina 
16. září ráno zažila padesátka cestujících v linkovém autobuse z Liberce do Turnova pořádný šok. 
Řidič autobusu ze zdravotních důvodů za volantem během jízdy na čtyřproudé silnici v serpentinách 
před Hodkovicemi nad Mohelkou zkolaboval a autobus narazil do svodidel. Nebezpečnou situaci 
pohotově vyřešil jednačtyřicetiletý cestující Ivo Raisr, který převzal řízení a autobus bezpečně dovezl 
do Hodkovic. Raisr, který nikdy předtím autobus neřídil, tak zachránil život nejméně všem cestujícím 
v autobuse.  
 

ŘÍJEN 

Žloutenka v Turnově 
Na podzim propukla v Turnově epidemie žloutenky. Většina případů, které se objevily v Libereckém 
kraji, měla přímou souvislost s Turnovem. (Více viz Zdravotnictví). 
 
Hejtman na návštěvě v Turnově 
2. října navštívil hejtman Libereckého kraje Martin Půta Turnov. Společně s vedením turnovské 
radnice navštívil významné firmy, instituce, školská zařízení, besedoval se starosty obcí, zastupiteli 
a nezapomněl i na občany města. 
Hejtman byl v 11 hodin přivítán na radnici, kde se setkal se starostou Tomášem Hockem a oběma 
místostarostkami, Petrou Houškovou a Janou Svobodovou. Následovala návštěva centra TOPTEC, 
které se zabývá výzkumem optiky, optoelektroniky a vývojem aplikací spojených s touto 
tématikou. Během oběda v kavárně KUS v KC Střelnice se hejtman setkal s radními. Dále navštívil 
průmyslovou zónu Vesecko, kde by měla vyrůst společná základna pro zdravotníky a hasiče. Dalšími 
zastávkami byly Centrum odborného vzdělávání (COV) pro studenty technických oborů Obchodní 
akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov, které bylo otevřeno letos v dubnu, 
Centrum denních služeb (CDS) SLUNCE VŠEM v Brigádnické ulici a MŠ a ZŠ Sluníčko, kde od dubna 
probíhá výstavba denního stacionáře. Od 16 hodin se v kině Sféra odehrála diskuse hejtmana se 
zastupiteli a o hodinu později setkání s občany. Následoval živý vstup z turnovské radnice na 
sociálních sítích. (Foto viz Fotokronika) 
 
Čistá řeka Jizera 2019 
4. a 5. října se konal 2. ročník akce Čistá řeka Jizera. Celkově bylo nasbíráno 4,5 tuny odpadu 
a 80 pneumatik. Na úseku „naší“ Jizery se našlo 16 pytlů odpadu a 2 pneumatiky. Odpad byl tvořen 
zejména plasty všeho druhu a velkým množstvím hliníkových plechovek. Našly se ale také boty, 
spodní prádlo či žárovka. V Turnově se účastnila místní akční skupina (MAS), Junák a děti 
z mateřských a základních škol. Na svozu sesbíraného odpadu se podílela města Turnov a Mnichovo 
Hradiště.  

 
Setkání se starostou – Bukovina 
9. října se v Domě přírody v Dolánkách uskutečnilo další setkání starosty s místními občany, kterých 
dorazilo kolem deseti. Starosta jako vždy nejprve představil aktuální dění ve městě a poté byla 
zahájena diskuse na aktuální témata týkající se především Dolánek, Bukoviny a okolí.  
Aktuálně se zpracovává projekt na obnovu hasičské nádrže na Kobylce, jejíž oprava by mohla začít 
v roce 2020.  
Další informace se týkaly starých, dnes nefunkčních cest, které místní obyvatelé využívají pro pěší 
chůzi. Starosta s Místním osadním výborem plánují jejich prohlídku přímo v terénu, po které bude 
následovat příprava toho, co by se s nimi mohlo podniknout.  
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V posledních letech se stupňují problémy s extrémním nárůstem turistického ruchu v Dolánkách, 
které místním komplikují život. Problémy mají s neukázněným parkováním, s množstvím odpadků 
a s hlukem. Město se pokusí situaci řešit navýšením počtu hlídkujících strážníků a případně jednáním 
s podnikateli, kteří situaci mohou částečně ovlivnit. V budoucnu také město plánuje posun 
nástupního místa na Greenway Jizera blíže městu, například na autobusové nádraží Na Luka, nebo 
k Maškově zahradě.  
 
Oslavy 28. října 
(Foto viz Fotokronika) 
Vlajka pro Masaryka: 7. ročník akce inspirované starostou Tomášem Hockem – Vlajka pro Masaryka 
– proběhl tradičně na Den vzniku československého státu 28. října. Jako vždy byly občanům 
k dispozici zdarma na městském úřadě státní vlajky k rozebrání. 
 
Program oslav: 
13.00–15.00: Odpolední program ve Studentské ulici (vedle čp. 1600) 
13.00: Slavnostní otevření Studentské ulice v rámci revitalizace sídliště + doprovodný program 
14.00: Slavnostní otevření denního stacionáře MŠ a ZŠ Sluníčko + prohlídka 
17.00: Pietní vzpomínka spojená s kladením věnců u pomníku ve Skálově ulici 
Od 18.00 hodin slavnostní večer v Městském divadle  
 
Oslava státního svátku byla zahájena po 13. hodině slavnostním přestřižením pásky ve Studentské 
ulici, která se během letošního léta dočkala rekonstrukce v rámci 6. etapy regenerace panelového 
sídliště u nádraží. Proběhly práce za 4,8 miliónů korun. Došlo k rozšíření parkovacích stání a pokládce 
nového povrchu v části ulice, přibyly nové chodníky ve vnitrobloku, nové veřejné osvětlení a došlo 
i na rekonstrukci hlavního schodiště k hale TSC a střední škole. 
Ve 14.00 hodin byl slavnostně otevřen Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko, jehož přístavba byla 
finančně podpořena dotací z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního 
programu ve výši 12,4 mil. Kč. Vznikla nástavba nad stávající objekt, a to včetně jídelny, výtahu, 
terapeutických místností i sociálního zařízení. 
V 17 hodin se sešlo vedení města, zastupitelé i občané na vzpomínkovém setkání ve Skálově ulici. 
Zazněla státní hymna a projev přednesla místostarostka Petra Houšková.  
V městském divadle při slavnostním večeru v divadle starosta města udělil dvě ceny obce a šest 
medailí starosty. V rámci doprovodného programu slavnostního večera vystoupilo Turnovské 
orchestrální sdružení pod vedením Ondřeje Útraty. Zazněla Missa brevis pro sóla, smíšený sbor 
a orchestr od Jiřího Pavlici, se zpěvem Jana Stehra a Karla Jakubů a doprovodu pěveckého sboru 
Bořivoj pod vedením sbormistryně Petry Lukavcové.  
 
Cena obce 
Ing. Vít Lédl, Ph.D. 
Vít Lédl v současnosti působí na pozici výkonného ředitele Centra TOPTEC. Připravoval a řešil projekt 
výzkumného Centra TOPTEC od jeho počátku. Podílí se na přípravě a řešení projektů v programech, 
jako jsou EMPIR HORIZON 2020, nebo projektů pro Evropskou kosmickou agenturu ESA. Ve většině 
projektů se kromě managementu zabývá vývojem sofistikovaných měřicích metod, nebo měřením 
kvality a výkonu optických systémů. Mezi odborné zájmy Víta Lédla patří optika, fyzika a technika. Vít 
Lédl je autorem, resp. spoluautorem více než 70 odborných publikací, řady užitných vzorů a patentů. 
Do roku 2018 vedl několik diplomových a bakalářských prací, v současné době je školitelem čtyř 
studentů doktorského studia. Je otcem dvou dětí. 
 
František Zikuda 
V roce 1992 založil stavební firmu ZIKUDA se specializací na výstavbu inženýrských sítí, a to 
především vodovodů a kanalizací. V roce 2010 došlo k transformaci firmy a vzniku společnosti 
ZIKUDA vodohospodářské stavby, spol. s r. o. Vedení firmy postupně předal svému synovi Petrovi 
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a i nadále ji rozvíjí. Pan Zikuda pracoval se svými lidmi na mnoha vodohospodářských stavbách 
v Turnově (např. Fučíkova ulice, náměstí Českého ráje). V rámci akce Čistá Jizera všichni oceňovali 
jeho práci a osobní přístup. Od roku 2002 do roku 2018 působil v zastupitelstvu města. Dvě volební 
období byl členem rady města a pracoval také jako předseda dopravní a sportovní komise. František 
Zikuda je aktivní v oblasti sportu, finančně podporuje mnoho sportovních a jiných aktivit pořádaných 
v Turnově a blízkém okolí. V centru jeho zájmu je oddíl volejbalu a šachový oddíl díky jeho obětavosti 
působí na celostátní špičce. Je otcem dvou dospělých synů a dcery, kteří všichni pracují ve firmě. 
 
Medaile starosty 
. Bc. Milena Čančíková za vynikající občanské aktivity v oblasti dobrovolnictví pro turnovské 

seniory, za rozvoj charitativních obchůdků ADRA v Turnově.  
. Bc. Jindřich Kořínek za osobní odvahu a příkladnou pohotovost, s níž se postavil prchajícímu 

zloději. 
. Ing. Vladimír Stránský za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží v turnovském Junáku, 

náčelnictvu Junáka, za udržení ducha a demokratických tradic tohoto spolku. 
. Ing. Jaromír Ducháč za neúnavnou činnost spočívající v nespočtu výletů, přednášek a setkání 

členů a příznivců Spolku rodáků a přátel Turnova. Je též předsedou redakční rady časopisu Náš 
Turnov a členem komise pro občanské záležitosti. 

. Jakub Bursa za sportovní úspěchy a šíření dobrého jména Turnova ve sportovním světě. Ve 
svých šestnácti letech je několikanásobným mistrem republiky v plavání, má bronzovou medaili 
z Evropského olympijského festivalu mládeže, ve kterém zaplaval český dorostenecký rekord na 
400 m v polohovém závodě. 

. Pěvecký sbor Musica Fortuna za vynikající kulturní přínos městu a za reprezentaci města 
v zahraničí. 
 

LISTOPAD 

Vodotrysk v Nádražní ulici 
5. listopadu urazilo nákladní auto při couvání v opravované Nádražní ulici 
odvzdušňovací ventil na vodovodním řadu, a způsobilo tak vodotrysk o výšce 
deseti metrů. Vodotrysk trval jen chvíli a nebyla zaznamenána nijak výrazná 
škoda. (Foto z turnovskovakci.cz). 
 
Sbírka potravin pro potřebné  
23. listopadu se Turnov připojil k pravidelné každoroční sbírce potravin pro 
potřebné; v roce 2019 se konal její 7. ročník. Z turnovských obchodů se do 
letošního ročníku zapojily prodejny Lidl a Penny Market. V den konání mohou 
lidé v těchto prodejnách zakoupit potraviny a trvanlivé potraviny a vybrané 
drogistické zboží a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze 
prostřednictvím dobrovolníků, kteří jsou v prodejnách k dispozici.  
 
Miloslav Holas oslavil 100. narozeniny 
13. listopadu 2019 oslavil turnovský občan a člen mnoha turnovských spolků Miloslav Holas sté 
narozeniny. Miloslav Holas byl celý život nadšeným ochotnickým hercem a také kynologem. (Více viz 
Kultura – kulturní osobnosti).  
 
Setkání se starostou – Hruštice a Károvsko 
13. listopadu proběhlo v jídelně Základní školy Žižkova setkání asi 25 občanů se starostou města, 
kterého se zúčastnil i zastupitel Jiří Kovačičin. Po tradičních informacích z dění ve městě se pozornost 
zaměřila na místní záležitosti. Hlavním tématem se stalo parkování v blízkosti Základní školy Žižkova. 
Město plánuje rozšíření třídy pro 2 leté děti v budově Mateřské školy Zborovská a zřízení biokoridoru 
na Hruštici, který by měl vzniknout jako městský park na pozemcích, které patří městu. Občané se 

https://i1.wp.com/www.turnovskovakci.cz/wp-content/uploads/2019/11/akt_135_019_nadrazni.jpg?ssl=1
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zajímali také o to, zda jsou na Hruštici ještě nějaké pozemky k prodeji nebo i v jiných lokalitách města. 
Město dosud vlastní pět pozemků, které hodlá v roce 2020 vydražit. Z drobností zazněly požadavky 
na umístění madla ke schodům na parkovišti u OAHŠ Turnov, na instalaci mapy při vstupu do 
Metelkových sadů i opravu cesty vedoucí do Dolánek. Občané by chtěli zpevnit místo pro tříděný 
odpad ve Zborovské ulici či zaasfaltovat díry ve vnitrobloku v Žižkově ulici. (Částečně převzato 
z www.turnov.cz).  
 
17. listopad 2019 v Turnově 
V letošním roce jsme si připomínali třicáté výročí sametové revoluce. 
Konala se řada akcí po celé republice, samozřejmě včetně Turnova. 
Turnováci měli možnost setkat se během třikrát.  

. Ve 14 hodin svolal spolek Milion chvilek setkání na náměstí, 
na které dorazilo kolem stopadesáti lidí. Daniel Havlík přečetl 
vyjádření oficiální projev spolku k současné politické situaci. Promluvil 
také Karel Šírek a Daniela Weissová. Na závěr lidé zazpívali českou 
hymnu. (Foto převzato z webu milionchvilek.cz). 

. V 17 hodin se na náměstí setkali lidé při shromáždění 
moderovaném starostou města Ing. Hockem. Před domem čp. 3 stála 
místo podia multikára (podobně jako v roce 1989), ve výloze byl 
improvizovaný plakát s fotografiemi z listopadu 1989. Hovořilo několik Turnováků – kromě starosty 
také např. zakladatelé turnovského Občanského fóra Daniela Weissová a Ivan Kunetka („My tu 
slavíme 30 let svobody, ale bojím se, že to slavíme za situace, kdy o svobodu opět přicházíme. 
Dochází k řadě útoků na hlídací psy demokracie, byli jsme svědky útoku na justici, příští rok můžeme 
čekat na nezávislou televizi a rozhlas, bude snaha o zrušení Senátu“), turnovský novinář Milan 
Brunclík, kazatel Jednoty bratrské v Turnově Ondřej Halama, divadelník Petr Haken, Hana Talli 
Hlubučková. Na závěr jsme si opět zazpívali národní hymnu.  

. V 18 hodin začal v městském divadle diskusní večer, během kterého byla udělena medaile 
starosty Karlu Šírkovi, a to za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu 
v 80. letech, signatáři a organizátorovi pochodů Nezávislého mírového sdružení, vše za činnost, která 
přinesla jeho osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii. Druhá medaile byla udělena 
turnovskému rodáku a oceňovanému novináři Jindřichu Šídlovi, který se původně měl večera 
zúčastnit, ale nakonec se stal jedním ze dvou moderátorů oslav 17. listopadu na pražském 
Václavském náměstí. Proto mu medaile byla předána během besedy na turnovském gymnáziu 
21. ledna 2020.  
Během večera proběhla panelová diskuse o stavu české společnosti 30 let od pádu totalitního režimu 
v naší zemi a vyhlídkám do budoucnosti. Diskutovali: Taťána le Moigne, ředitelka české, maďarské, 
rumunské a slovenské pobočky společnosti Google, Petr Kratochvíl, výzkumný pracovník Ústavu 
mezinárodních vztahů a Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Diskusi moderoval 
Petr Vizina. V druhé části zaznělo hudební umělecké pásmo „Klíče od svobody“ věnované událostem 
sametové revoluce, které složil a dirigoval Martin Hybler. 
 
Město přestane hubit plevel horkou vodou  
Po zkušebním provozu likvidace plevele v ulicích ekologickým způsobem, tj. místo herbicidů horkou 
vodou, se ukázalo, že ekologické hubení je neekonomické, protože je pomalejší. Město tedy od 
tohoto způsobu ustoupilo a nadále bude hubit plevel pomocí chemie. Nicméně díky tlaku veřejnosti 
se pokusí omezit používání chemie pomocí důkladnějšímu čištění veřejných ploch (úklidem), kvůli 
kterému bude zakoupeno speciální motorové koště. Zároveň radní města schválili na svém 
listopadovém zasedání navýšení položky na čištění města o 100 tis. Kč. 
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PROSINEC 

Vánoční trhy 
6. a 7. prosince proběhly na náměstí tradiční vánoční trhy. (Více viz Kultura – Vánoce). 
 
Demonstrace Chvilka pro demokracii 
16. prosince se na náměstí opět sešli občané nespokojení se současnou politickou situací. (Foto viz 
Fotokronika). 
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Turnov – souhrnné zprávy ke konci roku 

 
Městský rozpočet 
Celkové příjmy města k 31. 12. 2019 činily 439 milionů korun Kč, oproti plánovanému rozpočtu byly 
nižší o 5 milionů Kč. 
Celkové výdaje k 31. 12. 2019 činily 441 milionů Kč, oproti plánovanému rozpočtu byly 
nižší o 26 milionů Kč. 
 
Turnov a Český ráj ve vesmíru 
Server iDnes.cz přinesl na začátku zprávu autora Tomáše Lánského, že ve vesmíru se nacházejí malé 
planetky (asteroidy) nesoucí jména z našeho regionu. Pojmenování jako Turnov, Jizera, Šolc (po Ivanu 
Šolcovi), Izeryna či Rübezahl mají většinou na svědomí astronomové z observatoře Kleť, příp. z dalších 
českých observatoří, kteří je objevili. Planetky Turnov a Jizeru objevil někdejší ředitel kleťské 
observatoře Antonín Mrkos v letech 1983 a 1986. Jména jsou mezinárodně platná.  
 
Turnov zůstal obcí s rozšířenou působností 
27. listopadu schválil Parlament ČR pozměňovací návrh a doprovodné usnesení k sněmovnímu tisku 
o územně správním členění státu. V rámci něj Turnov stále zůstává obcí s rozšířenou působností ve 
stejném rozsahu jako dříve. Pouze obec Frýdštejn bude od 1. ledna 2021 spadat do ORP Jablonec nad 
Nisou. Občané z libereckého a jabloneckého okresu budou moci vyřizovat administrativní záležitosti 
nadále v Turnově, který je pro ně nejbližší obcí s rozšířenou působností. Jedná se o trvající výjimku, 
která usnadňuje občanům kraje život. (Viz Kalendárium Turnov 10. ledna a 4. února. V březnu 2020 
novelu podepsal prezident). 
 
Koňský trh – prodej městu? 
V červnu bylo projednáváno možné odkoupení prostoru Koňského trhu pro možný budoucí rozvoj 
města. Pozemek patří soukromému vlastníkovi, který jej městu nabídl.  
 
Socha Tomáše Garrigue Masaryka 
V červnu se poprvé diskutovala otázka zřízení sochy prvního československého prezidenta Tomáše 
Garrigue Masaryka, protože jsme jedním z mála měst, které sochu prezidenta-osvoboditele nemá. 
Radní města odsouhlasili její pořízení v orientační ceně 1,5 milionu korun. Odhalena má být v roce 
2022, kdy si město bude připomínat 750 let, a kdy uplyne 100 let od jeho návštěvy v Turnově. Zatím 
jsou vytipována dvě možná místa, kde by pomník mohl stát. Jedno je ve Skálově ulici naproti Nové 
radnici, druhé u nádraží (TGM před 100 lety do města přijel vlakem). 
 
Žloutenka v Turnově 
Na podzim propukla v Turnově epidemie žloutenky. Většina případů, které se objevily v Libereckém 
kraji, měla přímou souvislost s Turnovem. (Více viz Zdravotnictví). 
 
Sucho 
I v letošním roce pokračovalo suché a horké počasí. V některých částech republiky už sucho nebylo 
tak tíživé, ale v Turnově ano. Zde nepršelo téměř vůbec a situace byla opravdu kritická. Město 
zakoupilo 44 zásobních vaků na vodu k městským stromům, které byly umísťovány podle potřeby 
především k mladším stromům.  
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Kdo nás opustil 

Ladislav Koucký – 25. února 
MUDr. Eva Šolcová – 24. června 
MUDr. Vladimír Eckert – 30. srpna 
 
 (Více viz Turnov – Kalendárium). 
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Turnov – zprávy z okrajových částí 

 
 

MAŠOV, PELEŠANY A KADEŘAVEC 

Nové hřiště 
Na konci října bylo dokončeno nové dětské hřiště na návsi v Mašově, jehož vznik obyvatelé 
odhlasovali v projektu Tvoříme Turnov (viz Přílohy – Participativní rozpočet). Hřiště bylo jedním ze 
čtyř zrealizovaných nápadů. Část potřebných prací provedli sami místní občané – vykopali díry 
a betonovali herní prvky, které dodala a osadila firma Hřiště hrou, a to infopanel, dětské pískoviště 
s plachtou o rozměru 2 x 2 metry, prvek pro sezení – pejsek a multifunkční herní prvek. Ten se skládá 
ze skluzavky, šikmé rampy, tabule, podesty a sítě. Herní prvky vyšly na 85 442 korun.  

 
Akce v Mašově (výběr): 

 1. ledna: Novoroční koncert v mašovské kapli. Vystoupil soubor Ad Libitum. 

 2. února: Hasičský bál. Sokolovna Mašov. Hráli Veselí pozůstalí. Pořádali SDH Mašov 

 2. března: Šibřinky v Mašově. Hrála kapela Premier z Jičína. Sokolovna v Mašově. Téma 100 let 
vzniku Československa 

 Setkání se starostou – 11. září zavítal starosta města Tomáš Hocke do Mašova. (Více viz Turnov – 
Kalendárium). 

 Vánoční strom: Letošním vánočním stromem na turnovském náměstí byla dvanáctimetrová 
jedle, která vyrostla na zahradě pana Lochmana v Mašově. (Více viz Kultura – Vánoce). 
 

Akce v Pelešanech (výběr):  
. Setkání se starostou – 22. května se starosta obce setkal s občany Pelešan. (Více viz Turnov – 

Kalendárium). 
 
SDH Mašov + SDH Kadeřavec viz Kultura – spolky 
 
 

BUKOVINA, DOLÁNKY, KOBYLKA A LOUŽEK 

Výstavba na území bývalého zahradnictví na Malém Rohozci: Uvažovaná bytová výstavba na území 
bývalého zahradnického kombinátu (přímo naproti zámecké zahradě) není možná – několik 
hydrogeologických posudků ji nedoporučuje s tím, že je nutné zchovat, případně i rozšířit ochranné 
pásmo vodního zdroje Dolánky. 

 9. února: Hasičský bál SDH Bukovina. Hasičská zbrojnice Daliměřice 

 9. října: Setkání se starostou – Dolánky: 9. října se v prostorách Domu přírody v Dolánkách 
konalo setkání starosty města s občany přilehlého okolí. (Více viz Turnov – Kalendárium). 

 14. prosince: Vánoční koncert skautského sboru. 14. prosince: ve 14.00 h Bukovina u kaple  

 20. července: Dolánky 2019. 20. července se konal hudební multižánrový festival, na kterém 
letos vystoupily Sabina Uxová, Flastr, Snap Call, The Scoffers, Prague Ukulele Band, Švihadlo, 
Luboš Pospíšil a 5P, Hell-O-Yak (Kolumbie) a Pól McKántry. Doprovodný program vhodný pro 
malé i větší.  

 
SDH Bukovina viz Kultura – spolky 
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MALÝ ROHOZEC, MOKŘINY A VAZOVEC 

. 12. června: Setkání se starostou – Malý Rohozec. (Více viz Turnov – Kalendárium). 
 
Rohozecký okrašlovací spolek viz Kultura – spolky 
SDH Malý Rohozec viz Kultura – spolky 
 
 

DALIMĚŘICE A HRUBÝ ROHOZEC 

Uzavření části stezky pod Hrubým Rohozcem: Na jaře byla uzavřena část stezky, která vede 
z Dolánek od mostu pod Hrubý Rohozec. Důvodem byla oprava železničního mostu na trati 
z Železného Brodu do Liberce. Stezka je součástí Zlaté stezky Českého ráje. Obchůzka vedla nedaleko, 
o kousek blíže ke skalnímu masivu, aby se vyhnula podchodu pod tratí.  
23. ledna: Setkání se starostou – Daliměřice. 23. ledna se konalo první setkání starosty s obyvateli 
města. (Více viz Turnov – Kalendárium). 
9. února: Hasičský bál SDH Bukovina. Hasičská zbrojnice Daliměřice 
Akce v daliměřické sokolovně:  
. Posezení s dechovkou Turnovankou: 19. ledna / 2. února / 23. února / 9. března / 23. března / 

9. listopadu / 23. listopadu / 7. prosince  
. 13. dubna: Burza a setkání sběratelů v hasičárně na Daliměřicích 

 
SDH Daliměřice viz Kultura – spolky 
(Foto z Daliměřic viz Fotokronika, březen, říjen).  
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Turnov – stavební úpravy a obchody 

 

 Obchody – změny a úpravy  
5. května, čp. 63 – Hotel  
Na začátku léta zahájil provoz hotel Bohemia Inn na Havlíčkově náměstí, resp. v ulici 5. května. 
Budova bývalého hotelu a restaurace Kleopatra a Divizna byla několik let prázdná. Hotel Bohemia Inn 
patří ke dražším ubytováním v Turnově. Nachází se v něm 1 jednolůžkový pokoj, 19 dvoulůžkových 
pokojů, 1 třílůžkový pokoj, 1 čtyřlůžkový pokoj. Všechny pokoje mají koupelnu se sprchou a fénem 
a hotelovou kosmetikou zdarma, TV+SAT zdarma, Wi-Fi zdarma, minibar. (Foto z webových stránek 
hotelu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hluboká, čp. 37 – Hotel Korunní princ 
Na začátku prázdnin byla znovu otevřena restaurace v hotelu Korunní princ, nazvaná nově U prince. 
Proběhla zde změna majitele (nyní se jedná o stejného majitele, který již přibližně rok provozuje 
restauraci Turnovská pivnice v hotelu Slavie, Turnovský pivovar i Občerstvení U Bati – viz firmy). 
Restaurace připravuje denní obědová menu i stálý jídelní lístek ve vyšší cenové hladině určený pro 
náročnější zákazníky, a to steaky, hamburgery, těstoviny a pizzu. 
 
Hluboká, čp. 285 – uzavření prodejny 
Na podzim byl ukončen provoz prodejny s oděvy, která fungovala 
velmi dlouho. Prodejna zůstala několik měsíců prázdná. (Foto 
z www.seznam.cz). 
 
Krajířova, čp. 490 – Confort 
K začátku roku skončil provoz letité prodejny v přízemí na pravé straně domu čp. 490. Prodejna nesla 
název Confort prodávající kabelky, tašky a batohy. 
 
Krajířova, čp. 490  
Během jara byl otevřen obchod s kabelkami a taškami ve vedlejším vchodu vedle výše zmíněného 
uzavřeného obchodu Confort.  
 
Mariánské náměstí, čp. 21 
Během roku proběhla rozsáhlá rekonstrukce soukromého rohového domu na Mariánském náměstí 
s velmi povedeným výsledkem. 
 
Nádražní, čp. 1118 – Café Kolej   
Ke konci března ukončila provoz kavárna Café Kolej na 
Nádražní ulici čp. 1118. V provozu byla zhruba pět let. 
(Foto převzato z Facebooku kavárny). 
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Palackého, čp. 149 – Doris 
Na konci května byl ukončen provoz dlouholeté prodejny kabelek a koženého zboží Me gusta Doris. 
Fungovala zhruba 20 let, vznikla jako první specializovaná prodejna kabelek a koženého zboží 
v Turnově.  
 
Palackého, čp. 216 – lékárna 
V létě byla na této adrese po menší přestavbě otevřena lékárna sítě Dr. Max. Předtím v místě 
fungoval bar nazvaný Barnebar a ještě před ním např. vietnamská restaurace.  
 
Palackého, čp. 463 – Pekárna U Alžběty 
Na konci roku 2018 se do pravé části domu (blíže k řece) přestěhovala Pekárna U Alžběty, která dříve 
sídlila v zatáčce (Výšinka čp. 463) nejprve pod jménem Pekárna u Tvarůžků, ale provozovaná stále 
stejnou pekařkou. 
 
Skálova, čp. 66 – prodejna Drings 
Na podzim byla uzavřena dlouholetá prodejna s výpočetní technikou provozována firmou Drings. 
Firma se nadále věnuje pouze servisním službám pro firemní a smluvní zákazníky a stálé zákazníky 
z řad fyzických osob. 
 
Sobotecká, čp. 245 – nová restaurace 
V létě začala na místě původní restaurace Bajo grill fungovat restaurace nového majitele L port 
s českou a středomořskou kuchyní. Ke konci roku restaurace svůj provoz ukončila. 
 

 Stavební úpravy 
 
Dotace na obnovu objektů nacházejících se v městské památkové zóně Turnov 
Pro rok 2019 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu obnovy objektů nacházejících se na území 
městské památkové zóny Turnov částka 300 000 Kč. Bylo doručeno celkem 6 žádostí, všechny byly 
uspokojeny poměrnou částkou. V úvahu jsou brány i vedlejší okolnosti, např. zda je, či není objekt 
komerčně využívaný. 
 

 Oprava a výměna vstupní brány – čp. 298 A. Dvořáka: Plánované náklady 45 000 Kč, dotace 
15 000 Kč 

 Fasáda přední a boční části – čp. 480 Krajířova ulice: Plánované náklady 146 658 Kč, dotace 
65 000 Kč 

 Oprava fasády – čp. 145 Hluboká ulice: Plánované náklady 76 936 Kč, dotace 35 000 Kč 

 Stavební úpravy a nástavba objektu – čp. 21 Mariánské náměstí (okna, fasáda, střecha): 
Plánované náklady 1 861 635 Kč, dotace 120 000 Kč 

 Výměna oken – čp. 122 Jiráskova ulice: Plánované náklady 120 000 Kč, dotace 55 000 Kč 

 Výměna oken – čp. 477 Palackého ulice: Plánované náklady 90 479 Kč, dotace 10 000 Kč. 
 
Program regenerace městské památkové zóny 
V historickém jádru města je od roku 1990 vyhlášena městská památková zóna (vyhláška o prohlášení 
památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje, č. 208, ze dne 1. 11. 1990).  
 Stát – Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) od roku 1993 
vyhlašuje každým rokem tzv. Program regenerace MPZ, ve kterém je zahrnuto i město Turnov. 
Od roku 1995 bylo v Turnově proinvestováno celkem 43 903 991 Kč, z dotace MKCŘ 18 904 000 Kč.  

 Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození Panny Marie Turnov – I. etapa, část G, H, I, p. č. 1497. 
Celkové náklady 604 834 Kč bez DPH, dotace z MKČR 248 000 Kč. 
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 Římskokatolická farnost – Oprava dvou vstupních dveří do kostela Narození Panny Marie. 
Celkové náklady 99 548 Kč vč. DPH, dotace MKČR 49 000 Kč, příspěvek města 10 000 Kč. 

 
Opravy drobných památek v roce 2019 
. Pomník na Výšince věnovaný obětem německých jednotek SS byl kompletně zrestaurován. Nová 

deska a sokl pomníku byly zhotoveny ze světlé leštěné žuly. Pamětní tabulka z černé leštěné žuly 
byla vyčištěna a byl obnoven její text ve stříbrném provedení. 

. Památník obětem první světové války na Malém Rohozci bylo nutné za pomoci jeřábu vyrovnat 
a následně celý pomník očistit, přespárovat a nechat hydrofobizovat.  

. Výklenková kaplička v ulici Ve Struhách byla posunuta a umístěna na nový základ. Následně bylo 
přistoupeno k celkovému restaurování včetně osazení nových dvířek.  

. Centrální kovový kříž na hřbitově u kostela Narození Panny Marie byl očištěn vodou a párou. 
Zkorodované části byly zbaveny rzi a opatřeny novým svrchním nátěrem.  

. Památník padlým vojákům Rudé armády na hřbitově u kostela Narození Panny Marie byl očištěn 
párou a pastou. Po zbavení nánosu zeleně bylo přistoupeno k lokálnímu zpevnění kamene 
včetně doplnění tvaru umělým kamenem. Poté následovalo spárování, barevné a tvarové retuše. 
Práce byly zakončeny hydrofobizací pomníku.  

 
Manuál pro stavebníky v bytových zónách 
Město připravilo manuál pro stavebníky rodinných domů, vil a bytových domů, který shrnuje všechna 
pravidla, podmínky a rady pro stavbu v bytových zónách města. Sloužit může i pro výstavbu v jiných 
lokalitách.  
 
Alzheimer centrum  
Na přelomu ledna a února byla zahájena demolice bytového domu s čp. 1001 a 1002 v ulici 5. května, 
na jehož místě byla v červnu zahájena výstavba tzv. Alzheimer centra, tedy domova pro nemocné 
Alzheimerovou nemocí. (Více viz Zdravotnictví – Zdravotně-sociální služby) 
 
Slunce všem – Centrum denních služeb 
Začátkem července byla zahájena výstavba druhého podlaží stávající budovy Centra denních služeb 
(CDS) spolku Slunce všem v Brigádnické ulici. První patro domu bylo postaveno v roce 2014. (Více viz 
Zdravotnictví – Slunce všem). 
 
Nádražní ulice 
V roce 2019 probíhala složitá rekonstrukce silnice II/610, od křižovatky s dálnicí číslo 10 
v Ohrazenicích po křižovatku s Fučíkovou ulicí. Stavba, financovaná Libereckým krajem spolu 
s Turnovem, Svijany, Přepeřemi, Příšovicemi a Ohrazenicemi, byla zahájena v dubnu a za 205 milionů 
korun provedli firmy Eurovia CS a Strabak. Stavba je největší investicí do krajských silnic poslední 
doby. 
1. listopadu byly otevřeny dva úseky mimo Turnov, a to v délce zhruba 600 metrů od hranice 
Libereckého kraje po novou okružní křižovatku ve Svijanech a úsek v délce tří kilometrů z Příšovic po 
křižovatku se silnicí III/27915 v Přepeřích. 
1. prosince byla zprovozněna horní část Nádražní ulice. Došlo ke změně přednosti v jízdě – hlavní 
silnicí už není Nádražní ulice od Ohrazenic, ale ve směru od Přepeř. Ke změně, která je části veřejnosti 
kritizovaná, došlo na základě statistického měření intenzity dopravy. 
20. prosince byl zprovozněn železniční podjezd v Přepeřské ulici – nejsložitější místo celé 
rekonstrukce.  
Všechny práce však nebyly dokončeny, a proto se jedná jen o provizorní zprovoznění, práce 
pokračovaly na jaře 2020. Došlo mj. k rekonstrukci vodovodu a kanalizace a dokončení chodníků 
a zálivů. 
(Foto viz Fotokronika, průběžně).  
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Opravy mostů přes Jizeru 
14. května byla zahájena oprava mostu přes Jizeru na průtahu městem (komunikace I/35). V první 
fázi, kdy probíhala oprava části ke skautskému ostrovu, byl most zúžen na dva pruhy. V následující 
etapě byl uzavřen chodník. Stavba se prodlužovala kvůli havarijním stavům konstrukcí, které se 
objevovaly během rekonstrukce. Most byl zprovozněn v listopadu s tím, že polovina je opravena 
a druhá se začne opravovat na jaře 2020.  
Na průtahu Turnovem se opravovaly hned dva mosty za sebou, vedle tohoto zmíněného ještě druhý, 
který na něj plynule navazuje přes Koškovu ulici. (Foto viz Fotokronika).  
 
Pozemek za Vesnou 
Pozemek mezi ZŠ 28. října (čp. 111) a obchodním domem Vesna (čp. 1765) se stal předmětem sporu 
poté, co se proti jeho plánovanému využití pro parkoviště postavili rodiče školy a další veřejnost, kteří 
preferovali jeho využití pro školu. Radní města po delším zvažování odsouhlasili na svém zářijovém 
zasedání využití pozemku jako veřejně přístupného parčíku, který bude sloužit i škole. Bylo zadáno 
zhotovení studie, která zahrne odpočinkový prostor pro cestující autobusovou dopravou (U Vesny je 
autobusová zastávka) a seniory, a možnost spojení ul. 5. května a Havlíčkova náměstí. Prostor by měl 
obsahovat hrací prvek v podobě výrazné plastiky a musí umožnit propojení se zahradou školy. 
 
Podzemní kontejnery na tříděný odpad 
Během dubna zahájily Technické služby Turnov přípravu pro umístění podzemních kontejnerů na 
tříděný odpad, a to v prostoru parkoviště u Střelnice a u supermarketu Billa v Nádražní ulici. 
Kontejnery byly zprovozněny na začátku června. Deset velkokapacitních kontejnerů vystavěla firma 
Komunální technika Stará Boleslav za 3,2 milionů korun. 631 tisíc korun platilo město, zbytek byl 
získán z dotace. (Foto viz Fotokronika, květen, červen).  
 
Prodej stavebních pozemků 
Město prodalo pozemky na výstavbu bytových domů na Výšince o celkové velikosti 4 234 m2. 
Nabídky zájemců přijímala radnice do 15. ledna, přičemž minimální stanovená cena byla 1 250 Kč za 
1m2. Radnice posuzovala záměry nejen dle nabídnuté ceny, ale i na základě kvality architektonického 
návrhu výstavby.  
 
Regenerace sídliště u nádraží – 6. etapa 
V roce 2019 pokračovala revitalizace sídliště u nádraží úseku od schodů k hale TSC k prostoru 
prodejny Barvy laky (čp. 1727). Úpravy provedla firma ZEPOS RS z Libuně za 4 834 784 Kč vč. DPH. 
Práce byly zahájeny 5. června. (Foto viz Fotokronika, červen, červenec).  
 
Trávnice, staré kino (Bio invalidů) – prodej 
Po mnoha letech nezájmu majitele o historickou budovu starého kina na Trávnicích, která vedla 
k jeho soustavnému chátrání, se kino dočkalo nového majitele. Stal se jím soukromý podnikatel, který 
kino hodlá opravit a využít jako muzeum autoveteránů. Bohužel tím padla možnost, o které se ještě 
nedávno uvažovalo, že by kino koupilo město a využilo jej jako veřejnou budovu (uvažovalo se 
například o knihovně). Ale snad se nový majitel k této stavbě bude chovat lépe než ten starý a kino 
bude opět ozdobou Trávnic.  
 
Turnov-zastávka – nové záchody 
Vedle nádražní budovy Turnov-zastávka vyrostly v tomto roce nové veřejné toalety. Donedávna zde 
stávaly prastaré budky, které už zdaleka neodpovídaly současným hygienickým nárokům.  
 
5. května, čp. 1997 – dostavba domu 
Během roku došlo k rozsáhlé dostavbě domu čp. 1997, kde sídlí firma Energo ekoprojekt, spol. s r. o. 
K původně bytovému domu panelákového typu, byla přistavěna část směrem do ulice a opatřena 
kovovým pláštěním. Rekonstrukce byla dokončena v roce 2020.  
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Jana Palacha, Gymnázium 
V dubnu byla zahájena oprava fasády budovy gymnázia. Práce za 3,5 miliony korun probíhaly do 
konce prázdnin. Opravu provedla firma STAV-AGENCY, s. r. o. ze Stráže nad Nisou. Liberecký kraj 
poskytl ze svého rozpočtu účelovou dotaci ve výši 700 tisíc korun. (Foto viz Fotokronika, květen).  
 
Kosmonautů, čp. 1641 – stavba denního stacionáře MŠ a ZŠ Sluníčko 
1. dubna byla zahájena výstavba denního stacionáře při MŠ a ZŠ Sluníčko za více než 12 milionů 
korun. Provedla ji firma Čekro CZ. (Více viz Školství – MŠ a ZŠ Sluníčko, foto ve Fotokronice, březen, 
srpen). 
 
Krajířova, čp. 174 – výměna oken 
V létě proběhla výměna oken domu se secesní fasádou. V přízemí dosud byla novodobá plastová 
nedělená okna, v 1. patře ještě stará dřevěná.  
 
Mariánské náměstí, čp. 21 
Na začátku roku byla zahájena kompletní rekonstrukce obytného domu čp. 21 na rohu Mariánského 
náměstí a Markovy ulice.  
 
Náměstí Českého ráje, čp. 1 – radnice 
Na začátku května byl opraven reliéf na budově radnice, resp. byla instalovaná jeho kopie. Část 
reliéfu se opravovala již v loňském roce, protože vlivem vlhkosti a mrazu po zimě kus odpadl. Náklady 
tehdy činily 176 tis. Kč. Při této opravě se zjistilo, že zbytek reliéfu není v dobrém stavu, a proto bylo 
rozhodnuto opravit i zbylou část. Letošní opravy vyšly na 234 tisíc korun.  
 
Palackého, čp. 193 – rekonstrukce 
Během první poloviny roku došlo k rekonstrukci fasády (a minimálně i interiérů prodejen) domu čp. 
193.  
 
Skálova ulice, muzeum – přestavba galerie 
V létě byla dokončena kompletní přestavba budovy muzejní galerie na expozici horolezectví. Objekt 
má novou fasádu, nové vnitřní využití, novou střechu. Z původní stavby zůstaly pouze obvodové zdi. 
Upraveno bylo i nádvoří (atrium) muzea. (Více viz Kultura).  
  
Žižkova ulice, Bio ráj – demolice 
Během letních prázdnin bylo zdemolováno staré ruské kino, pozdější Bio ráj v Žižkově ulici. Nový 
majitel, společnost Bydlení v ráji, na jeho místě zahájil stavbu bytového domu. V květnu v kině 
propukl včas uhašený požár, jehož příčiny řešila policie. Bytový dům má mít 47 bytů o velikosti 2+kk 
až 5+kk o rozlohách od 60 do 120 m2 s terasami a 58 pakovacích stání v podzemních garážích. 
Autorem návrhu je architekt Libor Pánek, který nový objekt popsal takto: „Byty jsou situovány ve 
dvou hlavních hmotách. První k jihu je čtyřpodlažní s posledním ustupujícím podlažím, všechna 
podlaží s velkými terasami. Z důvodu neosluněné severní fasády se jedná o byty pavlačového typu, 
standard bytů 3+kk a 2+kk v ustupujícím podlaží. Druhá hmota obsahuje od prvního do třetího 
nadzemního podlaží byty 3+kk, ve čtvrtém a ustupujícím pátém podlaží jsou mezonetové bytové 
jednotky standardu 5+kk, opět s terasami. Orientace bytů je východ/západ. Kromě dvou bytů 
v přízemí do dvora jsou všechny řádně prosluněny, v prvním nadzemním podlaží mají byty na východ 
i na západ do dvora malé předzahrádky.“ (Foto viz Fotokronika, červenec, srpen).  
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Počasí v Turnově 

 
Začátek roku 2019 poznamenala dlouhá, ale mírná zima. Mrazy nastaly až v únoru a v březnu. 
Napadlo velmi málo sněhu a na jaře skoro nepršelo, také často vál silný vítr. To vše způsobovalo velké 
sucho – už v dubnu bylo vyhlášeno nebezpečí požárů kvůli suchu. Květen byl chladný a deštivý, ale 
v červnu a červenci nastala velká vedra a v Turnově opět téměř nepršelo. Ve zbytku republiky bylo 
sucho mnohem mírnější než v předcházejícím roce, ale tady v Turnově bylo velmi silné. V srpnu se 
trochu ochladilo a občas zapršelo. Podzim byl dlouhý a mírný. Zima do konce roku nedorazila 
a Vánoce byly opět na blátě.  
Průměrné teploty v sezoně 2018/2019: 9/2018: 13,7 °C, 10/2018: 9,61 °C, 11/2018: 4,65 °C, 12/2018: 
0,82 °C, 1/2019: -1,97 °C, 2/2019: 0,93 °C, 3/2019: 5,13 °C, 4/2019: 10,03 °C, 5/2019: 11,66 °C, 
6/2019: 21,48 °C, 7/2019: 18,58 °C, 8/2019: 18,48 °C. (Zdroj: Výroční zpráva Městské teplárenské za 
sezonu 2018/2019, je v ní uveden přehled a průměrné teploty od roku 1996).  
 
1.–6. ledna: Nový rok začal v úterý – bylo zataženo a celý den mrholilo, nebo přímo pršelo. Teploty 
kolem 5 °C. Hned druhý den se ale počasí výrazně změnilo, přišel silný vítr, který přinesl sníh. Ráno 
jsme se probudili do bílé zimy s teplotami těsně nad nulou. Ve čtvrtek dopoledne sněžilo jako 
v pohádce, ale už v pátek večer začínalo tát. V sobotu pršelo a mrholilo a do večera sníh téměř 
zmizel. Teploty se z mínusových bodů vrátily k pěti stupňům. Odpoledne jsme na pět minut viděli 
sluníčko. V neděli ráno trochu mrzlo, ale během dopoledne opět tálo. Bylo polojasno. (Foto ve 
Fotokronice).  
7.–13. ledna: Teploty se po celý týden pohybovaly kolem nuly, bylo mokro – déšť se střídal se 
sněhem, a zatímco na Jablonecku a Liberecku vypukla sněhová kalamita (a například Boží dar zůstal 
několik dní s mnohametrovými závějemi odříznutý od světa) u nás v Turnově se sníh držel vždy jen 
chvíli, dokud nezapršelo. Nejvíce sněhu napadlo v pátek odpoledne – chvíli to tu vypadalo jako 
v zimní pohádce. Hned v sobotu ráno a pak celý víkend však pršelo a sníh roztál téměř beze zbytku.  
14.–20. ledna: Teploty se až do pátečního večera pohybovaly nad nulou a charakter počasí byl 
podobný jako v minulém týdnu. Ovšem v pondělí a úterý vál silný vítr, který lámal stromy (v Turnově 
padl například velký smrk v zahradě vily u židovského hřbitova). V úterý trochu nasněžilo, ve středu 
se výrazně oteplilo a vše roztálo. V pátek začalo mírně mrznout, přes den mírně nasněžilo a večer se 
ochladilo výrazně. V sobotu ráno jsme naměřili 7 stupňů pod nulou, celý den byl krásně slunečný. 
V neděli už bylo zataženo, ale celý víkend byl mrazivý s mírnou sněhovou pokrývkou.  
21.–27. ledna: V pondělí brzy ráno jsme na obloze mohli pozorovat tzv. Rudý měsíc – byl moc krásný. 
Celý týden mrzlo a dočkali jsme se nejchladnějších dní letošní zimy. Až do pátku klesaly ranní teploty 
k 7 až 9 stupni pod nulu, v pátek a o víkendu se mírně oteplilo. V sobotu drobounce, ale vytrvale 
sněžilo a do večera napadlo 20–25 cm sněhu: Nejvíce sněhu za letošní zimu. Hned v neděli však 
začalo tát.  
28. ledna – 3. února: Protože se teploty celého týdne až do víkendu pohybovaly kolem nuly, sníh se 
stále držel, alespoň na zahrádkách a na trávě. Přes den tál, v noci namrzal. Ve středu a ve čtvrtek bylo 
krásně slunečno, ostatní dny byly polojasné či zatažené. V sobotu odpoledne chvílemi hustě pršelo. 
Teploty kolem 5 stupňů to umožnily. V neděli ráno hustě sněžilo, ovšem jen asi půl hodiny. Pak se ze 
sněhu stal déšť a zbytek dne hustě pršelo. 
4.–10. února: Ranní teploty se držely pod bodem mrazu, bylo polojasno, střídavě svítilo slunce. 
V pondělí ráno nasněžilo, ale kvůli teplotám, které brzy vystoupaly nad nulu, začalo tát. Sluníčko už 
totiž mělo docela jarní sílu. Sníh se ještě párkrát objevil, ale vždy jen na chvíli (např. v noci na pátek), 
ale jinak ho valem ubývá. Ve městě po něm není ani stopy a na zahrádkách ustupuje každým dnem. 
Ve vzduchu začíná být cítit jaro.  
11.–17. února: V pondělí ráno ukazoval teploměr přes 3 °C, bylo polojasno a večer přišel déšť. V úterý 
ráno dokonce sněžilo, přes den byla plískanice, do které foukal vítr a déšť chvílemi nahrazovaly 
sněhové vločky a chvílemi sluníčko. Ve středu byla plískanice ještě o dost větší – mrholení, mlha… Od 
čtvrtka se počasí zlepšovalo, bylo jasno, takže po ránu jsme zaznamenali přízemní mrazíky, přes den 
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však svítilo slunce, které hřálo a bylo hezky. V sobotu jsme na slunci naměřili přes 16 °C! Po západu 
slunce, večer, bylo stále 6 °C. V republice padaly teplotní rekordy. Ve čtvrtek ráno poprvé jarně zpívali 
ptáci.  
18.–24. února: S výjimkou čtvrtka bylo převážně hezky, až krásně. Ranní teploty se pohybovaly pár 
stupňů pod nulou, přes den svítilo slunce a pěkně hřálo. Celkově však bylo výrazně chladněji než 
v minulém týdnu. V noci na sobotu a na neděli mrzlo výrazně – naměřili jsme až 8 stupňů pod nulou. 
V úterý a ve středu odpoledne se chvílemi zatáhlo a v úterý trochu pršelo. Čtvrtek byl zatažený 
a odpoledne přišel prudký déšť, poprchávalo i v pátek dopoledne, ale během dne se opět rozjasnilo. 
Zbytek týdne už byl slunečný a jasný.  
25. února – 3. března: V pondělí po ránu mírně mrzlo, v dalších dnech už ne. Až do čtvrtka bylo 
krásně, svítilo slunce, teploty překračovaly 10 °C, občas i výrazně – ve středu padaly v republice 
teplotní rekordy. Ještě v 8 hodin večer jsme v Turnově naměřili 8 °C, pár hodin před tím bylo kolem 
14 °C. Ve čtvrtek přišla změna – ochladilo se, bylo zataženo a hned ráno pršelo. Zataženo zůstalo až 
do konce týdne, poprchávalo a vál silný vítr. Teploty nepřekročily 10 °C.  
4.–10. března: Od pondělí do pátku bylo polojasno, teploty po ránu kolem 5 °C, přes den se střídalo 
slunce s přeháňkami a často foukal silný vítr. Zkrátka, ačkoliv byl březen, panovalo pravé aprílové 
počasí. O víkendu se více zatáhlo, hodně pršelo a zvláště v neděli byla velká zima. O půlnoci na 
pondělí se Českem prohnala vichřice, která byla v Turnově doprovázena bouřkou!  
11.–17. března: Aprílové počasí pokračovalo celý týden, většinou bylo polojasno a větrno, chvílemi 
vysvitlo slunce, nebo se přehnal déšť. Ve středu odpoledne bylo krásně slunečno. Od čtvrtka do 
soboty vždy odpoledne pršelo. V pátek nešlo o přeháňku, ale opravdu silný, jakoby letní déšť. 
V neděli se počasí trochu zbláznilo, celý den svítilo slunce a teploty vyskočily o 10 i více stupňů oproti 
předchozím dnům. V Turnově na slunci bylo skoro 20 °C! 
18.–24. března: Celý týden bylo spíše hezky, od čtvrtka do soboty nádherně. Až se skoro nechtělo 
věřit, že je ještě březen. Teploty v úterý a ve středu po ránu klesly k nule, byla i námraza, přes den 
bylo polojasno a na teploměru jsme nejvíce naměřili kolem deseti stupňů. Nejtepleji bylo v sobotu, 
na slunci snad hodně přes dvacet. V noci na neděli se ochladilo a neděle už více připomínala březen – 
ranní teploty 8 stupňů, přes den kolem 13.  
25.–31. března: Počasí bylo trochu aprílové, ranní teploty kolísaly od necelých 2 stupňů nad nulou 
(v pondělí, středu a sobotu) k 7 stupňům (v pátek). V pondělí odpoledne drobně pršelo a přišly 
dokonce sněhové přeháňky! Chladněji bylo až do čtvrtečního odpoledne, kdy se začalo oteplovat, 
a do konce týdne následovaly slunečné teplé dny. Na slunci teploty dosahovaly až k 20 °C. 
1.–7. dubna: Od začátku dubna se začalo oteplovat a po celý měsíc následovaly (jen s malými 
výjimkami) slunečné a teplé dny. V pátek se zatáhlo a chvíli drobně pršelo. Chladné bylo i sobotní 
dopoledne, ale už odpoledne přišlo horko, které v následujících dnech neustalo. 
8.–14. dubna: V pondělí bylo stále horko, ale v úterý se vzduch ochladil a tam, kde nesvítilo slunce, 
bylo chladno. Protože ale slunce svítilo s velkou intenzitou, moc jsme nemrzli. Ve středu ráno byla 
námraza, a to taková, že pomrzly některé jarní plodiny a kvetoucí stromky. Škody ale nebyly nijak 
značné (až na moje kedlubny). Během dne a v následujících dnech se počasí chovalo stejně, jako 
předtím. Mimo slunce chladno, ale na slunci, které zářilo téměř bez přestávky teploty přes 20 °C. 
15.–21. dubna: Celý týden bylo horko i vzduch se oteploval. Začínalo být patrné sucho, protože už 
mnoho týdnů výrazně nepršelo. Ranní teploty mezi 6–9 °C, odpolední na slunci přes 20 °C. 
22.–28. dubna: Setrvalé teplo, ranní i denní teploty pomalu stoupaly. V pondělí a v úterý vál velmi 
silný vítr. Počasí připomínalo spíše letní měsíce – květen, červen. Horko vyvrcholilo v pátek, kdy bylo 
doslova vedro. V noci přes 10 °C, přes den nebylo výjimkou naměřit 26 °C. Odpoledne se začalo 
zatahovat. V noci na sobotu se ochladilo a pozdě večer začalo pršet. Pršelo silně, ale jen krátce. 
V sobotu ráno bylo výrazně chladněji a zataženo a mžilo, ale půda je zavlhčená jen přibližně 0,5 cm 
pod povrch. Škoda, bylo by potřeba mnohem více deště, abychom mohli přestat mluvit o suchu. 
Sobotní denní teploty dosáhly jen 14 °C, a tak nám všem byla nebývale zima, přestože počasí 
v podstatě odpovídalo běžnému dubnu.  
29. dubna – 5. května: Chladnější počasí pokračovalo a vyústilo ve velkou zimu. V pondělí poměrně 
dost pršelo, v úterý sice svítilo slunce, ale vzduch byl velmi chladný. Ráno bylo jen asi 6 °C, ale během 
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dne se oteplilo, slunce svítilo s poměrně velkou intenzitou, a tak tradiční pálení čarodějnic v širokém 
okolí mohlo probíhat dle plánů. 15 °C. Ve středu, ve státní svátek, bylo stále hezky, polojasno 
a poměrně teplo, rozhodně však méně než den předtím a než v předchozích týdnech. Relativní teplo 
pokračovalo ještě ve čtvrtek, ráno kolem 6 °C, přes den na slunci teplo. V pátek během dne se ale 
začalo výrazně ochlazovat, slunce nesvítilo a k večeru nastala opravdu zima. V noci teploty 
klesly k 1 °C nad nulu. V sobotu odpoledne přišel hustý déšť, což je dobře, protože i přes ochlazení 
stále panuje velké sucho. Neděle byla bez deště, ovšem denní teploty nepřesáhly 13 °C a slunce 
vysvitlo jen chvilkami. Podle předpovědi nás čeká nebývale chladný květen a na počátku noční teploty 
hraničící s mrazíky.  
6.–12. května: Předpověď se vyplnila – v první polovině týdne bylo velmi chladno a přes noc se 
teploty pohybovaly kolem nuly a došlo i na přízemní mrazíky, což na mnoha místech uškodilo 
počínající úrodě. Přes den bylo obvykle polojasno a pocitově chladno – teploty nepřekračovaly 10 °C. 
Ve středu, na státní svátek, bylo krásně – počasí se celý den oproti ostatním dnům vymykalo. Svítilo 
slunce a hřálo, takže teploměr ukazoval i 20 °C. Ve čtvrtek se opět zatáhlo, ale teploty už nebyly tam 
nízké – přes noc kolem 9°, přes den mezi 16–20 °C. V noci na pátek a v sobotu docela dost pršelo. 
V neděli foukal velmi silný nárazový vítr.  
13.–19. května: Počasí stále ještě neodpovídalo květnu, ale spíše dubnu – ranní teploty se 
pohybovaly od 3 °C (v úterý) k 8 °C (v pátek a o víkendu), odpolední teploty se na začátku týdne 
dostaly k 16 °C, od středy pak klesly k pouhým 13 °C, tepleji bylo o víkendu. Většinou bylo polojasno, 
chvílemi slunce velmi zářilo a hřálo, ale vzápětí se schovalo za mraky. Ve středu přes den mrholilo, 
v noci pršelo hodně.  
20.–26. května: V týdnu hodně pršelo, počasí bylo výrazně proměnlivé a teploty stále moc 
nestoupaly. V pondělí bylo skoro pořád zataženo, v úterý na oplátku svítilo slunce skoro celý den, 
v noci na středu hodně pršelo, přes den bylo chladno a mrholilo (14 °C). Ve čtvrtek už v Turnově 
nepršelo, odpoledne se i výrazně oteplilo. Na několika místech republiky se kvůli silným dešťům 
zvedaly hladiny řek. Páteční ráno bylo opět výjimečně chladné, naměřili jsme 4 °C. Zato v sobotu bylo 
příjemně, polojasno a hodně teplo, až přišla asi hodinová bouřka s prudkým lijákem. V neděli bylo 
překrásně letně – horko a zářilo slunce. Víkend Staročeských řemeslnických trhů tedy dopadl 
výborně. 
27. května – 2. června: Zatímco v pondělí bylo stále krásně, v úterý od noci a úplně celý den hustě 
pršelo (snad nejvíce od začátku roku) a byla zima. Počasí poznamenalo výkony a návštěvnost 
Memoriálu Ludvíka Daňka. Ve středu bylo zataženo a od čtvrtka se začalo oteplovat. Bylo polojasno. 
Na víkend dorazilo letní počasí – bylo vedro se zářivým sluncem a teplotami dosahujícími třicítku. 
Teplotní skoky jsou opravdu prudké. Například ve čtvrtek ráno bylo 5 °C, v sobotu pozdě večer 24 °C. 
3.–9. června: Celý týden bylo horko a slunečno. Ranní teploty i více než 15 °C, denní místy dosahovaly 
ke třicítce. Ve čtvrtek kolem sedmé večer přišel velký silný liják s bouřkou, asi hodinu se z nebe lily 
úplné proudy deště. Pak hned zase bylo hezky, jen mírně chladněji.  
10.–16. června: Počasí bylo velmi teplé až tropické, teploty překračovaly třicítky a moc neklesaly ani 
v noci, a to až do sobotního večera, kdy přišel velmi silný vítr a přinesl s sebou silný déšť. Pršelo 
hodně i během noci a nedělního rána. Teploty spadly o 10 stupňů na cca 22 °C. Neděle byla chladnější 
a polojasná s několika deštivými hodinami.  
17.–23. června: Panovalo letní, ale poněkud proměnlivé počasí. Bylo teplo, teploty po ránu 
dosahovaly průměrně 15 °C, odpoledne přibližně 25 °C. I když bylo horko, nebylo vedro. V pátek po 
ránu mírně pršelo, dopoledne bylo zataženo, ale odpoledne už slunečno a horko. Stejně to vypadalo 
v neděli, to ale nepršelo a odpolední teploty dosáhly 28 °C.  
24.–30. června: V poslední týden před prázdninami plně propuklo parné léto. Ranní teploty začaly na 
15 °C v pondělí, ale už v úterý se ani v noci nedostaly pod 20 °C. Přes den bylo parno a slunce zářilo 
na obloze bez jediného mraku. Ve středu padaly v republice, ale v celé Evropě, teplotní rekordy. 
Teploty se v Turnově přehouply přes 35 °C. Mimořádně parné počasí způsobila fronta ze Sahary. 
V pátek se ochladilo, už v noci bylo chladněji a ráno jsme naměřili 15 °C. Celý den bylo polojasno až 
zataženo a foukal chladný vítr. Letně oděným lidem (například mně) bylo poněkud zima. Odpoledne 
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se opět oteplilo, vysvitlo slunce a pálilo, ale stále foukal chladný vítr. Sobotní ranní teploty byly nízké 
(11 °C), ale vzápětí vysvitlo slunce a začal další horký den.  
1.–7. července: V pondělí a v úterý pokračoval parné počasí, co však bylo netypické pro tuto roční 
dobu, byly nízké noční teploty. Ráno bylo jen kolem 15 °C, zatímco přes den teploty hodně 
přesahovaly třicítku. Zatímco v pondělí ve většině republiky řádily bouřky s krupobitím (často 
s ničivými následky), Turnov potvrdil, že v něm neprší – spadlo zde asi deset kapek. Od středy se 
mírně ochladilo, noční teploty byly nadále nízké, ale odpoledne jasná či polojasná s teplotami kolem 
25 °C. V neděli foukal výrazně studený vítr.  
8.–14. července: Letní počasí se na chvíli odmlčelo. Ranní teploty sotva překračovaly 10 °C, denní se 
pak pohybovaly kolem 25 °C. Většinou bylo polojasno a slunce svítilo jen chvílemi. V úterý bylo jen 
20 °C, ve středu už zase až 27 °Cׄ, ale bylo hodně zataženo. V pátek přišlo několik přeháněk a k večeru 
krátká bouřka s vydatným deštěm. V sobotu bylo chladno a zataženo a několik přeháněk, z toho 
jedna se silným větrem. V neděli také chvíli pršelo, ale oteplovalo se a sluníčko svítilo s větší 
intenzitou 
15.–21. července: V pondělí bylo teplo a slunečno s teplotami mírně nad 20 °C. V úterý bylo zataženo 
a teploty jen kolem 20 °C, večer se zase trochu oteplilo. Ranní teploty v první půlce týdne byly nízké, 
kolem 11–12 °C. Ve čtvrtek začalo opět horké počasí a teploty se blížily třicítkám a slunce už opět 
svítilo bez přerušení. Teprve v noci na neděli přišly bouřky (z horka) a celou neděli přicházely drobné 
přeháňky, ale bez ochlazení. Bylo nejméně 25 °C.  
22.–28. července: V pondělí bylo svěží po nedělním dešti. V dalších dnech se ale už oteplilo a nastala 
opět vedra bez deště. Noci byly teplé kolem 20 °C, přes den teploty překračovaly třicítky. V sobotu 
27. července byly v republice zaznamenány teplotní rekordy, a to i v Turnově, kde jsme naměřili 
36,8 °C.  
29. července – 4. srpna: Stále vedra. Teploty se po ránu pohybovaly kolem 18 °C, od čtvrtka se začalo 
mírně ochlazovat a ranní teploty byly kolem 12–14 °C, odpolední kolem 25 °C. V pondělí a ve středu 
odpoledne chvíli pršelo, ale přestože skoro na každý den v předpovědích počasí hlásili déšť, v Turnově 
nepršelo, srážky se mu vyhýbaly téměř nepochopitelně. V prvních třech dnech týdne na různých 
místech republiky škodily bouřky a přívalové deště, tady se daly kapky deště spočítat na prstech 
jedné ruky.  
5.–11. srpna: V polovině tohoto týdne konečně přišel očekávaný velký déšť. První dva dny týdne bylo 
ještě horko, v noci a k ránu 13–15 °C, polojasno, když svítilo slunce – pálilo. Denní teploty 25–28 °C. 
Ve středu brzy ráno začalo hodně pršet, liják trval asi půl hodiny. Bylo zataženo a teprve pozdě 
odpoledne se začalo rozjasňovat a teploty stoupaly k 28 °C. Nastalo dusno následované velkým 
větrem a deštěm. Až do neděle pak panovalo mokré, deštivé počasí. Ale místo výrazných srážek šlo 
spíše o mrholení. Ranní teploty kolem 14 °C, denní kolem 25 °C. Teplé mokré léto. V neděli už 
nepršelo, bylo jasno a slunečno.  
12.–18. srpna: V noci na pondělí byla velká bouřka se silným deštěm, přes den pak bylo zataženo 
a chladněji. Od úterního rána výrazně klesaly noční a ranní teploty, a to až k 8 °C ve čtvrtek. Dny byly 
polojasné a bez deště s teplotami kolem 23 °C. Tepleji bylo o víkendu a v neděli docela svítilo slunce 
a teploty na slunci stoupaly k 28 °C. 
19.–25. srpna: Na začátku týdne konečně pršelo. V noci na pondělí přišel velký déšť, ochladilo se, 
přes den bylo kolem 23 °C a několikrát přišly přeháňky. Ráno bylo ještě 17 °C, ale v dalších dnech 
teploty pořád klesaly až na 9 °C v pátek ráno. V úterý bylo mokro a zataženo a odpoledne chvíli 
pršelo. Pršelo také v noci na středu a ve středu, ale ne moc. Od čtvrtka se vyjasňovalo a víkend byl 
slunečný s denními teplotami blížícími se třicítce.  
26.–31. srpna: V poslední prázdninový týden bylo stále horko a převážně slunečno. V noci se teploty 
blížily 20 °C, ale nepřekročily tuto hranici. Denní teploty se pohybovaly mezi kolem 30 °C a často bylo 
dusno, nejvíce asi v sobotu 31. srpna. Opět bylo velké sucho.  
1.–8. září: Neděle byla posledním opravdu horkým letním dnem, odpoledne přišla krátká silná bouřka 
z horka  a hned v noci na pondělí se výrazně ochladilo (za nedělních ranních 17 °C na pondělních 7 °C) 
a pršelo. Od úterka bylo chladné počasí, ale pěkné slunečné. V noci na sobotu pršelo (stále je to 
potřeba, protože přes srážky z posledních dnů je stále sucho). Nejteplejším dnem týdne byla neděle.  
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9.–15. září: V pondělí bylo zataženo a několikrát přišly dešťové přeháňky. V noci na úterý také pršelo, 
během dnes ale začalo svítit sluníčko. Po zbytek týdne bylo polojasno, ale poměrně zima. Teploty 
nepřekročily 20 °C. Nejtepleji bylo o víkendu, kdy po většinu dne svítilo sluníčko. Noci ale byly hodně 
chladné (kolem 8 °C).  
16.–22. září: Během týdne se velmi ochladilo a v noci na čtvrtek se v okrajových částech města 
objevily první přízemní mrazíky (v centru Turnova byly ráno 3 °C). V pondělí bylo polojasno 
s teplotami kolem 15 °C. V noci na úterý se oteplilo na 13 °C, přes den svítilo slunce, odpoledne začal 
vát velmi silný vítr, který vydržel po většinu noci, a poté začalo pršet. Ve středu bylo polojasno, noc 
chladná, přes den svítilo slunce, ale bylo velmi chladno, odpoledne jen 12 °C. Noc na čtvrtek byla 
chladná a ve čtvrtek byla opravdu zima, ale odpoledne vysvitlo slunce. V pátek ráno byla nula, ale den 
byl jasný a slunečný a teploty se vyšplhaly na 15 °C. O víkendu se pak na slunci přiblížily až k 20 °C.  
23.–29. září: Až do středy se počasí drželo ve stejném duchu. Slunečné a teplé. Ve středu začalo pršet 
a mrholilo skoro celý den a byla zima. Čtvrtek byl opět slunečný a teplý, ale už v noci na pátek zase 
začalo pršet, ochladilo se, přes den ještě teploty vylezly docela vysoko – i přes 15 °C, ale večer přišel 
hustý déšť.  
30. září – 6. října: V sobotu se výrazně ochladilo, pršelo a mrholilo. V neděli po ránu bylo 5 °C, přes 
den kolem 11 °C, párkrát vylezlo sluníčko, ale jinak bylo zataženo. Během týdne se počasí 
proměňovalo od zářivých slunečných dnů, přes hustý déšť a zataženo.  
7.–13. října: Celý týden byl takový aprílový, každý den jinak. V noci na pondělí mrzlo (3 °C pod nulou), 
přes den slunečno s teplotami do 10 °C. V úterý celý den pršelo, bylo zataženo, odpoledne déšť 
ustával a oteplilo se na 15 °C. V noci pršelo, ale ve středu ráno bylo 11 °C a až do večera svítilo slunce 
a bylo teplo. Večer přišel silný déšť a čtvrtek byl zase deštivý, ale docela teplý. Víkend se ale vyvedl. 
Bylo slunečno a teplo, v neděli až 20 °C! 
14.–20. října: Celý týden bylo převážně slunečno a teplo. Ranní teploty od 5 °C (ve čtvrtek) do 
14 °C (v úterý a o víkendu), odpolední na slunci až k 20 °C. Ve středu bylo zataženo a dopoledne 
pršelo, proto bylo o něco chladněji než v ostatní dny. 
21.–28. října: Krásné slunečné počasí pokračovalo. Teploty se pohybovaly stejně jako v minulém 
týdnu. V pondělí jsme ve stínu naměřili 18 °C! Středa byla opět trochu zamračená. V pátek ráno byla 
nad Turnovem hustá mlha. Od sobotního rána bylo slunečno, v noci bylo 5 °C, přes den až 17 °C, 
v neděli ještě o stupínek tepleji, ale odpoledne se zatáhlo a k večeru začalo trochu pršet. Teplota 
klesla ke 13 °C.  
29. října – 3. listopadu: Až do víkendu bylo krásně slunečno a docela teplo, ale že je podzim, už bylo 
na teplotách jasně znát – nedosahovaly ani 10 °C. V noci na čtvrtek přišel silný mráz – v centru 
Turnova jsme naměřili 8 stupňů pod nulou, v okolí bylo kolem tří stupňů pod nulou. Zahrádky 
definitivně pomrzly. O víkendu bylo zataženo, deštivo a tmavo.  
4.–10. listopadu: S výjimkou soboty bylo většinou polojasno, docela teplo, sluníčko svítilo docela 
často. Ranní teploty mezi 3 až 5 °C, denní do 10 °C. V sobotu bylo po ránu tepleji (8 °C), ale to jen 
proto, že od noci hustě pršelo a nepřestalo úplně celý den. Už dlouho jsme v Turnově takto usilovně 
deštivý den nezažili. V neděli už ale bylo zase polojasno a docela teplo, večer se ale ochlazovalo 
a v sedm hodin byly pouze 2 °C.  
11.–17. listopadu: Během týdne převládalo polojasné počasí s mrholením a přeháňkami a ranními 
teplotami těsně nad nulou a denními kolem 4 °C. V úterý večer se poprvé objevil na zemi sněhový 
poprašek. Výjimkou z týdne byl čtvrtek, kdy celý den svítilo sluníčko, tepleji ale nebylo. Oteplilo se na 
víkend, po ránu bylo 11 °C, svítilo slunce a teploměr ukazoval i 15 °C. Oslavy 30. výročí sametové 
revoluce tak byly ozářené sluncem. 
18.–24. listopadu: Celý týden bylo tepleji, ranní teploty od 10 °C (v pondělí) přes nulu (v úterý)  
k 7-8 stupňům v dalších dnech. V noci na pondělí vál velmi silný vítr, odpoledne se začalo ochlazovat. 
Ve středu a v pátek svítilo sluníčko. V sobotu vál silný vítr. 
25. listopadu – 1. prosince: Počasí tohoto týdne se podobalo tomu minulému. Až do pátku bylo ráno 
i přes den kolem 6-7 °C, ochladilo se až o víkendu – v sobotu po ránu bylo 5 °C pod nulou a v neděli 
2 °C pod nulou. Bylo většinou polojasno, občas mrholilo, občas vysvitlo slunce – nejvíc ve čtvrtek, kdy 
se odpoledne i dost oteplilo.  
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2.–8. prosince: Stále bylo ještě docela teplo. Ranní teploty kolem nuly, denní kolem 4 °C. Ochladilo 
se ve čtvrtek (5 °C pod nulou), a především v pátek. Většinou bylo polojasno, občas vysvitlo slunce, 
které bylo často nahrazeno mrholením, případně i sněhovou přeháňkou. V sobotu jsme se probudili 
do zasněženého rána, ale sníh během pár hodin roztál. V neděli už nepršelo.  
9.–15. prosince: První dva dny bylo teplo s teplotami kolem 3 °C, a zejména v úterý bylo krásně 
slunečno a ještě začátek večera byl teplý, ale pak se výrazně ochladilo. Ve středu ráno jsme se 
probudili do mrazu 7 stupňů pod nulou, stále svítilo slunce, ale mráz trval celý den. Ve čtvrtek ještě 
mrzlo, ale už bylo zataženo a začalo se pomalu oteplovat, do konce týdne pak bylo tepleji, s teplotami 
mírně nad nulou, a zataženo.  
16.–22. prosince: Bylo většinou zataženo, občas prudce vysvitlo sluníčko. Teploty se držely nad nulou 
s výjimkou středy, kdy bylo ráno 5 stupňů pod nulou. V pátek 20. prosince padaly teplotní rekordy, 
naměřili jsme více než 10 °C a celý den zářilo slunce. V sobotu ráno nás přivítal silný déšť, a ačkoliv 
pak přes den nepršelo, bylo zataženo. Pršet začalo až večer a pršelo i v neděli ráno.  
23.–29. prosince: V pondělí po ránu bylo 5 stupňů a pršelo, pomalu, ale jistě jsme se smířili s dalšími 
Vánocemi bez sněhu. Celý Štědrý den bylo krásně, teplo a svítilo sluníčko, ale právě, když se většina 
lidí scházela u stromečku, začalo hustě pršet a pršelo i skoro celý další den. Teploty zůstávaly stejné – 
kolem 5 °C a bylo zataženo a tma. Trochu se vyjasnilo až 27. prosince a krátce svítilo slunce. V sobotu 
po ránu se objevila trocha sněhu, ale hned tál. 
30. a 31. prosince: V pondělí bylo krásně, mrzlo celý den (ráno 4 stupně pod nulou), svítilo slunce 
a večer se obloha pokryla krásnými hustými červánky. Poslední den roku byl povětšinou zatažený 
a bez mrazu, až v pozdním odpoledni vysvitlo slunce.  
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Město Turnov – základní informace 

 
Základní informace 
Turnov leží na středním toku Jizery v tzv. Turnovské pahorkatině. Střed města, náměstí, se nachází 
267 metrů nad mořem na pozici 50° 35′ 15“ severní šířky a 15° 9′ 26“ východní délky. Turnov leží 
v centru Chráněné krajinné oblasti Český ráj. 
Výměrou 2 273 ha se Turnov řadí na 5. místo v okrese. Město se organizačně dělí na 5 katastrálních 
území (Turnov, Daliměřice, Mašov u Turnova, Bukovina u Turnova a Malý Rohozec) a na 13 částí: 
Turnov s Nudvojovicemi, Daliměřice, Hrubý Rohozec, Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Bukovina, Dolánky 
u Turnova, Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, Mokřiny a Vazovec. Kód základní územní jednotky města 
je 577626. 
 
Počet obyvatel 
K 31. prosinci 2019 bylo v Turnově evidováno 14 012 obyvatel a 623 cizinců. 
 
Správní území města 
Turnov je obcí s rozšířenou působností (úřad III. stupně). Od změny územního členění státu v roce 
2003 byl Turnov ustanoven obcí s rozšířenou působností (ORP), což znamená, že vykonává výkon 
vybraných činností přenesené působnosti (státní správy) pro obce spadající do jeho správního 
obvodu (ve věcech přenesené působnosti je městský úřad podřízen Krajskému úřadu v Liberci). 
V roce 2019 to stále bylo 37 obcí: Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, 
Karlovice, Kobyly, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, 
Olešnice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, 
Rovensko pod Troskami, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Turnov, 
Vlastibořice, Všeň, Vyskeř, Žďárek a Žernov. 
 
Ekonomická sféra 
V oblasti ekonomické má Turnov jednu velkou výhodu. Není zde jeden velký průmyslový kolos, jehož 
případné potíže by mohly způsobit těžkosti značnému počtu obyvatel, ale je tu, dalo by se říci 
tradičně, poměrně velký počet firem působících v nejrůznějších oborech. Také díky tomu se pohybuje 
nezaměstnanost na Turnovsku pod hranicí republikového průměru. 
 
Domy  
Koncem 18. století bylo v Turnově asi 300 domů. V posledních letech zažil Turnov poměrně bohatou 
stavební aktivitu – pro rok 1991 je uváděn počet 2 394 domů, v roce 1999 již 3 100 domů (z toho 
2 691 rodinných). Počty z nedávné doby se týkají Turnova včetně jeho okrajových částí, dříve 
samostatných obcí. V polovině roku 2018(!) bylo jako poslední přiděleno popisné číslo 2289 s tím, že 
v evidenci není souvislá řada. Z toho důvodu není možné stanovit přesný počet domů na území 
Turnova (údaje poskytl Stavební úřad města). 
 
Klima 
Turnov leží v mírně teplé klimatické oblasti (MTT), podoblasti MT 7, MT 9, MT 10 a MT 11. Nejnižší 
nadmořská výška je 243 m u Jizery a nejvyšší bod je 420 m u hradu Valdštejn. Roční úhrn srážek činí 
743 mm a průměrná roční teplota činí 7,7 stupňů Celsia. Trvání slunečního svitu je v průměru 1750 
hod./rok, počet dnů se sněhovou pokrývkou 74. 
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Geologie a geomorfologie 
Území leží v oblasti tvořené kvádrovými pískovci, písčitými slínovci a jílovci svrchně křídového stáří 
a jejich eluvii, štěrkopískovými terasami, sprašovými pokryvy, nevápnitými nivními uloženinami 
a svahovinami. Z geomorfologického hlediska patří Turnov do provincie Česká vysočina, subprovincie 
Česká tabule, oblasti Severočeské tabule, geomorfologického celku Jičínská pahorkatina a podcelku 
Turnovská pahorkatina. Ta se dělí na okrsky Mnichovohradišťská kotlina, Vyskeřská vrchovina, 
Turnovská stupňovina, Českodubská pahorkatina a Libuňská brázda. Osou celého území je řeka Jizera 
s údolní nivou. 
 
Hydrologie 
Turnov je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída. Zájmové území patří 
do povodí Labe, dílčího povodí Jizery. V Turnově se do ní vlévá Vazovecký potok, Odolenovický potok, 
Ohrazenický potok, Stebenka, Libuňka, Modřišický potok a další malé vodoteče. Řeka Jizera je 
vodárenským tokem. Je zdrojem pro úpravu pitné vody v Káraném u Prahy, kde je využívána po 
umělé infiltraci přímo pro pitné účely. Pitná voda pro Turnov se čerpá z podzemních zdrojů Dolánky, 
Nudvojovice, Záborčí-Kalich. Komunální odpadní vody jsou prakticky všechny sváděny na čistírnu 
odpadních vod. 
(Charakteristika a statistické údaje v kapitolkách ekonomická sféra, domy, klima, geologie 
a hydrologie jsou převzaty z webových stránek města). 
 
Město Turnov vlastní nebo zřizuje tyto organizace: 
Městské společnosti s ručením omezeným 
Městské společnosti je možno definovat jako výdělečné, tj. podnikatelské subjekty. Stoprocentní 
účast v těchto společnostech má Město Turnov, které také vlastní veškerý jejich majetek 
a společnosti si jej od města pronajímají za úhradu. Rada města plní funkci valné hromady a jmenuje 
jednatele.  

 Městská teplárenská Turnov 

 Technické služby Turnov 

 Turnovské odpadové služby 

 Městská sportovní Turnov  

 Kulturní centrum Turnov  
 
Sdružení obcí  
Turnov vlastní společnosti spolu s dalšími obcemi 

 Vodohospodářské sdružení Turnov 
 
Příspěvkové organizace:  
Tyto organizace zřizuje, zakládá Město Turnov k tomu účelu, aby s jejich pomocí zajišťovalo potřeby 
nezbytné pro město Turnov a jeho obyvatele. Organizace mají svou právní subjektivitu, spravují 
majetek (budovy), který zůstává ve vlastnictví Města Turnova. V čele každé z těchto organizací stojí 
ředitel, který plně odpovídá městské radě za řádný a hospodárný provoz svého zařízení. Od roku 
2015 přibyla ZŠ Zborovská (speciální škola byla dříve zřizována krajským úřadem). 

 Zdravotně sociální služby Turnov 

 Turnovské památky a cestovní ruch  

 Městská knihovna Antonína Marka 

 Středisko pro volný čas Žlutá ponorka 

 Základní škola ul. Skálova 

 Základní škola ul. 28. října 

 Základní škola ul. Žižkova 

 Základní škola Mašov 

 Základní škola ul. Zborovská 
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 Základní umělecká škola 

 Mateřská škola ul. 28. října 

 Mateřská škola ul. Alešova 

 Mateřská škola ul. Bezručova 

 Mateřská škola Mašov 

 Mateřská škola ul. Zborovská 

 Mateřská škola ul. Jana Palacha 

 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko  

 Waldorfská mateřská škola 

 Dětské centrum 
 
Organizační složky městského úřadu 

 Sbor hasičů Města Turnova 
 
Orgány města 

 Městská policie 
 
Ostatní 

 Městský útulek pro psy 

 Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. 
 
Partnerská města 

 Jawor (Polsko), od roku 1999, 25 tisíc obyvatel.  
Město Jawor je členem Euroregionu Nisa a s 25 tisíci obyvateli je také sídlem okresních 
orgánů (powiatu). V souvislosti s reformou veřejné správy v Polsku byl Jawor zařazen do 
velkého vojvodství wroclavského. 

 Niesky (Německo), od roku 2002, 11 tisíc obyvatel. 
Město Niesky bylo založeno příslušníky Jednoty bratrské, kteří byli v 17. století nuceni opustit 
rekatolizované Čechy. Leží v blízkosti jezer hojně využívaných k rekreačním účelům. 

 Keszthely (Maďarsko), od roku 2002, 24 tisíc obyvatel 
Město Keszthely leží přímo na břehu Balatonu. Je označováno za „hlavní město Balatonu“, 
významné turistické oblasti Maďarska. 

 Murska Sobota (Slovinsko), od roku 2005, 14 tisíc obyvatel. 
Město je centrem spádové oblasti – v nejbližším okolí žije dalších 20 tisíc, v širším spádovém 
území města pak 100 tisíc obyvatel. Leží ve východní části země, 30 km od rakouských, 
maďarských a chorvatských hranic. 

 Alvesta (Švédsko), od roku 2006, 19 tisíc obyvatel. 
Alvesta je správní centrum stejnojmenné komuny, která má jedno zastupitelstvo a jednoho 
starostu. Samotná Alvesta má asi 8 tisíc obyvatel (další 2 osady asi 2 tisíce a ostatní žijí 
v malých osadách či na samotách). Alvesta se nachází v jižní části Švédska ve starobylé 
provincii zvané Småland.  

 Idar-Oberstein (Německo), od roku 2006, 40 tisíc obyvatel. 
Město je významným evropským centrem kamenářství a šperkařství, i když dnes již tyto 
obory nehrají stěžejní úlohu v jeho ekonomice. Přesto si zde z tohoto tradičního řemesla 
udělali svou značku, díky které zná toto město nejen celé Německo, ale i zahraničí.  
 

http://www.slunickoturnov.cz/
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Město je členem těchto sdružení 
Vodohospodářské sdružení Turnov / Sdružení Český ráj / Euroregion Nisa / Sdružení obcí Libereckého 
kraje / Svaz měst a obcí České republiky / Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska / 
Mikroregion Jizera / Národní síť Zdravých měst ČR. 
 
Městský úřad Turnov 
Městský úřad je orgánem výkonu veřejné správy v příslušném správním obvodu. Tvoří jej starosta, 
místostarostové, tajemník a další pracovníci. V čele úřadu stojí starosta. 
Městský úřad zajišťuje činnosti jak v oblasti samostatné, tak i přenesené působnosti. V oblasti 
samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložila rada města a zastupitelstvo města. Metodicky řídí 
a usměrňuje organizace, které si obec zřídila. Pro občany zajišťuje informační a poradenský servis, 
přijímá a vyřizuje jejich stížnosti, náměty a návrhy. Pomáhá výborům ZM a komisím RM v jejich 
činnosti. Za výkon samostatné působnosti je MěÚ odpovědný radě města. 
Ve věcech přenesené působnosti je městský úřad podřízen Krajskému úřadu Liberec. 
 
Sídla městského úřadu 
Městský úřad sídlil v roce 2018 naposledy ve čtyřech budovách. V srpnu 2017 byla zahájena generální 
rekonstrukce budovy bývalého Skálova sirotčince ve Skálově ulici čp. 466, která byla dokončena na 
samotném konci roku 2018 a nazvané Nová radnice. V roce 2016 byla prodána jedna ze stávajících 
budovy městského úřadu (bývalý soud ve Skálově ulici čp. 72) Libereckému kraji pro potřeby 
turnovského muzea. Na úplném začátku roku 2019 se úředníci přestěhovali z budov ve Skálově ulici 
(čp. 72 a 84) do Nové radnice.  
 
Hlavní budova radnice, Dvořákova 335 

 VEDENÍ MĚSTA 
Ing. Tomáš Hocke, starosta města 
Mgr. Petra Houšková, místostarostka 
Mgr. Jana Svobodová, místostarostka 
Tajemník MěÚ – Ing. Miroslav Šmiraus 

 ODBOR FINANČNÍ: 8 pracovníků, vedoucí odboru Bc. Jana Chodaničová 

 ODBOR ROZVOJE MĚSTA: 8 pracovníků, vedoucí odboru RNDr. Miroslav Varga 

 ODBOR SPRÁVY MAJETKU: 11 pracovníků, vedoucí odboru Ludmila Těhníková (do konce 
2019) 

 STAVEBNÍ ÚŘAD: 7 pracovníků, vedoucí odboru Ing. Eva Zakouřilová 

 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 8 pracovníků, vedoucí odboru Ing. Miloslava Šípošová 

 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA: 4 pracovníci, tajemník Ing. Miroslav Šmiraus 

 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ: 8 pracovníků, vedoucí odboru Ing. Jan Zárybnický 
 
Skálova ulice čp. 466 – Nová radnice 
Do budovy se přestěhovali všichni úředníci z čp. 72 a 84 v lednu 2019. 
 

 ODBOR SPRÁVNÍ: 9 pracovníků, vedoucí odboru Zdeněk Hovorka 

 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: 12 pracovníků, vedoucí odboru Mgr. Hana Kocourová 

 ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ: 3 pracovníci, vedoucí odboru Petr Weiss 

 ODBOR DOPRAVNÍ: 19 pracovníků, vedoucí odboru Pavel Vaňátko 

 OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD: 5 pracovníků, vedoucí odboru Ing. Hana Toboříková 

 ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU: 6 pracovníků, vedoucí odboru Mgr. Martina Marková 
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Vedení města 

 
Volby do obecních zastupitelstev, na základě kterých pracovalo vedení města od začátku listopadu 
2018, se konaly v říjnu 2018. Ustavující zasedání nového zastupitelstva se konalo 30. října. 
(Podrobnosti k výsledkům voleb viz samostatná kapitola Volby v Kronice 2018).  
 
Vedení města od 30. října 2018 
 
V zastupitelstvu města působili tito členové: 
Lukáš Bělohradský, za ODS 
Bc. Ondřej Fotr, za Nezávislý blok 
Mgr. Jaromír Frič, za ODS 
Ing. arch. Václav Hájek, za Nezávislý blok 
Ing. Tomáš Hocke, za Nezávislý blok 
Mgr. Petra Houšková, za Nezávislý blok 
MUDr. Martin Hrubý, za Nezávislý blok 
Karel Jiránek, za Nezávislý blok 
Ing. Jaroslav Knížek, za ANO 2011 
Eva Kordová, za Nezávislý blok 
Jiří Kos, za Nezávislý blok 
Ing. Jiří Kovačičin, za Nezávislý blok 
Ing. Michal Kříž, za ANO 2011 
Ivan Kunetka, za PROTO 
Mgr. Michal Loukota, za PROTO 
PhDr. Hana Maierová, za Nezávislý blok 
Ing. Zbyněk Miklík, za Piráty 
Jiří Mikula, za PROTO 
Mgr. Pavel Mlejnek, za PROTO 
MUDr. Rostislav Polášek, za ODS 
Ing. Tomáš Špinka, za ODS 
Miroslav Reichl, za ANO 2011 
Ing. Tomáš Roubíček, za ANO 2011 
David Schindler, za Piráty 
Mgr. Jana Svobodová, zvolena za ANO, z něhož vystoupila 
RNDr. Josef Uchytil DiS., za PROTO 
Daniela Weissová, za Piráty 
 
V radě města působili tito členové: 
Ing. Tomáš Hocke 
Mgr. Petra Houšková 
Eva Kordová 
Mgr. Michal Loukota 
PhDr. Hana Maierová 
Ing. Zbyněk Miklík 
Jiří Mikula 
Mgr. Jana Svobodová 
RNDr. Josef Uchytil DiS. 
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Starosta města 
Od března 2013 je starostou města Ing. Tomáš Hocke (Nezávislý blok). Nejprve se stal náhradníkem 
za předchozí starostku PhDr. Hanu Maierovou, která začala pracovat v politice na krajské úrovni.  
Ve volbách roku 2014 obhájil Tomáš Hocke své starostování v řádných volbách. Po volbách v říjnu 
2018 byl opět zvolen starostou. 
 
Místostarostové města 
Turnov měl dvě uvolněné místostarostky – Mgr. Petru Houškovou (Nezávislý blok) a Mgr. Janu 
Svobodovou (nezávislá) a neuvolněného místostarostu Jiřího Mikulu (PROTO). Ten v dubnu 2019 na 
funkci rezignoval.  
 
Kompetence starosty a místostarostů pro období 2018–2021 
Starosta:  
kancelář tajemníka  
odbor správní – krizové řízení  
odbor správy majetku  
odbor rozvoje města  
finanční odbor  
koordinace činnosti vedení města  
komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky  
územní plán  
rozpočet města  
krizové řízení  
památková péče  
Krajská nemocnice Liberec, a. s.  
Technické služby Turnov, s. r. o. – problematika OSM  
dle zákona č. 138/1973 Sb. o vodách v platném znění, a nařízení vlády č. 100/1999 Sb., o ochraně 
před povodněmi, řídí komisi povodňovou komisi.  
Zastupování města – Vodohospodářské sdružení Turnov, rada sdružení  
Zastupování města – Sdružení obcí Libereckého kraje  
 
Mgr. Petra Houšková, místostarostka:  
odbor školství, kultury a sportu  
obor sociálních věcí  
Městská knihovna Antonína Marka  
ZSST, DC  
Zdravé město  
MŠ, ZŠ, ZUŠ, Středisko volného času Žlutá ponorka  
KCT, s.r.o.  
Mikroregion Jizera  
Euroregion Nisa  
Svaz Měst a obcí ČR – sociální a školská komise  
zastupuje město – Mikroregion Podkozákovsko, Mikroregion Jizera  
zastupuje město – Euroregion Nisa  
zastupuje město – Místní akční skupina (MAS) Český ráj – programový výbor  
 
Mgr. Jana Svobodová, místostarostka:  
odbor životního prostředí  
odbor dopravy  
Turnovské památky a cestovní ruch  
Městská jednotka hasičů  
Sbor dobrovolných hasičů Turnova  
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Městská policie  
zahraniční spolupráce  
cestovní ruch  
Městská sportovní s.r.o.  
Technické služby, s.r.o.  
Turnovské odpadové služby, s.r.o.  
zastupuje město – Mikroregion Český ráj  
zastupuje město – Sdružení Český ráj  
zastupuje město – Geopark Český ráj  
zastupuje město – Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska – výbor  
 
Jiří Mikula, místostarosta 
Vodohospodářské sdružení Turnov a řešení koncepčních otázek v této oblasti  
sportovní výbor ZM a řešení koncepčních otázek v této oblasti  
Městská teplárenská, s.r.o.  
Svaz měst a obcí ČR – regionální rozvoj, finanční otázky  
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Fotografie poskytlo Město Turnov 
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Komise rady města Turnova 
Jsou zde uvedeni členové komisí jmenovaní po říjnových volbách 2018. 
Komise zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány rada města Turnova. V jejich čele stojí členové 
zastupitelstva a členy komisí jsou odborníci na jednotlivá odvětví, a to jak z řad dalších zastupitelů, 
tak i z řad ostatních občanů města. Komise mají za úkol posuzovat, popřípadě navrhovat dílčí 
odborné návrhy spojené s chodem města, avšak, až na výjimky, bez pravomocného rozhodovacího 
aktu, kterým i nadále zůstávají rozhodnutí rady města či zastupitelstva. Starosta může pro projednání 
s krajským úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, a tím se stane 
komise zároveň výkonným orgánem. Ve věcech přeneseného výkonu působnosti je komise na 
svěřeném úseku podřízena krajskému úřadu. V Turnově se uvedené působnosti týká komise pro 
ochranu subjektivních občanských práv a komise přestupkové. Komise, kterých se netýká předchozí 
ustanovení, jsou ve své činnosti odpovědny radě města. Té předkládají svá stanoviska a náměty. Na 
jednotlivé členy komisí nebo jejich předsedy se mohou běžní občané obracet se svými problémy, 
požadavky a radami, tak jako na členy rady či zastupitelstva. 
 
Změna v odměňování 
Na říjnovém jednání zastupitelstva byla schválena změna v odměňování předsedů komisí (ostatní 
členové odměny nedostávají). Předsedové byli dosud placeni paušální měsíční částkou 4 279 Kč bez 
ohledu na to, zda se komise sešla, či nikoliv. Nyní jim tato odměna přísluší jen za měsíc, kdy se komise 
sejde k jednání.  
 

Komise pro rozvoj města, správu majetku a městskou památkovou zónu – Ing. Tomáš Hocke  
Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Miloslav Šorejs, Jiří Kovačičin, Karel Jiránek, Ing. Jiří Klápště, 
Ing. Zdeněk Romany, Daniela Weissová, Lukáš Bělohradský, Ing. Jaromír Pekař, Lukáš Fapšo, 
Ing. arch. Vladimír Kučera, Petr Veselý, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. arch. Petr Cuchý, Petr Weiss, 
RNDr. Miroslav Varga, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. Pavel Marek, Ing. Milan Vašák, František Zikuda  
 
Komise pro sport – Ing. Zbyněk Miklík 
Mgr. Jana Svobodová, Jiří Mikula, Mgr. Vít Jůza, Mgr. Ivo Konejl, Tomáš Mareš, 
Mgr. Martina Marková, Ing. Tomáš Špinka, Mgr. Karel Štrincl, Jiří Vele, Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil, 
Tereza Linhartová, Ing. Lumír Šubert, Mgr. Filip Stárek, Mgr. Tomáš Krištof, Miroslav Reichl, 
František Zikuda, Jiří Šteffan  
 
Komise dopravní – Ing. Tomáš Roubiček 
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Hocke, Jiří Kos, Prof. Petr Moos, Ing. Zdeněk Romany, Jan Lochman, 
Bohumil Kadlec, Josef Vojtíšek, Ing. Dominik Jareš, Ing. Milan Vašák, David Schindler, 
npor. Ing. Otmar, npor. Mgr. Drahoňovský, Ing. Petr Štěpánek, Libor Preisler, Mgr. Pavel Vaňátko, 
František Zikuda, Milan Pekař, Otakar Grund, Ing. Miroslav Šmiraus (od ledna 2019), Luboš Trucka 

(od ledna 2019) 
 
Komise letopisecká – Mgr. Petra Houšková 
Pavel Charousek, Mgr. Pavel Jakubec, Mgr. Alžběta Kulíšková, Mgr. David Marek, Dalibor Sehnoutka, 
Mgr. Martina Marková, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Magdalena Mejzrová 
 
Komise pro občanské záležitosti – Eva Kordová  
Jana Adamová, Klára Bičíková, Vendula Bičíková, Jana Čejková, Arnošt Černý, Eva Dudová, 
Ing. Jaromír Ducháč, Irena Fričová, Mgr. Petra Houšková, Karel Janák, Mgr. Hana Kocourová, 
Dagmar Landrová, Dana Marková, Marie Meixnerová, Mgr. Dagmar Rakoušová, Božena Zajíčková 
 
Komise kulturní – RNDr. Josef Uchytil, Dis. 
Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Petr Záruba, Mgr. Blanka Blažková, Daniela Weissová, Mgr. Petr 
Haken, Jana Adamová, JUDr. Milan Brunclík, ThMgr. Ondřej Halama, PhDr. Vladimíra Jakouběová, Jiří 
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Kohoutek, Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Mgr. Bohuslav Lédl, Mgr. David Pešek, Pavel Krupař, Dagmar 
Landrová, Karel Šírek, Mgr. Marková Martina, Petra Holanová, Lukáš Bělohradský 
 
Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – PhDr. Hana Maierová 
Lukáš Bělohradský, Mgr. Jan Bubal, Ing. Eliška Gruberová, Josef Hlubuček, Ing. Jitka Kořínková, 
Jana Maryšková, Ing. Blanka Nedvědická, Mgr. David Pešek, Ing. Petr Soudský, Mgr. Jana Svobodová, 
Petr Záruba, Vladislava Ejemová  
 
Komise sociálně bytová – Eva Kordová 
Bc. Jaroslav Cimbál, Jana Čejková, Šárka Červinková, Bc. Eva Havlištová, Petra Holanová, 
Mgr. Petra Houšková, Vladislava Chuchlíková, Hana Jantková, Luďka Kanclířová, 
Bc. Martina Kunčíková (do května 2019), Marcela Kurfirstová, Jana Macháčková, Mgr. Dagmar 
Rakoušová , Ludmila Těhníková, Daniela Weissová, Božena Zajíčková, Mgr. Hana Kocourová (od ledna 

2019), Bc. Lenka Chlumova DiS.(od června 2019) 
pracovní skupina bytová: Eva Kordová, Ludmila Těhníková, Dagmar Bláhová, Jana Macháčková, 
Šárka Červinková 
 
Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov – MUDr. Jiří Tomášek 
Bc. Jaroslav Cimbál, MUDr. Dana Drbohlavová, Zuzana Hanyková, Mgr. Petra Houšková, Iva Jirčáková, 
Mgr. Hana Kocourová, Bc. Martina Kunčíková, MUDr. Daniel Pospíšil, Mgr. Adéla Stehlíková, 
MUDr. Rostislav Polášek 
 
Komise pro životní prostředí – David Schindler 
Ing. Jiří Klápště, Mgr. Jana Svobodová, Lukáš Bělohradský, Zbyněk Hruša, Tereza Tomešková (do 
listopadu 2019), Bc. Zbyněk Báča, Iveta Sadecká, Monika Šilarová, Vít Preisler, Irena Holiday, Ing. 
Milena Pekařová  
 
Komise pro výchovu a vzdělávání – Mgr. Petra Houšková 
Mgr. Michal Loukota, Mgr. Jaromír Frič, Jan Lochman, Daniela Weissová, Mgr. Karel Bárta, 
Nicol Reichlová, Mgr. Ivo Filip, Eva Kordová, Mgr. Dagmar Rakoušová, Mgr. Jaroslava Štoudková, 
Mgr. Ing. Tomáš Zakouřil, Mgr. Renata Šulcová, Mgr. Martina Marková, Ladislava Grundová, 
PaeDr. Jaroslava Dudková, Mgr. Jana Dontová, Mgr. Jana Leitnerová, Ing. Božena Honzáková  
 
Komise škodní a likvidační – Ing. Tomáš Špinka 
Ing. Jan Zárybnický, Jana Kopečná, Richard Mochal, Vladimíra Vávrová 
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Výbory zastupitelstva města 
Výbory zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstvo města dle § 117 zákona 128/2000 
Sb., o obcích. Povinně zřizuje výbory finanční a kontrolní. Jednání výborů se řídí platným jednacím 
řádem.  
 
Výbor finanční – Ing. Jaroslav Knížek, předseda výboru 
Bc. Ondřej Fotr, Ing. Jiří Kovačičin, RNDr. Josef Uchytil, Dis., Ing. Jaromír Pekař, Ing. Lumír Šubrt, 
David Schindler 
Výbor kontrolní – Lukáš Bělohradský, předseda výboru 
Jan Lochman, Jiří Vele, Dagmar Brabcová, Jaroslav Men, Jindřich Zeman, Josef Zajíček 
Výbor pro vodohospodářský majetek – Jiří Mikula, předseda výboru 
Ing. Tomáš Hocke, Ing. Zbyněk Miklík, Lukáš Bělohradský, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Michal Kříž, 
Ing. Milan Vašák 
Výbor pro sport – Jiří Mikula, předseda výboru 
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Zbyněk Miklík, Ing. Tomáš Špinka, Ing. Jaroslav Knížek, Jiří Vele, 
Bc. Jindřich Kořínek, Mgr. Filip Stárek, Mgr. Aleš Mikl 
 

Zvláštní orgány obce 
Pro období 2018–2022 byly zvláštní orgány obce jmenovány v následujícím složení: 
 
Bezpečnostní rada města 
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miroslav Šmiraus, 
npor. Ing. Jakub Otmar, npor. Mgr. Milan Drahoňovský, Bc. Luboš Mrklas, Martin Bartoníček, 
Luboš Trucka 
 
Krizový štáb starosty 
I. pracovní skupina 
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Bc. Luboš Mrklas, Ing. Miroslav Šmiraus, 
npor. Mgr. Milan Drahoňovský, npor. Ing. Jakub Otmar, Zdeněk Hovorka, Richard Mochal, 
Ing. Jiří Houžvička, Ing. Eva Zakouřilová, Mgr. Martina Marková, Libor Preisler, Ing. Milan Hejduk 
 
II. pracovní skupina 
Mgr. Jana Svobodová, Luboš Trucka, Martin Bartoníček, Ing. Miloslava Šípošová, Bc. Pavel Vaňátko, 
Bc. Jan Zárybnický, Mgr. Hana Kocourová, Marcela Červová, Ludmila Těhníková 
 
Povodňová komise obce s rozšířenou působností 
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Bc. Luboš Mrklas, Ing. Jiří Houžvička, Ing. Miroslav Šmiraus, 
Bc. Pavel Vaňátko, Marcela Červová, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. Miloslava Šípošová, 
Mgr. Hana Kocourová, npor. Ing. Jakub Otmar, npor. Mgr. Milan Drahoňovský, Ivana Hozdecká 
 
Povodňová komise města 
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Bc. Luboš Mrklas, Zdeněk Hovorka, Richard Mochal, 
Ing. Milan Hejduk, Ing. Zdeněk Fišer, Ing. Tomáš Tomsa, Ludmila Těhníková, Ing. Jan Čihák, 
Martin Bartoníček, Luboš Trucka, Monika Cilerová, Iva Preislerová 
 
 

https://www.turnov.cz/cs/mesto/rada-mesta/komise-rady-mesta-a-zvlastni-organy-mesta/bezpecnostni-rada-mesta.html
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Osadní výbory 
V roce 2019 byly v Turnově činné tři osadní výbory: 
 
Osadní výbor Mašov – Jan Lochman, předseda výboru 
Petra Holanová - místopředsedkyně výboru 
Lucie Kratochvílová, Nikola Bádalová, Jana Brandejsová, Petr Čapek, Milan Pekař, Ludmila Peterková, 
Miloslav Sojka 
 
Osadní výbor Bukovina-Kobylka-Dolánky – Jiří Zadražil, předseda výboru 
Petr Baier, Klára Bičíková, Mgr. Otakar Špetlík, Miroslav Dobiáš, Vladislava Ejemová, Dominik Jareš, 
Jaroslav Pivrnec, David Kraus 
 
Osadní výbor Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec – Petr Zikuda, předseda výboru 
Jiří Drahoňovský - 1. místopředseda výboru 
Marián Necpal - 2. místopředseda výboru 
Jaroslava Bernatová, Lukáš Berndt, Ivo Bláha, Jaroslav Halbich, Hana Hemmerová, Tomáš Janoušek, 
Eva Matylda Jiříčková, Daniel Melich, Lenka Opluštilová, Marcel Pátý, Kateřina Poslušná, Tomáš 
Prášil, Pavla Slámová, Radka Šimůnková, Martin Špína, Karel Tokan, Zdeňka Votrubcová, Blanka 
Koudelková 
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Záznamy z jednání rady a zastupitelstva města 
 
Zápisy v této kapitole byly lehce pozměněny, vzhledem k obsáhlým jednáním zde jsou uveřejněny 
kompletní programy jednotlivých zasedání a pouze u výjimečně důležitých bodů jsou uvedeny 
podrobnosti. Podrobnosti k jednotlivým bodům zde neuvedené lze dohledat v oficiálních zápisech 
z jednání uložených ve spisovně města a po uplynutí určité doby ve Státním okresním archivu 
v Semilech.  
 

Rada města 

Program jednání rady města 9. ledna – program  
1. Nové návštěvnické centrum a modernizace informačního centra v Turnově – žádost o dotaci 
2. Projekt Revitalizace parku U Nádraží 
3. Konělupy, obratiště pro vozidla TST, zpracování projektové dokumentace 
4. Informace o průběhu řízení ve věci sporu o věcné břemeno k pozemku p. č. 2544/11 v k. ú. 

Turnov a způsob vyrovnání závazků z uzavřené kupní smlouvy 
5. Odkoupení pozemku 3185/92 k. ú. Turnov – komunikace Durychov – ulice Slunečná 
6. Analýza cenotvorby vodného a stočného 
7. Valná hromada Městské sportovní Turnov, s.r.o. 
8. Návrh úpravy parkování v Turnově 
9. Investiční záměr městské jednotky hasičů v objektu na Daliměřicích 
10. Nový způsob likvidace plevele 
11. Plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací 
12. Funkční období ředitelů mateřských a základních škol a záměr dalšího postupu 
13. Platy ředitelů příspěvkových organizací – osobní příplatek 
14. Městská knihovna Antonína Marka Turnov X JPS Truhlářství s.r.o. 
15. Bytová zóna Daliměřice, příspěvek na zasíťování pozemků 
16. Členové dopravní a sociální komise 

 
Program jednání rady města 16. ledna – program  

1. Analýza cenotvorby vodného a stočného (rada souhlasila se zadáním zpracování Analýzy 
provozování vodohospodářské infrastruktury ve vazbě na cenotvorbu vodného a stočného 
pro město Turnov znaleckému ústavu PROVOD a panu Ing. Pavlu Peroutkovi, soudnímu 
znalci). 

 
Program jednání rady města 31. ledna – program  

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 
Turnov, Šolcova, p. č.3432/3-kNN“ 

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu „Vodovodní 
a kanalizační přípojky, Turnov, Šolcova p. č.3234/3, xxxxxxxxxxxx“ 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 
Turnov, Daliměřice p. č.731/24-kNN“ 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 
„SM Turnov, Pelešany, p. č.729/4-kNN“ 

5. Smlouva o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu „Vodovodní přípojka, Turnov, 
Kadeřavec p. č.411/1 k. ú. Mašov u Turnova, manž. xxxxxxxxxxxxxxxx“ 

6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 806 k. ú. Bukovina u Turnova 
7. Zadávací podmínky „Regenerace panelového sídliště U nádraží Turnov, 6. etapa“ 
8. Zadávací podmínky „Úklidové práce v objektu Obchodní akademie, hotelové školy a střední 

odborné školy, Turnov, Alešova 1723“ 
9. Zadávací podmínky „Dodávka velkoobjemových kontejnerů“ 
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10. Zadávací podmínky: „MŠ 28.října – výměna kotlů“ 
11. Schválení vybraného zhotovitele na akci: „ZŠ 28. října – sanační práce v části suterénu“ 
12. Schválení vybraného zhotovitele na akci: „Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti 

u obchodní a hotelové školy“ 
13. Schválení vybraného zhotovitele na akci: „Hrad Valdštejn – stabilizace skalního podloží“ 
14. Žaloba o určení vlastnictví – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (SBD) 
15. Návrh dohody o uzavření smíru se společností Jirop trade s.r.o. 
16. Správní rada Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. 
17. Participativní rozpočet – postup 2019 
18. Záštita starosty – Sportovec okresu 2018 
19. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace – Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 

města Turnova 
20. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace – Smlouva o poskytnutí vyrovnávací 

platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu 
21. Darovací smlouvy – obědy pro sociálně slabé žáky na základních školách 

 
Program jednání rady města 6. února – program  

1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – valná hromada – ekonomicko-právní analýza, investice 
pro rok 2019, pověření 

2. Rozpis položek rozpočtu 2019 – OSM 
3. Záměr prodeje částí pozemků k. ú. Daliměřice 
4. Žádost o prodej pozemku p. č. 623/3 k. ú. Turnov, Na Sboře 
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM, 

Turnov, 1. Máje parc. č. 2546/19-kNN H2B“ 
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, Na Kamenci parc. č. 881/8-kNN“ 
7. Uzavření smlouvy o zrušení věcných břemen se spol. CPI Alfa, a.s., zapsaných na pozemcích 

Města Turnov a Městské sportovní Turnov, s.r.o. 
8. Výběr dodavatele – Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko – odloženo 
9. Rozpis akcí na rok 2019 – OŽP 
10. Dodatek smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o. na rok 2019 
11. Likvidace plevele horkou vodou – staženo 
12. Snížení kapacit Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 
13. Funkční období ředitelů mateřských a základních škol (2019 – 2025) a záměr dalšího postupu 
14. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2019 
15. Zpracování projektové dokumentace, cesta údolím Stebénky 
16. Dodatek č. 2 ke stavbě „Rekonstrukce Městského parku za letním kinem – II. etapa“ 
17. Úprava nájmu nebytových prostor dle inflace 
18. Pasáž u radnice, řešení vnitrobloku ul. Dvořákova–Markova 
19. Veřejná vyhláška – alkohol + volné pobíhání psů 

 
Program jednání rady města 28. února 

1. Malý Rohozec, smlouva o právu provést stavbu VHS, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

2. Havlíčkovo náměstí, VHS smlouva o právu provést stavbu. 
3. Pelešany, smlouva o právu provést stavbu VHS, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
4. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě „Optotrasa Bezručova–

Vesecko–KAMAX, Turnov“. 
5. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě „Optotrasa Hruštice 

a Károvsko, Turnov“. 
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6. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě „Optotrasa Přemyslova 
Turnov“. 

7. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě „Optotrasa Studentská–
Alešova a přilehlé lokality, Turnov“. 

8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Rekonstrukce Městského parku za letním kinem – II. etapa. 
9. Zpracování projektové dokumentace Zelená cesta. 
10. Prodloužení termínu dokončení stavby – plnění podmínek kupní smlouvy k pozemku parc. č. 

1007/65 k. ú. Turnov. 
11. Úprava výše nájemného v krizových bytech města čp. 1897 Granátová Turnov. 
12. Schválení vybraného zhotovitele na akci: „MŠ 28. října – výměna kotlů“. 
13. Výběr dodavatele na výstavbu „Denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko“. 
14. Zrušení výběrového řízení – „Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce pasáže 

radnice v Turnově“. 
15. Odstoupení od Smlouvy o dílo „Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov“. 
16. ZŠ Mašov – další postup. 
17. Vodohospodářské sdružení Turnov – výsledky jednání RS, úprava stanov. 
18. Jmenování člena komise – dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní 

aktivity. 
19. Zástupce města ve Školské komisi Svazu města obcí ČR. 
20. Nabytí nepatrného majetku zůstavitele městem Turnov jako vypravitelem pohřbu. 
21. Žádost o zvýšení příspěvku města na provoz městské hromadné dopravy. 
22. Vyhlášení výběrového řízení na vybavení jídelny na Základní škole Turnov, Skálova 600, 

příspěvková organizace. 

23. Zadávací podmínky na akci „ Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození panny Marie – Turnov –
II. Etapa – část G, H, I“. 

 
Program jednání rady města 13. března 

1. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – plán investic na rok 2019 
2. VHS – znalecký posudek 
3. Vypsání výběrového řízení a určení hodnotící komise na akci: Ubytovna čp. 1335 – 

rekonstrukce elektroinstalace 
4. Žádost o vyjádření – nevyužívaný vodohospodářský majetek 
5. Výpůjčka prostor v čp. 2031, ul. Žižkova, Turnov 
6. Pronájem části pozemku p. č. 2669/1, k. ú. Turnov pod garáží 
7. Pacht pozemků v k. ú. Daliměřice – p. xxxxxxxxxxxxxxx 
8. Pacht pozemků v k. ú. Mašov u Turnova – p. xxxxxxxxxxxx 
9. Pacht pozemků v k. ú. Turnov – p. xxxxxxxxxxxx  
10. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov, Nádražní ulice 
11. Silnice II/610 – rekonstrukce Nádražní ulice III. etapa, informace o přípravě stavby 
12. Bytová zóna Hruštice, smlouva o poskytnutí příspěvku, Jana Černá 
13. Bytová zóna Daliměřice 
14. Informace o prodeji pozemků pro bytové domy na Výšince, část pozemku parc. č. 1660/1 k. 

ú. Turnov 
15. Výběr nejvhodnější nabídky – „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců 

Pohoda Turnov“ 
16. Výběr nejvhodnější nabídky – „Dodávka velkoobjemových kontejnerů“ 
17. Výběr nejvhodnější nabídky – „Regenerace panelového sídliště U nádraží – 6. etapa“ 
18. Výběr nejvhodnější nabídky – „Úklidové práce v objektu Střední odborné školy, Turnov, 

Alešova 1723“ 
19. Smlouva o nájmu s Lesy ČR a následně smlouva o podnájmu 
20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a právo provést stavbu 

„Přípojka dešťové kanalizace a plynovodní přípojka pro p. č.3888/1, Nad Perchtou, Turnov“ 
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21. Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční 
soustavě v napětí NN 

22. Upgrade platebního automatu o rozšíření funkce pro platební karty 
23. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019 
24. Limity městského úřadu a městské policie – platy, občerstvení a dary 
25. Inventarizační zpráva za rok 2018 
26. Složení hodnotících komisí pro hodnocení ředitelů příspěvkových organizací za rok 2018 
27. Likvidace plevele horkou vodou 
28. Parkovací pruh v Nudvojovické ulici – žádost KAMAX s.r.o. 
29. Priority jednotky požární ochrany města na roky 2019–2020 
30. Pořízení vozidla pro velitele hasičské jednotky – žádost o udělení výjimky ze směrnice 
31. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 
32. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace – nástavba 
33. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace – převod prostředků do investičního fondu 

a jeho čerpání 
34. Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace – žádost o změnu výše úplaty za 

vzdělávání 
35. Městská knihovna Antonína Marka Turnov, p. o. – žádost o navýšení příspěvku na odpisy, 

odvod z fondu investic 
36. Městská knihovna Antonína Marka Turnov p. o. – žádost o úpravu sledovaných ukazatelů 
37. Individuální dotace – AC Turnov, z. s. 
38. Rozdělení dotací z kulturního fondu 
39. Rozdělení dotací z fondu na obnovu nemovitostí nacházejících se na území městské 

památkové zóny Turnov 
40. Konkurzy na školách – jmenování členů konkurzní komise 
41. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně souvisejících pravidel 
42. Školské rady – obecné informace 
43. Udělení medaile starosty 
44. Mediální zpravodajství z Turnova (přesunuto) 
45. Informace o sfúzování společnosti NEMPRA, s.r.o. a NELI, s.r.o. 
46. Účelový dar – Mikroregion Český ráj – cyklobusy 
47. Mikroregion Jizera – společná žádost o dotaci na Liberecký kraj 
48. Městská knihovna Antonína Marka Turnov – Studie na novou budovu knihovny (odloženo) 
49. Modernizace základních škol v Turnově – dotace z IROP 

 
Program jednání rady města 28. března 

1. Zadávací podmínky projektu „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 
turistického informačního centra v Turnově“ 

2. Zadávací řízení „Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova čp. 525“ – hodnotící 
komise 

3. Výsledek výběrového řízení „Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození panny Marie – Turnov – 
II. etapa – část G, H, I“ 

4. Informace o průběhu řízení ve věci sporu o věcné břemeno k pozemku p. č. 2544/11 v k. ú. 
Turnov a způsob vyrovnání závazků z uzavřené kupní smlouvy 

5. Informace o připravovaném dodatku na akci ZŠ 28. října – sanační práce v části suterénu 
6. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – ceník koupaliště 2019 
7. Složení hodnotících komisí pro hodnocení jednatelů obchodních společností za rok 2018 
8. Žádost o použití znaku města 
9. Mimořádné odměny pro vedoucí pracovníky MěÚ 
10. Odměňování členů jednotky požární ochrany města Turnova 
11. Záštita starosty – Stavba roku Libereckého kraje 2019 
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12. Výsledek výběrového řízení na vybavení jídelny na Základní škole Turnov, Skálova 600, 
příspěvková organizace 

13. Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy o.p.s. 
14. Technické služby Turnov, smlouva o dílo 
15. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace – nástavba 
16. Mediální zpravodajství z Turnova 

 
Program jednání rady města 3. dubna 

1. Odkoupení pozemků parc. č. 863 a 870/2 k. ú. Daliměřice 
2. Pronájem pozemků – průchod ulic Jiráskova a Ladislava Petrnouška 
3. Schválení vybraného zhotovitele na akci: Ubytovna čp. 1335 – rekonstrukce elektroinstalace 
4. Žádost o prodej pozemku p. č. 711/28 o výměře cca 71m2 v k. ú. Daliměřice 
5. Žádost o prodej pozemku parc. č. 467/2 a 424/21 v k. ú. Malý Rohozec 
6. Žádost o prodej pozemku p. č. 1007/36 a 1007/17 k. ú. Turnov, ul. Lidická 
7. Záměr prodeje pozemku p. č. 1258/8 k. ú. Turnov, 28. říjen, bytový dům čp. 1330 
8. Záměr odkoupení pozemků parc. č. 2551, 2552/1, 2552/2 a 2552/5 v k. ú. Turnov 
9. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí a právu 

provést stavbu „Turnov, Hruštice p. č.2965/2, vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky 
a přípojka elektrické energie, manželé xxxxxxxx“ 

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 
„SM, Turnov, Karla Drbohlava p. č. 2934/7 – kNN“ 

11. Energetické úspory v DPS Granátová 1897 – dotace z OPŽP 
12. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov, ul. Nádražní – II. etapa 
13. Valná hromada – Technické služby Turnov, s.r.o. 
14. Valná hromada – Turnovské odpadové služby, s.r.o. 
15. Analýza odpadového hospodářství města Turnov – část 1. 
16. Rozvojové záměry sociálních služeb na rok 2020  
17. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova 
18. Základní škola 28. října – pozemek za Vesnou 
19. Rozdělení dotace Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ Turnov 

(přesunuto) 
20. Rozdělení dotací ze sportovního fondu 
21. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity 
22. Individuální dotace Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Semily, p. s. 
23. Žádosti o čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací 
24. Záměr vybudování boulderové stěny v Turnově 
25. Záměr vydání knihy o Turnově 
26. Obecně závazná vyhláška – noční klid 
27. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací 
28. Navrhovaný postup řešení víceprací a méně prací na stavbách 
29. Bytový fond Města Turnova a jeho další rozvoj 
30. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – ceník koupaliště 2019 

 
Program jednání rady města 25. dubna 

1. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu, Vesecko 
2. Směna a prodej pozemků Vazovecké údolí 
3. Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov, Sobotecká, v k. ú. Mašov u Turnova 

od Libereckého kraje 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení pro stavbu „Domova 
s pečovatelskou službou, ulice 5.  

5. Výběr nejvhodnější nabídky – Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova čp. 525“ 
května, Turnov“ 
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6. Výsledky konkurzu na místo ředitele/ředitelky škol, jmenování ředitelů 
7. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – zápis do školského rejstříku 
8. Žádost o čerpání rezervního fondu Mateřská škola Turnov–Mašov. p. o. 
9. Rozdělení dotace Ministerstva kultury – Program regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón 
10. Rozvojové záměry sociálních služeb na rok 2020 
11. Kritéria hodnocení ředitelů PO na rok 2019 
12. TST, s.r.o. schválení výsledku výběrového řízení na nákup automobilu 
13. Městská knihovna Antonína Marka – Studie na novou budovu knihovny 
14. Příspěvek na MHD – žádost BusLine LK, s.r.o. (přesunuto) 
15. Smlouva o smlouvě budoucí, věcná břemena – RD p. Groha, Daliměřice (přesunuto) 
16. Zahájení projektové přípravy – Revitalizace sídliště Výšinka, Žižkova ul., Průmyslová ul. 

(přesunuto) 
17. Integrace platebních karet do platebního automatu (přesunuto) 
18. Gymnázium – oprava čelní fasády, další postup prací 

 
Program jednání rady města 15. května 

1. Výroční zpráva Kulturního centra Turnov, s.r.o. za rok 2018 
2. Úprava provozní doby mateřských škol 
3. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, p. o. 
4. Čerpání rezervního fondu, změna sledovaných ukazatelů – Základní škola Turnov, 28. října 18, 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, Mateřská škola 
Turnov, Jana Palacha 1931 a Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov 

5. Žádost o čerpání investičního fondu a rezervního fondu organizace Mateřská škola a Základní 
škola Sluníčko Turnov, p. o. 

6. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci 
7. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost 
8. Individuální dotace – ROKO service plus s.r.o. (300 tisíc ročně na provozování toalet na 

nádraží) 
9. Vyřazování majetku příspěvkových organizací 
10. Dětské centrum Turnov p. o. – žádost o navýšení příspěvku na odpisy, navýšení odvodu 

z fondu investic 
11. Zdravé město Turnov a MA21 – plán na rok 2019 
12. Bufet v Domově důchodců Pohoda – nový provozovatel, nová smlouva. 
13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti „Novostavba bytového domu 

s pečovatelskou službou, ul. 5. května, Turnov vodovodní a kanalizační přípojka, sjezd“ 
14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu 

o právu provést stavbu „SM Turnov, Bezručova p. č. 2715, 2716-kNN“ 
15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 

„Polyfunkční dům Jana Palacha, Turnov, plynovodní a vodovodní přípojka“ 
16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 

„SM, Turnov, Mašov p. č. 165/2-kNN“ 
17. Dodatek smlouvy o nájmu – Lékárna pod radnicí s.r.o. 
18. Dohoda o ukončení smlouvy o parkovacím stání v ul. Jiráskova, Turnov 
19. Prodej pozemků parc. č. 830/1, 831/1, 831/4 v k. ú. Turnov 
20. Žádost o prodej pozemku p. č. 1519/42 k. ú. Turnov, který je pod garáží ve vlastnictví 

soukromé osoby 
21. Pacht pozemku p. č. 785, k. ú. Daliměřice 
22. Rozšíření pachtu pozemků v k. ú. Turnov – p. xxxxxxxxxx 
23. Pronájem nebytových prostor v čp. 84, ul. Skálova, Turnov 
24. Záměr pronájmu pozemků za Vesnou (odloženo) 
25. Schválení dodatku č. 1 na akci: ZŠ 28. října – sanační práce v části suterénu 
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26. Bytová zóna Daliměřice 2. část – ČEZ – zasíťování pozemků, smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene p. č. 698/3-kNN, odkoupení části pozemku parc. č. 
695/88, k. ú. Daliměřice 

27. Souhlas se zřízením sjezdu na pozemek p. č. 862/33, 974/1 k. ú. Daliměřice 
28. Nádražní ulice, veřejné osvětlení 
29. Výsledek zadávacího řízení „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově“ (řízení zrušeno) 
30. Smlouva o smlouvě budoucí, věcná břemena – RD p. xxxxxxxxx, Daliměřice 
31. Bytový fond města a jeho další rozvoj 
32. Projekt Obnovy pasáže u radnice 
33. Zahájení projektové přípravy – Revitalizace sídliště Výšinka a Přepeřská, Žižkova ul., 

Průmyslová ul. (odloženo) 
34. Příspěvek na MHD – žádost BusLine LK, s.r.o. 
35. Hodnocení jednatelů spol. s r.o. 
36. Výroční zpráva Městské sportovní Turnov, s. r. o. za rok 2018 
37. Integrace platebních karet do platebního automatu 
38. Škodní a likvidační komise 
39. Přijetí kontokorentního úvěru 
40. Analýza odpadového hospodářství města Turnov – část 2 (přesunuto) 
41. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov (přesunuto) 
42. EZAK – rozšíření funkcionality (přesunuto) 
43. Pamico – zpráva o spolupráci (přesunuto) 
44. Koňský trh – aktuální situace (přesunuto) 

 
Program jednání rady města 30. května 
1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu stavby „SM Turnov, Hluboká čp. 137 – 

kNN“ 
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo stavby „Vodovodní přípojka pro 

RD čp. 14, Malý Rohozec-Mokřiny“ 
3. Smlouva o nájmu s Městskou sportovní Turnov s.r.o. 
4. Zadání studií na výstavbu nové knihovny ve Skálově ulici Turnov 
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu „SM 

Turnov, 5. května-přeložka kNN“ 
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 

„Polyfunkční dům Jana Palacha, Turnov, plynovodní a vodovodní přípojka“ (přesunuto) 
7. Koňský trh – aktuální situace (možná prodej pozemků městu) 
8. Zahájení projektové přípravy – Revitalizace sídliště Výšinka a Přepeřská, Žižkova ul., Průmyslová 

ul. 
9. Umístění památníku TGM v Turnově (přesunuto) 
10. Materiál byl vzhledem k časovým možnostem přesunut na další RM (přesunuto) 
11. Záměr odkupu pozemků č. 776/9 a 776/10, Turnov, Daliměřice 
12. Zadání studie sportovišť u haly TSC 
13. EZAK – rozšíření funkcionality 
14. Pamico – zpráva o spolupráci 
15. Analýza odpadového hospodářství města Turnov – část 2 
16. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
17. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – navýšení kapacity výdejny Alešova 

1059 
18. Rozdělení dotací na podporu cestovního ruchu 
19. Žádost o užití městského znaku 
20. Žádost o převod z rezervního fondu do investičního fondu organizace Mateřská škola Mašov 
21. Odepsání dlouhodobého majetku Zdravotně sociálních služeb Turnov  
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Program jednání rady města 5. června 
1. Záměr prodeje pozemku p. č. 702/6 v k. ú. Turnov pod garáží, která je v soukromém vlastnictví 
2. Záměr prodeje pozemku p. č. 3382/10 k. ú. Turnov 

3. Zadávací podmínky k zadávacímu řízení akce „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov“ 
4. Zadávací řízení na modernizaci konektivity a dodávku počítačů pro základní školy v Turnově 
5. Výpůjčka pozemku pro ZŠ Turnov, 28. října 
6. Bytová zóna Hruštice – xxxxxxxxxxx, příspěvek na zasíťování pozemku a prodej pozemku p. č. 

1007/56 k. ú. Turnov (neprojednávalo se) 
7. Změna názvu nájemce 
8. Krajská nemocnice Liberec, a.s. – finanční podpora Libereckého kraje, projekt CUM, rozvoj 

turnovské nemocnice 
9. Nové webové stránky města 
10. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – informace o provozu hospody u Sokolovny Mašov 
11. Záměr provedení nepeněžitého vkladu nemovitého majetku Města do základního kapitálu 

Městské sportovní Turnov, s. r. o. 
12. TJ Sokol Turnov – žádost o vrácení daně z nemovitosti 
13. Záměr projektu nové požární stanice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Turnova 
14. Záštita starosty – nad 19. konferencí o dobrovolnictví na téma Dobrovolnictví na hraně 
15. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2019 
16. Veřejnoprávní smlouva Městské policie s Malou Skálou 
17. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace – Výroční zpráva pro rok 2018 
18. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace – Výroční zpráva za rok 2018 
19. Vyřazení majetku příspěvkové organizace Dětské centrum Turnov 
20. Členství v komisi sociálně bytové 
21. Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace – čerpání rezervního fondu 
22. Žádost ředitelek mateřských škol v Turnově – zařazení do tříd 
23. Kulturní centrum Turnov, s.r.o. – doplňující informace (přesunuto) 
24. Směna pozemků xxxxxxxxxxx, Turnov (přesunuto) 
25. Průmyslová zóna Vesecko, obnova povrchu komunikace 
26. Umístění památníku TGM v Turnově (přesunuto) 
27. Soutěž na logo města (přesunuto) 
28. Schválení dodatku č. 1 na akci: Ubytovna čp. 1335 – rekonstrukce elektroinstalace 
29. Obecně závazná vyhláška – noční klid 

 
Program jednání rady města 17. června  
1. Zrušení zadávacího řízení na „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního 

turistického informačního centra v Turnově“. 
 
Program jednání rady města 27. června  
1. Kulturní centrum Turnov, s.r.o. – doplňující informace (distribuční místa HOT, rozpad výnosů 

Gastro provozu a přehled vytížení Střelnice) 
2. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – změna závazných ukazatelů 

a žádost o překročení maximálního počtu žáků ve třídě 
3. Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace – žádost o čerpání rezervního fondu 

a změna sledovaného ukazatele rozpočtu 
4. Výjimka z počtu dětí na třídu v mateřských školách v Turnově pro školní rok 2019/2020 
5. Úprava provozní doby mateřské školy 
6. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – hospoda Mašov, sportbar, zahájení chlazení na zimním 

stadionu 
7. Výběr dodavatele na modernizaci konektivity a dodávku počítačů pro základní školy 

v Turnově 
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8. Postup při zadávání veřejných zakázek (při všech zadávacích řízeních budou oslovování 
potencionální dodavatelé podle CPV kódů) 

9. Výběrové řízení „ Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody čp. 2031, 
ul. Žižkova, Turnov“ 

10. Informace o průběhu výběrového řízení na prodej části pozemku p. č. 1660/1, k. ú. Turnov, 
Výšinka a výběr kupujícího 

11. VHS Turnov, smlouva o právu provést stavbu – Markova ul. 
12. Technické služby Turnov – zakázky na komunikacích (Vesecko, cestní síť) 
13. Bytová zóna Hruštice, p. xxxxxxxxx, příspěvek na zasíťování pozemku p. č. 2870/62 a věcné 

břemeno k tíži p. č. 1007/56 k. ú. Turnov 
14. Podnájem parkovacího stání v ul. Jiráskova, Turnov 
15. Využití nivy řeky Jizery v Turnově (výkup pozemků, zadání architektonické soutěže) 
16. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov 
17. Umístění památníku TGM v Turnově 
18. Soutěž na logo města 
19. Využití kotelny Přepeřská pro SUPŠ a umělecké kovářství 
20. MŠ, ZŠ Sluníčko, dodatek č. 1 smlouvy o dílo 

 
Program jednání rady města 10. července  
1. Městská sportovní Turnov, s. r. o., informace – veřejné bruslení, sportbar 
2. Manuál pro stavebníky v bytových zónách Města Turnova (viz samotná zpráva v kapitole 

Stavební úpravy) 
3. Domov s pečovatelskou službou v ul. 5. května – aktuální stav projektu 
4. Zdravotně sociální služby Turnov – navýšení počtu pečovatelek 
5. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2019–2021 
6. FOKUS Turnov, z. s. – nové zázemí 
7. Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 84, ul. Skálova, Turnov 
8. ŘSD pozemky chodník I/35 (přesunuto na další jednání)) 
9. Žaloba o určení vlastnictví – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (SBD) – 

informace 
10. Rozšíření podnájemní smlouvy v čp. 1723, ul. Alešova pro ZŠ Skálova, Turnov 
11. Prodej prodlouženého kanalizačního a vodovodního řádu ulice Skálova Turnov 
12. Žádost o prodej pozemku p. č. 24/4, k. ú. Bukovina u Turnova 
13. Nabídka prodeje pozemků p. č. 695/147 a p. č. 736, k. ú. Daliměřice, včetně příslušenství 
14. Záměr převodu majetku města Turnov do majetku spol. Kulturní centrum Turnov 
15. Záměr převodu hřbitovů na Hruštici a Nudvojovicích do majetku města 
16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „SM 

Turnov, Benátky 2972/2-kNN, PSR, SS“ 
17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 

„Polyfunkční dům Jana Palacha, Turnov, plynovodní a vodovodní přípojka“ 
18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu stavby „SM Turnov, Hluboká čp. 137-

kNN“ 
19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu „Vodovodní 

a kanalizační přípojky k RD čp. 29 Daliměřická, p. č. 711/53, xxxxxxxxx“ 
20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, Dolánky u Turnova čp. 72-kNN“ 
21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „Reko RS Turnov-Severografia“ 
22. Bytová zóna Hruštice, xxxxxxxx, smlouva o právu stavby 
23. Schválení dodatku č. 1 na akci: Gymnázium – oprava čelní fasády 
24. Směna pozemků p. xxxxxxxxxx 
25. Informace o jednáních s obyvateli bytových domů v Žižkově ulici proti vstupu do ZŠ 
26. Zpracování posouzení dopravního systému ve městě 
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27. Revitalizace toku Stebenka 
28. Greenway Jizera v úseku Turnov-Svijany – dokončení 
29. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov Mašov, p. o. 
30. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, p. o. 
31. Participativní rozpočet 2019 „Tvoříme Turnov“ – výsledky hlasování, realizace 
32. Výběrové řízení „Generální opravy podvozkové části CAS 32 TATRA 815“ 
33. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo stavby „Regenerace panelového sídliště u Nádraží, Turnov“, 

6. etapa 
 
Program jednání rady města 7. srpna: 
1. Zadávací řízení – Modernizace konektivity a počítače v ZŠ Turnov 
2. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti „SM Turnov, 5. května – přeložka KNN“ 
3. Smlouva o smlouvě budoucí na přeložku distribučního zařízení v rámci zpracování projektové 

dokumentace Zelená cesta 
4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu 

stavby „SM Turnov, Kinského čp. 657, kabel. smyčka“  
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti „Síť technické infrastruktury elektronických 

komunikací, přípojka, Koňský trh, Turnov“ 
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „SM 

Turnov, 5. května, přeložka kNN“ 
7. Záměr prodeje pozemku parc. č. 2633/3 a části pozemku p. č. 2633/1, oba v k. ú. Turnov, bytový 

dům čp. 1387–1388 
8. Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1331/4, 1133/17 a pozemek p. č. 1133/20, vše v k. ú. 

Mašov u Turnova 
9. Záměr směny pozemků Malý Rohozec 
10. Rekonstrukce ul. Nádražní, dodatek č. 1 
11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Rekonstrukce střešní krytiny ZŠ Žižkova Turnov 
12. Pronájem nebytových prostor v čp. 84, ul. Skálova, Turnov 
13. Pronájem parkovacího stání v ul. Jiráskova, Turnov 
14. Převedení nájemní smlouvy – ordinace dětského lékaře v čp. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov 
15. Výběr nejvhodnější nabídky – Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov 
16. Výběr nejvhodnější nabídky – Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody 

čp.2031, ul. Žižkova, Turnov 
17. Smlouva o nájmu nebytového prostoru a pozemku, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, p. o. 
18. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, 

p. o 
19. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, p. o. 
20. Individuální dotace Geopark Český ráj, o. p. s. 
21. Dodatek č. 2 smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o. na rok 2019 
22. Výběr nejvhodnější nabídky – Generální opravy podvozkové části CAS 32 TATRA 815 
23. Návrh na smír – čp. 8, Markova ul. Turnov – pan xxxxxxxxxxxxx 
24. Směrnice Zastupitelstva Města Turnova k odměňování neuvolněných členů zastupitelstva 

(v současnosti je odměna pro předsedu komise stanovena na 4 279 Kč měsíčně bez ohledu na 
počet zasedání, rada souhlasí s tím, že za měsíce, ve kterých se komise nesejde, nebude odměna 
vyplácena) 

25. Další řešení pozemku za Vesnou (schváleno nové zadání k řešení prostoru) 
 
Program jednání rady města 15. srpna: 
1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouva o právu 

stavby „SM Turnov, Palackého čp. 193,19 kNN“ 
2. Smlouva o uzavření budoucí smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouva o právu 

stavby „SM Turnov, Mašov vNN, kNN“ 
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3. Smlouva o dílo, chodník mezi mosty na silnici I/35 
4. Schválení dodatku č. 1 na akci: Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti u obchodní 

a hotelové školy 
5. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – valná hromada 
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro stavbu „ Stavební úpravy pro imobilní žáky v ZŠ Turnov, 

Žižkova čp. 515 a čp. 525“ 
 
Program jednání rady města 4. září: 
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „Přeložka NTL plynovodu, ul. Zelená 

cesta, Turnov“ 
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo stavby „Vodovodní přípojka 

k pozemku p. č.316/3 Mašov u Turnova, xxxxxxxxxxxxxx“ 
3. Záměr prodeje pozemku stavební p. č. 446, k. ú. Mašov u Turnova 
4. Bezúplatný převod pozemku p. č. 3905/25, k. ú. Turnov a zřízení věcného práva k tomuto 

pozemku – ÚZSVM 
5. Výběrové řízení na akci „MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení pro děti mladší tří let“ 
6. Chodník u silnice I/35, smlouvy ŘSD, směna pozemků xxxxxxxxx 
7. Průmyslová zóna, SFS intec, nová parkovací místa (přesunuto) 
8. MŠ, ZŠ Sluníčko, dodatek č. 2 (přesunuto) 
9. Informace o soudním sporu Město Turnov x xxxxxxxxxxxx 
10. Novostavba knihovny – aktuální informace 
11. Krajská nemocnice Liberec, a.s. – finanční podpora Libereckého kraje, projekt CUM, rozvoj 

turnovské nemocnice 
12. Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. – zhodnocení projektu Individuálně, ale společně a jinak 
13. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. – valná hromada, schválení ceny tepla 
14. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – finanční plán 2019 
15. Rozbor nového režimu parkování na náměstí Českého ráje 
16. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2019 
17. Revitalizace toku Stebenka 
18. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu města 

Turnov pro podporu cestovního ruchu 
19. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, p. o. 
20. Žádost ředitelky mateřské školy – zařazení do tříd 
21. Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace – navýšení kapacity mateřské 

školy a školní jídelny 
22. Rozdělení dotací na podporu cestovního ruchu – II. výzva 2019 
23. Individuální dotace FK Turnov 

 
Program jednání rady města 26. září: 
1. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti „SM Turnov, Přepeřská – obnova NN“ 
2. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti „SM Instal. DOP – linka VNO591 US SM 1405 „ 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a právo provést stavbu 

„Přípojka plynu, Daliměřická čp. 87, Turnov, xxxxxxxxxxx“ 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu 

„Kanalizační přípojka Za Sokolovnou p. č.2554/9, Turnov, 
5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k prodeji pozemku pod plánovanou trafostanicí ČEZ 

Distribuce a.s. – bytová zóna Hruštice-Károvsko 
6. Záměr směny nebo prodeje části pozemku p. č. 1260/2, k. ú. Mašov u Turnova 
7. Žádost o prodej pozemku p. č. 307/1 k. ú. Turnov 
8. Prodloužení výpůjčky části pozemku p. č. 711/131, k. ú. Daliměřice 
9. Smlouva o výpůjčce – projekt učebny mineralogie a keramiky 
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10. Výběr zhotovitele „Zpracování architektonických studií – regenerace sídliště Výšinka, Turnov 
a regenerace sídliště Přepeřská“ 

11. Vybudování denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko, dodatek č. 2 
12. Zadávací řízení – Modernizace odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov 
13. Polyfunkční komunitní centrum (FOKUS) – dotace z IROP 
14. Technické služby Turnov, s.r.o. – opravy komunikací a chodníků 
15. Rekonstrukce železniční stanice Turnov 
16. Medaile starosty města 
17. Jmenování vedoucího odboru správy majetku 
18. Vyhlášení výběrového řízení na nové dodávkové vozidlo 
19. Základní škola Turnov Mašov, příspěvková organizace – navýšení kapacity základní školy a zápis 

jídelny – výdejny ve školském rejstříku 
20. Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace – žádost o čerpání rezervního fondu 
21. Schválení přijetí daru pro Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, p. o. 
22. Výjimka z počtu dětí na třídu v mateřských školách v Turnově pro školní rok 2019/2020 
23. Jmenování správní rady památkového fondu 
24. Výběr dodavatele na dodávku techniky pro 3 počítačové učebny 
25. Mateřská škola Turnov, 28. října 757, p. o. – pověření ředitelky a úprava kritérií pro hodnocení 

 
Program jednání rady města 9. října: 
1. Výběr poskytovatele městské hromadné dopravy v Turnově - další postup 
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo stavby „SM Turnov, Žižkova p. č. 

855/2-přeložka kNN“ 
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo stavby „SM Turnov, Mašov p. č. 

165/10-kNN, SS101“ 
4. Výběr nejvhodnější nabídky „Vybudování dešťové kanalizace – Vesecko, ul. Palackého 

a autobusové nádraží v Turnově“ 
5. Zadávací podmínky „Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897“ 
6. Zadávací podmínky „ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní“ 
7. Zadávací podmínky „Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov“ 
8. Zadávací podmínky „Dodávka zdravotních prostředků do objektu Domuse zvláštním režimem 

u Domova důchodců Pohoda Turnov“ 
9. Střednědobý výhled rozpočtu města 2020–2023 
10. Pasáž u radnice – Turnovské dílo – aktuální informace 
11. Mzdové náklady p. o. a s. r. o. 

12. Neinvestiční dotace na projekt „Zdravé město Turnov“ z rozpočtu Libereckého kraje 
13. Farmářské trhy 2020 
14. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – zimní stadion – záměr umístění buněk 
15. Rozbor nového režimu parkování na Náměstí Českého ráje  
16. Odměny za reprezentaci města 
17. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva 2019 
18. Zdravotně sociální služby Turnov – změna sledovaných ukazatelů 
19. Paměťový projekt v Turnově – program pro školy 
20. Směr rozvoje sportu 
21. Žádost TJ Turnov 

 
Program jednání rady města 24. října: 
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „SM 

Turnov, p. č.3276/68, smyčka kNN“  
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „REKO MS Turnov - Výšinka + 2, 

plynovod + přípojky“  
3. Smlouva o dílo údržba dětských hřišť  
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4. Dolánky, údržba, aktualizace smlouvy  
5. Plán zimní údržby pro období 11/2019–03/2020  
6. Ukončení smlouvy o pronájmu pozemku – Mikula Turnov, s.r.o.  
7. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1260/2, o výměře cca 165m2, k. ú. Mašov u Turnova  
8. Zadávací podmínky „Dodávka zdravotních prostředků do objektu Domu se zvláštním režimem 

u Domova důchodců Pohoda Turnov“  
9. Zadávací podmínky „Dodávka nábytku do objektu Domu se zvláštním režimem u Domova 

důchodců Pohoda Turnov“  
10. Oprava komunikace Kadeřavec  
11. GasNet smlouva o zajištění přeložky, Zelená cesta  
12. Výběr nejvhodnější nabídky „MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení pro děti mladší tří 

let“  

13. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo stavby „Rekonstrukce střešní krytiny čp. 525 a čp. 518 Žižkova, 
Turnov“  

14. Seniorská obálka  
15. Výsledek výběrového řízení na nákup osobního dodávkového vozu  
16. Valná hromada společnosti Turnovské odpadové služby, s.r.o.  
17. Dopravní obslužnost na rok 2020  
18. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov  
19. Výběr nejvhodnější nabídky „Zpracování projektové dokumentace – rozšíření parkovacích míst 

v ulici Žižkova, Turnov“  
20. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - jmenování jednatele  
21. Podání žaloby na firmu Compet Consult, s.r.o. – porušení povinností stanovených mandátní 

smlouvou  
 

Program jednání rady města 6. listopadu: 
1. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - výroční valná hromada 
2. Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Turnově 
3. Návrh převzetí komunikací městem Turnov od Libereckého kraje 
4. Jižní sjezd - návrhy kupní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a zástavních smluv 
5. Dopravní terminál – prodloužení smluv 
6. Výpůjčka části pozemků v Dolánkách 
7. Výpůjčka pozemku p. č. 589 v k. ú. Malý Rohozec 
8. Pachtovní smlouva - AGRA Český ráj a.s. 
9. Chodník u silnice I/35, směna pozemků část p. č. 887/23 v k. ú. Mašov u Turnova za část p. č. 

2600/1, p. č. 2542/2 a p. č. 2543/5 v k. ú. Turnov 
10. Zadávací podmínky „Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce pasáže radnice 

v Turnově“ 
11. Výběr dodavatele na modernizaci učeben ve dvou ZŠ Turnov 
12. Informace o soutěži na nové logo 
13. Prodej vozu Renault Trafic – kupní smlouva 
14. Obecně závazné vyhlášky od 1. 1. 2020 – novela zákona o místních poplatcích 
15. Finančí záležitosti – úprava odpisových plánů příspěvkových organizací za rok 2019 
16. Metodika participativního rozpočtu města Turnova na rok 2020 
17. Mzdové náklady p. o. a s.r.o. města 
18. Výtěžek z XI. městského plesu 2020 
19. Likvidace plevele horkou vodou – zhodnocení 
20. Koňský trh – aktuální informace 
21. Podání žaloby na firmu Compet Consult, s.r.o. – porušení povinností stanovených mandátní 

smlouvou 
22. Zadání projekční přípravy na opravu a zastřešení venkovního hřiště na Turnově 2 
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23. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021–2023 
24. Návrh rozpočtu na rok 2020 
25. Vyřazování majetku příspěvkových organizací 
26. Čerpání rezervního fondu, změna sledovaných ukazatelů – Základní škola Turnov, 28. října 18, 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, Mateřská škola 
Turnov, Jana Palacha 1931 a Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov 

27. Žádost o čerpání rezervního fondu a úprava odpisového plánu organizace Mateřská škola 
a Základní škola Sluníčko Turnov, p. o. 

28. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – žádost o čerpání rezervního fondu 
29. Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, p. o. 
30. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov – 

návrh na úpravu 
31. Odvolání člena komise pro životní prostředí 
32. Výsadba izolační zeleně na pozemcích p. č. 1991 a 1992/7 v k. ú. Turnov 
33. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – valná hromada 

 
Program jednání rady města 28. listopadu: 
1. Roční hodnocení jednatele Městské teplárenské Turnov, s.r.o.  
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu stavby „SM Turnov, Nad 

Šetřilovskem – kNN, kVN, TS“  
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu stavby „Vodovodní a kanalizační 

přípojka p. č. 731/3 Daliměřice, p. xxxxxxxxxxxxx“  
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „SM Turnov, Nad Šetřilovskem p. č. 

988/1-kNN“  
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo stavby „Vodovodní přípojka, 

Vazovec p. č. 72, 806/2, p. xxxxxxxxxxx“  
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, Sobotecká čp. 595-kNN“  
7. Dodatek ke „Smlouvě o dílo“ pro stavbu „Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé 

a studené vody v ulici Žižkova, čp. 2031, Turnov“  
8. Dodatek smlouvy o nájmu s Městskou sportovní Turnov, s.r.o.  
9. Dodatek č. 1 – Modernizace konektivity tří základních škol  
10. ŘSD smlouvy, chodník Hrubý Rohozec – OK Vesecko  
11. Výsledek výběrového řízení „ZŠ 28. října – stavební úpravy pro imobilní“  
12. Převod majetku města Turnov do základního kapitálu společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o.  
13. Studie knihovny Skálova ul., Turnov  
14. Zadání projekční přípravy na opravu a zastřešení venkovního hřiště na Turnově 2  
15. Městský park Turnov (park u letního kina) – Etapa 3 „Umění“  
16. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov  
17. Kronikářský zápis 2018  
18. Hroby významných osobností  
19. Žádosti o čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací  
20. Změny sledovaných ukazatelů příspěvkových organizací  
21. Dodatek č. 1 – stavba „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda 

Turnov“  
22. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov – 

návrh na úpravu  
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Program jednání rady města 4. prosince: 
1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu „Vodovodní 

přípojka, Kadeřavec p. č. 410/2, 316, p. xxxxxxx, p. xxxxxxxxxx“ 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „SM 

Turnov, Daliměřice p. č. 711/305-kNN,SS – p. xxxxxxx“ 
3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu 

stavby „SM Turnov, Kadeřavec p. č. 410/2 kNN,SS“ 
4. Zřízení věcného břemene vedení dešťové kanalizace, Luční ulice 
5. Záměr účasti na dražebním jednání spoluvlastnického podílu na pozemku v k.ú. Daliměřice 
6. Záměr směny pozemků v k. ú. Bukovina u Turnova 
7. Záměr prodeje pozemku parc. č. 760 v k. ú. Bukovina u Turnova 
8. Prodej částí pozemků parc. č. 711/23, 711/25 a 711/27 v k. ú. Daliměřice 
9. Směna pozemků v k. ú. Mašov u Turnova 
10. Záměr prodeje pozemků k zástavbě, p. č. 2577/2 a 2577/1 v k. ú. Turnov 
11. Výběr nejvhodnější nabídky – „Dodávka zdravotních prostředků do objektu Domu se zvláštním 

režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ 
12. Výběr nejvhodnější nabídky – „Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce pasáže 

radnice v Turnově“ 
13. Záměr nákupu pozemků pro rozvoj města (staženo) 
14. Zdravotně sociální služby Turnov – změna úhrad v Centru denních služeb 
15. Zdravotně sociální služby Turnov – změna úhrad na Odlehčovací službě 
16. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2019 
17. Platy ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2020 dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb. 
18. Škodní a likvidační komise 
19. Záštita starosty – Centrum pro rodinu Náruč, z. ú. – podpora akce 20 let od svého založení 
20. Schválení výsledku výběrového řízení na nákup pneumatik 
21. Stav odchytového zařízení pro psy v Turnově a jeho budoucnost 
22. Aktualizace Územních studií Daliměřice, Hruštice, Durychov 

 
Program jednání rady města 19. prosince: 
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „SM 

Turnov, Trávnice-divadlo čp. 670-kNN,SR“  
2. Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie NN“ vyvolané 

stavbou „Domov s pečovatelskými byty, ul. 5. května, Turnov“  
3. Kadeřavec, oprava cesty, smlouva o příspěvku  
4. Smlouva o výpůjčce domu čp. 1248 Bedřicha Smetany Turnov  
5. Zvyšování nájemného v bytech v majetku města  
6. Žádost o projednání věci nevyužívaného vodohospodářského majetku VHS Turnov  
7. Kácení stromu rostoucího mimo les  
8. Výběr dodavatele na modernizaci učeben ve dvou ZŠ Turnov  
9. Bytový dům, Granátová ul.  
10. Rozvojové záměry středních škol (staženo) 
11. Záměr nákupu pozemků pro rozvoj města  
12. Zadání projekční přípravy na opravu a zastřešení venkovního hřiště na Turnově 2 (staženo) 
13. Výsadba izolační zeleně na pozemcích p. č. 1991 a 1992/7 v k. ú. Turnov (staženo) 
14. Plán inventur na rok 2019  
15. Finanční záležitosti příspěvkových organizací  
16. Odpis pohledávek  
17. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020  
18. Změny sledovaných ukazatelů příspěvkových organizací  
19. Žádost Waldorfské mateřské školy Turnov p. o. – čerpání rezervního fondu, změna sledovaných 

ukazatelů  
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20. Valná hromada Turnovské odpadové služby, s.r.o. – výběrové řízení na nákup nákladního 
automobilu se svozovou nástavbou pro komunální odpad  

 
Program jednání rady města 31. prosince:  
1. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019 
2. Finanční záležitosti příspěvkových organizací – úprava nařízeného odvodu z fondu investic PO 

zřizovateli 
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Zastupitelstvo města 

Z jednání zastupitelstva města 31. ledna: 
1. Úvod 
2. Prezentace projektové dokumentace „Revitalizace parku U Nádraží, Turnov“  
3. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2018  
4. Prodej pozemku p. č. 736/33 k. ú. Daliměřice  
5. Prodej pozemku p. č. 1258/7 k. ú. Daliměřice  
6. Odkoupení pozemku p. č. 3185/92 k. ú. Turnov – komunikace ulice Slunečná  
7. Vykoupení pozemku parc. č. 3888/134 k. ú. Turnov od ČD a.s.  
8. Směna pozemků v k. ú. Turnov s Libereckým krajem – Střední zdravotnická škola  
9. Turnov – mobilní kamera 2.  
10. Turnov – forenzní značení kol  
11. Bytová lokalita Benátky – ukončení projekční přípravy  
12. Městská organizace – smlouvy SGEI  
13. Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.  
14. Příspěvky občanů 
15. Hlasování o podvariantách investičních priorit města na roky 2019–2023 
16. Rekonstrukce Základní školy Mašov – další postup  
17. Jmenování správní rady kulturního, sociálního a sportovního fondu 
18. Zpráva o činnosti Zdravého města Turnov za rok 2018  
19. Zahrada za Vesnou a ZŠ 28. října  
20. Vodohospodářské sdružení Turnov – otevřený dopis zastupitelům města 
21. Náměstí Českého ráje a jeho hlučnost 
 

Z jednání zastupitelstva 28. února 
1. Úvod 
2. Výroční zpráva o bezpečnostní situaci Města Turnov za rok 2019 – Policie ČR a Městská policie 

Turnov  
3. Investiční priority Města Turnova pro období 2019–2023 
4. Základní škola Mašov – další postup 
5. Žaloba o určení vlastnictví – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (SBD)  
6. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města 

Turnova  
7. Příspěvky občanů 
8. Vodohospodářské sdružení Turnov – výsledky jednání RS, úprava stanov  
9. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2019  
10. Participativní rozpočet 2019  
11. Měření hlučnosti na Náměstí Českého ráje 
12. Krajská nemocnice Liberec, a.s. – pozvánka na valnou hromadu  
13. Kontrolní výbor ZM – plán činnosti na rok 2019  
14. Městská sportovní Turnov, s.r.o. – Smlouva SGEI, změna zakladatelské listiny  
 

Z jednání zastupitelstva města 28. března 
(Foto viz Fotokronika).  
15. Úvod 
16. Prodej částí pozemku p. č. 806 v k. ú. Bukovina u Turnova  
17. Nové vyhlášení záměru prodeje pozemku pro bytové domy na Výšince, část pozemku parc. č. 

1660/1 k. ú. Turnov  
18. Individuální dotace – Vodohospodářské sdružení Turnov, Nádražní ul. – 1. etapa  
19. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019  
20. Mikroregion Jizera – společná žádost o dotaci na Liberecký kraj  
21. Účelový dar – Mikroregion Český ráj – cyklobusy  
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22. Příspěvky občanů 
23. Individuální dotace – AC Turnov, z. s.  
24. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně souvisejících pravidel  
25. Jmenování členů správní rady fondu na podporu cestovního ruchu  
26. Rozdělení dotací na obnovu objektů nacházejících se v městské památkové zóně Turnov  
27. Rozdělení dotací z kulturního fondu  
28. Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy o.p.s.  
29. Diskuze nad pozicí města Turnova ve Vodohospodářském sdružení Turnov  

 
Z jednání zastupitelstva města 25. dubna 
1. Úvod 
2. Zpráva o činnosti jednotky požární ochrany města za rok 2018 
3. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků a zřízení věcného práva od ÚZSVM 
4. Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov – Sobotecká, v k. ú. Mašov u Turnova od 

Libereckého kraje  
5. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov, ul. Nádražní – II. etapa  
6. Žádost o dotaci do OPŽP – Energetické úspory v DPS Granátová 1897  
7. Základní škola 28. října – žádost o užívání zahrady za Vesnou  
8. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova  
9. Příspěvky občanů 
10. Rozdělení dotace Ministerstva kultury – Program regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón  
11. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity  
12. Rozdělení dotací ze sportovního fondu 
13. Individuální dotace – Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Semily, p. s.  
14. Obecně závazná vyhláška – noční klid  
15. Modernizace základních škol v Turnově – dotace z IROP  
16. Výbor ZM pro vodohospodářský majetek – doplnění členů  

 
Z jednání zastupitelstva města 30. května 
1. Úvod 
2. Bytový fond města a jeho další rozvoj  
3. Městská knihovna Antonína Marka Turnov – Studie na novou budovu knihovny  
4. Prodej pozemku p. č. 623/3 v k. ú. Turnov, Na Sboře  
5. Prodej pozemků v k. ú. Malý Rohozec p. č. 467/2 a 424/21 do soukromého vlastnictví  
6. Směna pozemků s doplatkem v k. ú. Malý Rohozec  
7. Odkoupení pozemků parc. č. 863 a 870/2 k. ú. Daliměřice  
8. Vypsání poptávkového řízení na poskytnutí kontokorentního úvěru  
9. Pozvánka na valnou hromadu KNL, a.s.  
10. Příspěvky občanů 
11. Schválení veřejnoprávních smluv o neinvestičních dotacích pro SDH z rozpočtu města Turnov na 

rok 2019  
12. Rozdělení dotací na podporu cestovního ruchu  
13. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci  
14. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost  

 
Podrobnosti:  
3. Po delší diskusi podpořilo výstavbu nové budovy knihovny, resp. zadání studií architektům, 22 
zastupitelů, tři se hlasování zdrželi. Podle starosty město stejně nechá znovu prověřit již dříve 
zamítnutou možnost využít prostory KC Střelnice, příp. zajistit přístavbu k této budově.  
Mimo program: název okresu – v současnosti řešený vznik okresu Turnov byl státem zamítnut (viz 
Kalendárium Turnov, leden, únor, listopad), ministerstvo navrhlo do názvu okresu (Semily) přidat 
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i název města Turnov. Vznikl by tedy okres Semily–Turnov. Což zastupitelé v diskusi odmítli 
a navrhují, aby Turnov byl na prvním místě – okres Turnov–Semily. Desítky let stará událost, kdy 
Turnov přestal být okresním městem ve prospěch Semil, je ve městě stále citlivá otázka. Zastupitelé 
následně všemi hlasy 23 přítomných schválili usnesení, že zánikem okresu Turnov došlo k politické 
křivdě na občanech Turnova a jeho spádové oblasti a navrhují nový název okresu Turnov–Semily. 
 
Z jednání zastupitelstva města 27. června 
1. Úvod 
2. Kauza Walderode – aktuální informace  
3. Tvoříme Turnov – výsledek hlasování  
4. Analýza odpadového hospodářství města Turnov 
5. Prodej pozemku p. č. 3382/10 k. ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát  
6. Prodej částí pozemků parc. č. 711/23, 7141/25 a 711/27 v k. ú. Daliměřice  
7. Slunce Všem, zapsaný spolek – návratná finanční výpomoc  
8. Přijetí kontokorentního úvěru  
9. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2019  
10. Závěrečný účet za rok 2018  
11. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2018  
12. Záměr provedení nepeněžitého vkladu nemovitého majetku Města do základního kapitálu 

Městské sportovní Turnov, s.r.o.  
13. Příspěvky občanů 
14. Obecně závazná vyhláška – zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích  
15. Obecně závazná vyhláška – noční klid  
16. Individuální dotace ROKO service plus s.r.o.  
17. Měření hlučnosti na náměstí Českého ráje  
18. Městská policie Turnov – veřejnoprávní smlouva s obcí Malá Skála  

 
Jednání zastupitelstva města 15. srpna 

1. Úvod 
2. Umístění pomníku TGM v Turnově 
3. Cena obce, čestné občanství – změna členů hodnotící komise  
4. Nominace zástupce města do Svazu měst a obcí ČR – komise  
5. Informace o průběhu výběrového řízení na prodej části pozemku p.č. 1660/1, k.ú. Turnov, 

Výšinka a výběr kupujícího  
6. Záměr prodeje pozemku p. č. 702/6 v k. ú. Turnov pod garáží, která je v soukromém vlastnictví  
7. Prodej pozemku p. č. 1258/8 k. ú. Turnov, 28. říjen, bytový dům čp. 1330 
8. Prodej pozemků p. č. 830/1, 831/1, 831/4 v k. ú. Turnov 
9. Odkoupení části pozemku p. č. 695/88, k. ú. Daliměřice, budoucí komunikace  
10. Zvyšování bezpečnosti chodců – chodník Turnov, Mašovská ulice  
11. Příspěvky občanů 
12. Mikroregion Jizera – schválení závěrečného účtu za rok 2018  
13. Veřejná sbírka – projekt Pumptrack v Turnově (viz Přílohy – Participativní rozpočet) 
14. Záměr převodu majetku města Turnov do majetku spol. Kulturní centrum Turnov s.r.o. 
15. Individuální dotace Geopark Český ráj, o.p.s.  

 
Jednání zastupitelstva 26. září 
1. Úvod 
2. Krajská nemocnice Liberec, a.s. – projekt Centra urgentní medicíny, finanční podpora 

Libereckého kraje, rozvoj turnovské nemocnice  
3. Další řešení pozemku za Vesnou  
4. Odkoupení pozemků parc. č. 2551, 2552/1, 2552/3 a 2552/5 v k. ú. Turnov  
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5. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3905/25, k. ú. Turnov a zřízení věcného práva k tomuto 
pozemku – ÚZSVM  

6. Prodej pozemku st. parc. č. 446, k. ú. Mašov u Turnova  
7. Prodej částí pozemku parc. č. 1331/4, v k. ú. Mašov u Turnova  
8. Regenerace panelového sídliště U nádraží, Turnov – 7. etapa  
9. Žádost o dotaci do IROP – CLLD na projekt „Chodník Turnov, Přepeřská ulice“  
10. Individuální dotace MIKROREGION JIZERA (poskytnuta dotace 226 753 Kč jako finanční 

spoluúčast města na pořízení společné techniky) 
11. Individuální dotace FK Turnov, z. s. (poskytnuta dotace 54 649 Kč na údržbu sportoviště 

s umělým povrchem) 
12. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2019  
13. Příspěvky občanů 
14. Půjčka ze sociálního fondu  
15. Přehled projektů s dotací z IROP za období 2017–2019 (Celkem byly podány žádosti o dotace ve 

výši 67.790.301,28 Kč na projekty v celkových nákladech 90.129.295,43 Kč, přičemž na základě 
Rozhodnutí nebo příslibu tvoří dotace částku 63.684.105,28 Kč.) 

16. Zpracování posouzení dopravního systému ve městě  
17. Návrh na udělení Ceny obce pro rok 2019  
18. Rozdělení dotací na podporu cestovního ruchu – II. výzva 2019  
19. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu 

města pro podporu cestovního ruchu  
20. Smlouva SGEI – Městská sportovní Turnov s.r.o.  
21. Jmenování správní rady památkového fondu  

 
Jednání zastupitelstva města 24. října  

1. Úvod 
2. Rekonstrukce železniční stanice Turnov 
3. Pasáž u radnice – Turnovské dílo – aktuální informace 
4. Žádost TJ Turnov o spolufinancování rozšíření a zastřešení multifunkčního sportoviště Turnov-

Daliměřice 
5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k prodeji pozemku pod plánovanou trafostanicí ČEZ 

Distribuce a.s. – bytová zóna Hruštice-Károvsko 
6. Krajská nemocnice Liberec – pozvánka na valnou hromadu 
7. Směrnice Zastupitelstva Města Turnova k odměňování neuvolněných členů zastupitelstva 
8. Jmenování odpovědného politika Zdravého města Turnov 
9. Příspěvky občanů  
10. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2019–2021 
11. Rozdělení dotací ze sportovního fondu – II. výzva 2019 
12. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov 
13. Smlouva SGEI – Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 

 
Jednání zastupitelstva města 28. listopadu 

1. Program 
2. Úvod 
3. Prezentace rozpracovaného projektu – Městský park Turnov (park u letního kina), Etapa 

3 Umění  
4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně Kupní smlouvy k prodeji pozemku pod 

plánovanou trafostanicí ČEZ Distribuce a.s. – bytová zóna Hruštice-Károvsko  
5. Směna pozemků Malý Rohozec – autobusová zastávka  
6. Převod majetku města Turnov do základního kapitálu společnosti Kulturní centrum Turnov, 

s.r.o.  
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7. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021–2023  
8. Obecně závazné vyhlášky od 1. 1. 2020 – novela zákona o místních poplatcích  
9. Participativní rozpočet – Tvoříme Turnov 2020  
10. Revitalizace Stebenky – memorandum s Povodím Labe, s. p.  
11. Příspěvky občanů 
12. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov – 

návrh na úpravu  
13. Zpráva o činnosti Rady sdružení VHS Turnov  
14. Rekonstrukce Čistírny odpadních vod v Turnově  

 
Jednání zastupitelstva města 19. prosince 

1. Úvod 
2. Městská knihovna Antonína Marka Turnov – Studie na novou budovu knihovny 
3. Jižní sjezd – Odkoupení domu čp. 1248, B. Smetany, Turnov, včetně pozemků  
4. Nové návštěvnické centrum a modernizace informačního centra v Turnově – podání žádosti 

o dotaci 
5. Návrh rozpočtu na rok 2020 
6. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2019 
7. Pojmenování nových ulic v Turnově-Daliměřicích 
8. Krajská nemocnice Liberec – pozvánka na valnou hromadu  
9. Příspěvky občanů 
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Z činnosti odborů Městského úřadu Turnov 

Dopravní odbor 

Odbor dopravy zajišťuje několik agend souvisejících s komunikacemi a vozidly: vede registr vozidel 
a řidičů (vydává řidičské průkazy), vykonává silniční správní agendu pro silnice 2. a 3. třídy v obvodu 
obce s rozšířenou působností, vede agendu městské hromadné dopravy, taxislužby a stanic měření 
emisí. Odbor projednává přestupky řidičů a řeší pokuty.  
Rok 2017 přinesl rozvolnění místní příslušnosti v registraci vozidel. To znamená, že každý si může 
provést registraci vozidla na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Na území obce 
s rozšířenou působností bylo provozováno 9 autoškol. Zkoušku k získání řidičského průkazu skládalo 
588 osob, z toho 100 neprospělo ve znalostech pravidel silničního provozu, 175 neprospělo 
z praktické jízdy.  

 
Registr vozidel 
Stav k 31. prosinci 2019: V obvodu obce s rozšířenou působností je evidováno 32 449 osobních 
vozidel, 3 749 nákladních vozidel, 6 636 motocyklů, 71 autobusů, 338 traktorů, 5 306 nákladních 
přívěsů. Řidičů, resp. řidičských průkazů odbor evidoval 22 363. 
 
Přestupky a pokuty 
V roce 2019 bylo řešeno 8 357 přestupků proti pravidlům silničního provozu. 

Finanční odbor 

Finanční odbor se stará o finance města. Zpracovává vnitřní agendu – účetnictví, fakturace, platební 
styk, inventarizace majetku, mzdy, daně, cestovní příkazy a další. Odbor také připravuje rozpočet 
města a stará se o jeho schválení a vedení. Pracovníci mají na starosti správu úvěrů, které město 
v současnosti má. V tomto ohledu vše probíhalo bez zásadních problémů. Na odboru pracovalo 
8 zaměstnanců.  
Platební styk 
V roce 2019 byl veden platební styk u České spořitelny (12 běžných účtů a 3 úvěrové), u Komerční 
banky (2 BÚ a 1 ÚÚ), u Československé obchodní banky (1 BÚ), u Českomoravské záruční a rozvojové 
banky (2 BÚ a 2 ÚÚ), u České národní banky (1 BÚ), u Equa bank (1 spořicí účet) a u Unicreditbank 
(1UÚ).  
Rozpočet města 
Rozpočtované příjmy ve výši 444 mil. Kč, plnění ve výši 439 mil. Kč, tj. nižší o 5 mil. Kč, 
rozpočtované výdaje ve výši 467 mil. Kč, plnění ve výši 441 mil. Kč, tj. úspora činí 26 mil. Kč. 
Financování plněno na 100 %, tj. splátky úvěrů a přijaté úvěry dle rozpočtu. 
Místní poplatky 
Na odboru jsou přijímány tyto místní poplatky: ze psů, z ubytovací kapacity, za rekreační a lázeňský 
pobyt a za komunální odpad. 

Kancelář tajemníka 

Tajemník městského úřadu je zástupcem úřadu pro pracovněprávní vztahy, je nadřízen všem 
pracovníkům městského úřadu a je odpovědný starostovi města. Tajemník navrhuje radě města 
personální a organizační změny. Prostřednictvím zaměstnanců zabezpečuje plnění usnesení rady 
a zastupitelstva.  
V průběhu roku 2019 nastoupilo na Městský úřad do hlavního pracovního poměru 6 a odešlo 
6 zaměstnanců.  

Obecní živnostenský úřad 

Ke konci roku 2019 došlo k nárůstu podnikatelů oproti loňskému roku o 1,7 % na 7 829 subjektů.  
byl počet živností v Turnově 14 341 (zvýšen o 2 779 oproti loňskému roku, z toho 1 398 na základě 
jednoho registračního formuláře). 
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Odbor přestupkového řízení 

Odbor přestupkového řízení řeší přestupky ve věcech, které úřad spravuje, ale i ostatní přestupky, 
pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány (zákon o zbraních, rybářství, 
elektronických komunikacích, na ochranu zvířat proti týrání ad.). V roce 2019 byly uloženy pokuty ve 
výši 184 200 Kč, z nichž bylo zaplaceno pouze 43 800 Kč. 
V průběhu roku došlo, bylo postoupeno nebo sepsáno 572 přestupků + 109 přestupků převedeno ke 
zpracování z roku 2018. Nejvíce (43 %) bylo přestupků proti občanskému soužití. 

Odbor rozvoje města 

Odbor vydává stanoviska a vyjadřuje se ke stavebním záměrům na území města a obcí spadajících 
pod Turnov v rámci výkonu obce s rozšířenou působností. Odbor poskytuje informace k územně 
plánovacím dokumentacím všem občanům. Za Městský úřad vydává koordinovaná stanoviska. Od 
1. července 2016 nově zajišťoval digitalizaci, evidenci a zveřejňování uzavřených smluv v registru 
smluv. Podrobnosti i k ostatním obcím v ORP Turnov viz Výroční zpráva odboru.  

Odbor sociálních věcí  

Odbor sociálních věcí organizuje sociální péči pro občany Turnova a 36 spádových obcí dle platných 
právních předpisů. Pracuje jednak jako orgán ve výkonu státní správy i jako orgán samosprávy. Je 
rozdělen na dva úseky: úsek sociálních činností a sociální prevence a úsek sociálně-právní ochrany 
dětí. (Popis pravidelných činnosti viz Kronika 2013). 
 

. Úsek sociálních činností a sociální prevence  

. Úsek sociálně-právní ochrany dětí 
Zdejší úřad byl v roce 2019 ustanoven opatrovníkem pro 297 nezletilých dětí. 

Odbor správní 

Odbor má na starosti vedení matrik, evidence obyvatel, agendu občanských průkazů a cestovních 
dokladů a spadá pod něj i oddělení krizového řízení a požární ochrany. V odboru pracovalo 
9 zaměstnanců – 2 v oddělení matrik, 2 v oddělení evidence obyvatel, 3 v oddělení občanských 
průkazů a cestovních dokladů, 2 v oddělení krizového řízení a požární ochrany.  
 
Oddělení matriky 
Matriční úřad Turnov je největší matrikou okresu Semily a vedl v roce 2019 celkem 45 matričních knih 
pro 15 obcí svého správního obvodu. Odbor metodicky řídí a provádí kontroly vedení matričních knih 
a sbírek listin u matričních úřadů v Příšovicích, Sychrově, Jenišovicích, Hrubé Skále a Rovensku pod 
Troskami, které spadají do jeho správního obvodu. Matriční úřad dále zajišťuje ceremonii občanských 
sňatků a organizuje vítání občánků. 
 
Svatební obřady 
Svatební obřady probíhají v obřadních místech – ve svatební síni radnice Města Turnov, v areálu 
Státního zámku Hrubý Rohozec, v areálu hradu Valdštejna, v kapli na Malé Skále a na Dlaskově statku 
v Dolánkách, v Kamenářském domě v areálu muzea a synagoze (není příliš využívána), na hradě 
Vranov na Malé Skále. Obřad je možné realizovat i na jiném, snoubenci vybraném místě. V roce 2019 
proběhlo 152 svatebních obřadů, 19 na Hrubém Rohozci, 34 na Valdštejně, 36 v Turnově, 30 na Malé 
Skále a 33 na ostatních místech. Proběhlo 16 církevních sňatků. 
 
Vítání občánků 

Odbor organizoval slavnostní vítání občánků, které proběhlo v roce 2019 třikrát, a to Obchodní 

akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy ve Zborovské ulici. Pozváno bylo 115 dětí, 
zúčastnilo se 79. Vítání proběhlo 16. 3., 18. 5. a 23. 11. 
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Evidence obyvatel 
Evidence obyvatel za město je vedena jednak v informačním systému, jehož správcem je městský 
úřad, a jednak v informačním systému evidence obyvatel za obec s rozšířenou působností, jehož 
správcem je ministerstvo vnitra. V Turnově žilo k 31. prosinci 2019 celkem 14 012 občanů ČR a 342 
cizinců s trvalým pobytem a 281 cizinců s dlouhodobým pobytem. Úřední adresu (na Městském 
úřadě v ulici Antonína Dvořáka 335) mělo v evidenci obyvatel celkem 319 občanů města. Narodilo se 
zde 132 dětí, zemřelo 175 obyvatel, přistěhovalo se 462 lidí a odstěhovalo 317.  
 
Občanské průkazy a cestovní doklady 
Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány v evidenci občanských průkazů, 
jejímž správcem je ministerstvo vnitra. Evidence občanských průkazů je vedena elektronicky. 
Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích s výjimkou diplomatických a služebních pasů jsou 
zpracovávány v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem je ministerstvo vnitra. Evidence 
cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky.  
Za rok 2019 oddělení zpracovalo 3 106 žádostí na úseku občanských průkazů a 1 860 žádostí na úseku 
cestovních dokladů.  
 
Krizové řízení  
Odbor zabezpečuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na možný vznik, 
průběh a následné řešení mimořádných a krizových situací (Integrovaný záchranný systém, Krizové 
řízení, Hospodářská opatření pro krizové stavy, Protipovodňové ochrany, Pomoc při obnově 
postiženého území, Požární ochrana, Bezpečnost České republiky, Administrativa utajovaných 
skutečností, Civilní obrana a ochrana obyvatelstva). Vrcholným metodickým bezpečnostním orgánem 
města je bezpečnostní rada města a výkonným orgánem je krizový štáb starosty města. 
 
Mimořádné události 2019: V roce 2019 na území ORP Turnov nebyla řešena žádná mimořádná ani 
krizová situace. 
 
Požární ochrana 
Město zřizuje od roku 2001 jednotku dobrovolných hasičů – Sbor hasičů města Turnova. (Více viz 
Organizační složky města).  
 

Odbor správy majetku  

Odbor se stará především o městský majetek, jeho údržbu a opravy, podílí se na přípravách 
projektových dokumentací staveb, oprav a úprav městského majetku, bytových zón apod. Od roku 
2013 se odbor stará o zajištění kancelářského materiálu pro chod městského úřadu a o úhradu 
energií a pojištění majetku.  
 
Stavební akce, na které byla získána dotace 

 Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Žižkova čp. 515 a čp. 525 

 Výstavba domova se zvláštním režimem, tzv. Alzheimer centrum 

 Nástavba a přístavba MŠ Sluníčko 

 Rekonstrukce Nádražní ulice 

 Podzemní kontejnery na tříděný komunální odpad 

 Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození Panny Marie 

 Oprava střešní krytiny ZŠ Žižkova (Foto viz Fotokronika, srpen)  

 Demolice čp. 1001 a čp. 1002, ul. 5. května 

 Výměna ležatých rozvodů, ul. Žižkova  

 Regenerace sídliště VI. etapa – U Nádraží 
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Komunikace 

 Dešťová kanalizace Vesecko, Palackého, autobusové nádraží  

 Oprava silnic Bukovina „Na Hranici“, Bukovina „Krausovi“, Vesecko krajnice Dolánky „Na Teplici“ 

 Oprava chodníku I/35 mezi mosty přes Jizeru a Koškovu ulici 

 Hodiny čp. 1134, Nádražní  

 Dodávka a instalace 6 nových parkovacích automatů  
 

Městské organizace, nebytové prostory a radniční budovy, opravy 
. MŠ 28. října: Rekonstrukce kotelny, 522 tis. Kč. Světlo Turnov s.r.o. / Výměna dlažby na 2 WC, 50 

tis. Kč. Jakub Bičík 

 MŠ Mašov: Výměna kotle, 118 tis. Kč. Světlo Turnov s.r.o. / Oprava zámkové dlažby a sloupů 
u vstupu, 86 tis. Kč. Stavby Bažant 

 MŠ Bezručova: Výměna 16 záchodů, 88 tis. Kč. VODATOP s.r.o. 

 ZŠ Skálova: Výměna oken v části 2. NP (23 ks), 1 030 tis. Kč. SAVA s.r.o., Semily / Oprava 
vzduchotechniky v kuchyni, 366 tis. Kč. AG therm s.r.o. 

 ZŠ Žižkova: Chodník k šatnám, 80 tis. Kč. Technické služby Turnov s.r.o. 

 ZŠ 28. října: Sanace části suterénu, 836 tis. Kč. L&P stavební, s.r.o. 

 ZŠ Alešova: Doplnění havarijní signalizace v kotelně, 73 tis. Kč. Světlo Turnov 

 Gymnázium: Oprava čelní fasády, 4 385 tis. Kč. STAV - AGENCY s.r.o. / Oprava expanzomatu, 103 
tis. Kč. Světlo Turnov 

 OAHŠ: Sanace kabinetu tělocvičny a recepce, 477 tis. Kč. Tria Stav s.r.o. + Complet San s.r.o., 
Liberec / Výměna povrchů na venkovním hřišti, 1 338 tis. Kč. J. I. H. – sportovní stavby / Oprava 
venkovních schodů, 197 tis. Kč. Čekro CZ s.r.o. / Oprava římsy, 43 tis. Kč. Vyhlídko s.r.o. / SDK 
obklady ve skladu potravin a šatnách, 86 tis. Kč. Vladislav Koťátko 

 Hasičárna Kalužník: Oprava podlahy, 50 tis. Kč. Josef Lejsek, Přepeře 

 DD Pohoda: Výměna části osvětlení, 200 tis. Kč. Karel Dufek + Elektrodružstvo Turnov / 
Klimatizace sesterny, 100 tis. Kč. A-Z Chlazení s.r.o., Hradec Králové 

 Ubytovna čp. 135: Rekonstrukce elektroinstalace, 840 tis. Kč. RPM elektro Praha s.r.o. / Výměna 
oken, 245 tis. Kč. TRIDENT okna s.r.o. 

 Ubytovna čp. 1335: Zednické opravy, výmalba chodeb, 110 tis. Kč. RPM elektro Praha  

 Plavecký bazén: Výměna 1 kotle, 122 tis. Kč. Světlo Turnov s.r.o. / Oprava vodovodní přípojky: 
82 tis. Kč. Jakub Valšík 

 Skálova 84: Pokládka lina pro FOKUS, 60 tis. Kč. Josef Lejsek 

 Radnice 335: Výměna 3 střešních oken v kanceláři 318, 123 tis. Kč. Truhlářství Brodský + Jakub 
Bičík / Oprava střechy nad kotelnou, 50 tis. Kč. Stanislav Pospíchal / Oprava reliéfu na fasádě čp. 
1, 233 tis. Kč. Vyhlídko s.r.o. + Michaela Mrákotová 

 Sokolovna Mašov: Nátěr části střechy, 60 tis. Kč. Stanislav Pospíchal 

 Hrad Valdštejn: Oprava stříšky na terase, 87 tis. Kč. DURANGO, s.r.o. / Oprava spárování na 
Romant. paláci, 47 tis. Kč. DURANGO s.r.o. / Oprava vchodových dveří do kaple, 71 tis. Kč. 
ARTCOLOR + Petr Baranecký / Stabilizace skalního podloží, 1 215 tis. Kč. STRIX Chomutov, a.s. 
 

Odbor školství, kultury a sportu 

Činnost odboru byla zajišťována šesti pracovníky. Dva pracovníci zajišťovali především státní 
památkovou péči. Dva pracovníci pak úsek školství a jeden sport a kulturu na úseku samosprávy. Dále 
odbor zajišťuje dotace z městského rozpočtu. 
 
Školství v oblasti samosprávy 
Odbor se staral o agendu všech škol a školských zařízení, které zřizuje a spravuje Město Turnov. 
Evidoval, koordinoval a kontroloval jejich činnost. Zajišťoval základní informovanost o turnovském 
školství, připravoval zápisy do mateřských a základních škol. Vedle toho připravil i několik kulturních 
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a společenských akcí (loučení s předškoláky, mikulášská nadílka, vítání prvňáčků ve školách, cykly 
přednášek a promítání filmů v rámci výchovy k vlastenectví v květnu a říjnu apod.) 
 
Školství v oblasti samosprávy 
Mimo běžnou agendu: Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města Turnov na obědy pro 
sociálně slabší žáky na základních školách v celkové výši 25 000 Kč. 
Školství v oblasti státní správy 
Odbor rozpočtoval ze státního rozpočtu pro 38 škol a školských zařízení správního obvodu Turnov ve 
výši 304,326 147 Kč na přímé neinvestiční náklady a 220,729 907 Kč na mzdy. Školám poskytoval 
i metodickou pomoc. 
 
Dotace 
V úseku dotací byl v roce 2019 Zastupitelstvem města Turnova projednán a schválen nový dotační 
statut včetně všech souvisejících pravidel pro jednotlivé oblasti podpory. Tento nabyl platnosti 
a účinnosti dnem 28. 3. 2019. Nově vznikla dotační podpora oblasti cestovního ruchu (viz 2.6) 
a podpora objektů v městské památkové zóně dostala pevnou podobu díky nově zřízenému 
památkovému fondu, což znamená, že prostředky vyčleněné do rozpočtu města v případě 
nevyčerpání zůstávají ve fondu a nejsou vraceny spolu s koncem kalendářního roku do rozpočtu 
města. 
Odbor administroval následující dotační programy 

. Kulturní fond, celkem 800 000 Kč ve dvou kolech rozdělování, 38 žádostí, 1 žádost byla 
odmítnuta. 

 Volnočasové aktivity dětí a mládeže a mimoškolní aktivity, celkem 102 000 Kč. Z tohoto 
dotačního programu bylo uspokojeno 8 žádostí, 1 žádost byla zamítnuta. 

 Zahraniční spolupráce – celkem 36 680 Kč. Z tohoto dotačního programu byly uspokojeny 
3 žádosti.  

 Individuální dotace, celkem 9,846 402 Kč. V rámci individuálních žádostí bylo uspokojeno 
9 žadatelů (z toho tři jsou zmíněni u sportu).  

 Sportovní fond, celkem 163 800 Kč. Ze sportovního fondu bylo uspokojeno ve dvou kolech 
rozdělování 20 žádostí, 1 žádost byla zamítnuta. 

 Cestovní ruch, celkem 162 196 Kč. Bylo podpořeno 6 žádostí.  

 Z programu ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností byly zpracovány 4 žádosti včetně jejich vyúčtování a celkem byla 
čerpána částka 968 000 Kč. Z dotací byly podpořeny tyto akce: obnova oken na venkovské 
usedlosti čp. 14 (Všeň), výměna 12 ks dřevěných oken a roubených trámů na venkovském 
domě čp. 18 (Soběslavice), oprava venkovské usedlosti čp.19 (Přepeře), restaurování sochy 
sv. Agáty (Příšovice). 

 Z Programu ministerstva kultury regenerace městských památkových zón a rezervací bylo 
vyčerpáno 297.000 Kč, které byly rozděleny mezi 2 žadatele. Jednalo se o akce: obnova 
hřbitovní zdi u kostela Narození Panny Marie – část G, H, I, oprava 2ks bočních dveří do 
kostela Narození Panny Marie. 

 Obecně prospěšná činnost. V rámci dotací bylo rozděleno 162 000 Kč pro 12 žadatelů. 

 Obnova objektů v městské památkové zóně. Rozdělení účelových dotací z městského 
dotačního programu na obnovu nemovitostí, které se nachází v městské památkové zóně, ale 
nejsou kulturními památkami, byla poskytnuta dotace 6 žadatelům v celkové výši 300.000 Kč. 
Byly podpořeny akce: výměna vstupní brány u čp. 298 A. Dvořáka, fasáda přední a boční části 
čp. 480 Krajířova ul. oprava fasády u m čp.145 Hluboká ul., stavební úpravy a nástavba 
objektu (okna, fasáda a střechy) čp. 21 Mariánské náměstí, výměna oken na čp. 122 Jiráskova 
ul., výměna oken na čp. 477 Palackého ul. 
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Sport 
Na dotacích bylo pro místní tělovýchovu a sport rozděleno 6 000 000 Kč, a to 15 sportovním 
subjektům, dále byla financována akce Nejlepší sportovec Turnova 85 000 Kč, na projekt Trenér-
učitel 60 000 Kč, v rámci individuálních žádostí o dotaci bylo přiděleno 400 000 Kč Memoriál Ludvíka 
Daňka 20.000 Kč na republikového finále Atletického 3boje a 54 649 Kč na úhradu nákladů FK Turnov 

z. s. spojených s údržbou nově otevřeného hřiště s umělým povrchem v Koškově ul. v Turnově. 
Samostatné odměny sportovcům za reprezentaci v roce 2019 uděleny nebyly, ocenění proběhla 
v rámci ankety O nejlepšího sportovce. 
V dubnu 2019 byl odborem organizován 4. ročník akce sportovní den, která je určena všem žákům 
4. tříd turnovských základních škol (jde o celodenní akci, na níž se všichni žáci účastní ukázkových 30 
minutových bloků v 7 různých odvětvích sportu). 
 
Památková péče 
Památkovou péči zajišťuje odbor na dvou úrovních – samosprávní a státní správy.  

Odbor vnitřních věcí  

Odbor vnitřních věcí je členěn podle činnosti do úseků Oddělení informačních technologií, Podatelna 
a Centrální spisovna. Oddělení řeší mj. i agendu ztrát a nálezů. 
  
Podatelna 

 V programu Athena bylo evidováno 21 046 přijatých písemností, odesláno bylo 35 681 
písemností. Počty neevidovaných písemností v programu Athena nelze zjistit (balíky, obyčejné 
zásilky ad.).  

 Zaevidováno 129 nálezů (88 z nich vyřízeno) a 21 evidovaných ztrát. 
 
Spisovna 
Spisovna i nadále pokračovala ve své hlavní činnosti na úseku pořádání a zpřístupňování starší 
dokumentace uložené ve spisovně, jakož i evidence a adjustace nových přírůstků. Hlavní pozornost 
byla i nadále věnována zpřístupňování fondu stavebního úřadu, který je nejvíce využíván a vykazuje 
nejvyšší nárůst objemu dokumentace. Dochází kapacita úložných prostor.  
 V elektronické formě spisové služby se využívají služby Atheny, datových schránek a CzechPointu. 
Dosud není k dispozici slibované centrální úložiště dat. 
Jako každý rok, i letos byla prováděna potřebná řádná skartační řízení, tentokrát téměř u všech 
odborů. Vybrané archiválie byly předány do Státního okresního archivu v Semilech. 
 

Oddělení informačních technologií 
Hlasové služby (tj. telefony) pro městský úřad i v roce 2019 zajišťovala firma Pamico Czech, s. r. o. 
Mobilní komunikaci i v roce 2019 zajišťovala na základě smlouvy společnost T-Mobile. 
Během roku 2019 bylo datovou schránkou úřadu odesláno 15 245 a přijato 10 156 datových zpráv. 
Výroční zpráva odboru obsahuje podrobné informace o všech technologiích zajišťujících chod úřadu.  

Odbor životního prostředí 

Odbor se stará o stav životního prostředí ve městě a okolí, ošetřuje zeleň, eviduje a kontroluje 
nakládání s domácími zvířaty, řídí myslivectví i veterinární péči, zastupuje stát v péči o lesy a zajišťuje 
činnosti související s životním prostředím. Pracuje na úrovni samosprávy i státní správy.  
 
Samospráva 
Údržba zeleně: 
(Výčet aktivit, kácení a výsadba stromů, podrobnosti k údržbě viz Závěrečná zpráva odboru). 
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Odpady:  
Sběr starého textilu: pokračování ve spolupráci s firmou Dimatex CZ a Diakonií Broumov (tříděný sběr 
textilu). Za rok 2019 bylo sebráno v kontejnerech společnosti Dimatex 61,266 t textilu a v kontejneru 
společnosti Diakonie Broumov celkem 16,2 t textilu, což představuje asi 5,34 kg textilu na jednoho 
občana. 
Kompostárna: Kompostárna bioodpadu přijímala a zpracovávala odpad průběžně. Celkem zpracovala 
1 291,9 t bioodpadu původem z Turnova. 
Motivační systém sběru tříděného odpadu. 
Státní správa 
Vodovodní úřad / Ochrana ovzduší / Odpady / Státní správa lesů / Státní správa myslivosti (v evidenci 
416 držitelů loveckých lístků, vydáno 12 loveckých lístků, z toho 6 cizincům) / Ochrana zemědělského 
půdního fondu / Rostlinolékařská péče / Veterinární péče / Ochrana zvířat proti týrání / Rybářství 

(vydáno 187 rybářských lístků v celkové částce 89 100 Kč). 
 

Ekologická výchova 
Odbor se výrazně podílí na ekologické výchově občanů všech věkových kategorií, a to především 
pořádáním přednášek a propagačních akcí. (Podrobný přehled akcí v závěrečné zprávě odboru). 

Stavební úřad 

Působnost 

 Stavební úřad vykonává v přenesené působnosti funkci obecního stavebního úřadu pro 
29 obcí na Semilsku, Jablonecku a Liberecku – nově přibyla Všeň. (Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá 
Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod 
Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Přepeře, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, 
Rovensko pod Troskami, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Vyskeř, Všeň, Žďárek a Žernov).  

 V obvodu města jako obce s rozšířenou působností působí dále obecní stavební úřad 
v Příšovicích (spravuje obce Kobyly, Pěnčín, Příšovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany 
a Vlastibořice). Obec Radimovice spadá pod stavební úřad v Hodkovicích nad Mohelkou. 

 Stavební úřad je zároveň speciálním stavebním úřadem silničním (pro silnice II. a III. třídy, 
místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace) a vyvlastňovacím úřadem pro celé 
území Města Turnov jako obce s rozšířenou působností, tedy pro všech 37 obcí. 

 Městský architekt. Od 1. dubna 2017 zastává funkci městského architekta Ing. arch. Vladimír 
Kučera. Občané s ním mohou konzultovat své záležitosti dvakrát měsíčně. 
 
Činnost v roce 2019 

 V roce 2019 bylo zahájeno 1 279 správních řízení a rozhodnuto bylo o 1 074 podáních.  

 Při přidělování čísel popisných se od 1. 7. 2010 důsledně dodržuje číselná řada a nejsou již 
přidělována čísla popisná po odstraněných objektech (tato čísla popisná jsou rušena). Od května 
2017 jsou objektům zdarma přidělován smaltované cedule čísel popisných a evidenčních. V agendě 
čísel popisných bylo v roce 2019 přiděleno v městě Turnov 22 čísel popisných pro rodinné domy, 
3 čísla evidenční pro stavbu pro rekreaci, 1 pro administrativní budovu, 1 pro občanskou vybavenost, 
3 čísla popisná byla zrušena.  

 V roce 2019 bylo vydáno pro novou bytovou výstavbu 74 stavebních povolení a ohlášení se 
vznikem 74 bytů v rodinných domech v celkové orientační hodnotě nákladů 283 milionů Kč. 

  
 Na rekonstrukci stávajících bytových objektů (bytové domy, rodinné domy) byla vydána 

4 stavební povolení se vznikem 14 bytů (především v bytových domech) v hodnotě 17 milionů Kč. 

 Pro nebytovou výstavbu (např. výrobní objekty, objekty služeb) bylo v roce 2019 vydáno 
16 stavebních povolení s orientační hodnotou staveb 82 milionů Kč. Na rekonstrukce, nástavby, 
přístavby nebytových objektů bylo vydáno 12 stavebních povolení v hodnotě staveb 85 milionů Kč. 
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 Na ostatní stavby (komunikace, bazény atd.) bylo vydáno 16 stavebních povolení a ohlášení 
v hodnotě 36 milionů a na jejich rekonstrukce 15 stavebních povolení v hodnotě 340 milionů Kč. Ve 
statistice nejsou vedeny inženýrské sítě, z důvodu, že nevyžadují stavební povolení, ale pouze územní 
souhlasy nebo rozhodnutí. 

 Celkem za rok 2019 bylo stavebním úřadem v Turnově vydáno 161 stavebních povolení 
a ohlášení na stavby vykazované pro Český statistický úřad v orientační hodnotě 891 mil Kč (Více 
informací, včetně přehledu nejvýznamnějších staveb, viz výroční zpráva).  
 
Zdroj: závěrečné zprávy jednotlivých odborů. 
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Organizační složky městského úřadu 

Sbor hasičů Města Turnova 

Adresa: Hruborohozecká 388, Turnov, 511 01 (Daliměřická hasičárna) 
Velitel: Martin Bartoníček 
Charakteristika: Město zřizuje od roku 2001 jednotku dobrovolných hasičů – Sbor hasičů města 
Turnova. Členové jednotky pracují v jednotce na základě smlouvy o dobrovolném členství při svých 
běžných zaměstnáních a jsou delegováni do jednotky z 6 občanských sdružení (Bukovina, Daliměřice, 
Turnov, Pelešany, Mašov, Kadeřavec) působících na úseku požární ochrany v územním obvodu 
města. Obec zabezpečuje členům pravidelnou odbornou přípravu dle ročního plánu odborné přípravy 
v rozsahu min. 40 hodin. Vybavuje jednotku materiálními a věcnými prostředky, jednotka ze svého 
rozpočtu hradí ušlé mzdy členům, kteří zasahují v pracovní době. Jednotka je zařazena do JPO 
II/1 s výjezdem do pěti minut od vyhlášení poplachu. 
V roce 2019 tvořilo hasičský sbor města 24 hasičů. Jednotka byla povolána KOPIS HZS Liberec (Krajské 
operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru) k 141 mimořádným událostem, toho 
bylo 32 dopravních nehod silničních, 1 dopravní nehoda železniční, 5 úniků plynu/aerosolu, 9 úniků 
ropných produktů, 1 únik kapalin, 41 požáry, 31 případů technické pomoci, 21 planých poplachů. 
 

Sbory dobrovolných hasičů 

V Turnově také působí několik sborů dobrovolných hasičů – ne všechny stejně aktivně. Zjistit 
informace o jejich činnostech není snadné, webové stránky až na výjimky nemají a na žádosti 
o informace reagují sporadicky. Letitým zvykem dobrovolných hasičů bývá vedení vlastních kronik či 
jiné evidence vlastní činnosti. Zjištěné informace jsou uvedeny v kapitole Z okrajových částí. Kromě 
činnosti při požárech se věnují také pořádání kulturních a sportovních akcí a soutěží a v neposlední 
řadě také práci s dětmi a mládeží. V celém okrese Semily funguje přes 110 sborů dobrovolných 
hasičů, které sdružují kolem sedmi tisíc lidí, z toho kolem tisícovky dětí. 
SDH fungují v Turnově, na Bukovině, Daliměřicích, Kadeřavci, Mašově a na Pelešanech. Informace 
jsou uvedeny v kapitole Kultura – spolky. 
 
Dotace pro sbory dobrovolných hasičů 
Město Turnov podporuje sbory dobrovolných hasičů na území města finančně již od roku 2000. 
Sbory v okrajových částech města dnes představují jedny z mála aktivních spolků, které pro tuto 
oblast zabezpečují nejen kulturní a společenskou činnost, ale často jsou jediným spolkem, kde děti 
a mládež mohou rozvíjet svoje aktivity. Pro účel podpory spolků byl vytvořen Dotační statut města 
Turnova schválený Zastupitelstvem města Turnov dne 26. 11. 2015 pod usnesením č. ZM 394/2015. 
Částku 25 000 Kč obdržely spolky SDH Bukovina, SDH Daliměřice, SDH Kadeřavec, SDH Mašov, SDH 
Pelešany a SDH Turnov. Podrobnosti z jejich činnosti, jsou-li známy, viz Kultura – turnovské spolky. 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

V Turnově je i pracoviště Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, které je řízeno z Liberce 
a v Turnově má pobočku – Požární stanici Turnov. V jejím čele stojí npor. Ing. Jakub Otmar. Požární 
zbrojnice se nachází na Trávnicích (Trávnice 863). 
 
Hasiči v České televizi 
Česká televize vysílala na jaře nový šestidílný dokument Hasiči, který byl natáčen na stanici 
profesionálních hasičů v Liberci, ovšem významná část se věnovala i jednotce profesionálních hasičů 
Města Turnov. Seriál, dokumentující jednotlivé zásahy, se setkal s příznivou reakcí diváků.  
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Taktické cvičení hasičů 
22. listopadu se v prostorách firmy (v budově Dioptry) konalo taktické cvičení profesionálních 
a dobrovolných hasičů z Turnova, Karlovic a Všeně. Hasiči nacvičovali zásah ve specifických 
prostorách firmy s množstvím speciální elektrotechniky. 
 

Městská policie Turnov 
Adresa: Skálova 466 
Velitel: Luboš Trucka 
Charakteristika: Město Turnov založilo Městskou policii v roce 1992, zřízení této instituce není pro 
obce povinné, jedná se tedy o nadstandardní službu pro občany. Městská policie pomáhá udržovat ve 
městě pořádek a ulehčuje tak státní Policii České republiky, a to dvacet čtyři hodin denně. Mezi hlavní 
úkoly Městské policie patří pravidelné pochůzky zaměřené na ochranu osob a majetku, veřejný 
pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu. Další úkoly: platby za používání veřejného 
prostranství / hlášení komunikačních závad / odchycení zatoulaných psů / řešení odložených 
autovraků / spolupráce se soudem a s odbory Městského úřadu při doručování zásilek do vlastních 
rukou / řešení dopravních přestupků / problémy spojené se špatnou průjezdností městem / jednání 
přestupkové komise / zajišťování bezpečnosti při přepravě peněz městských organizací.  
 
Personální obsazení: V roce 2019 pracovalo v turnovském oddělení 18 policistů. Pořádková služba, 
zajišťující 24 hodinovou službu, byla obsazena 12 strážníky, dopravní hlídka měla 2 strážníky, jeden 
strážník pracoval na vyhodnocování dopravních přestupků, včetně přestupků porušení předepsané 
rychlosti, 2 strážníci byli zařazeni na pozice pořádkové a dohlížecí služby a velitel městské policie.  
 
Statistika činnosti za rok 2019: V činnosti již tradičně převládala dopravní problematika, opět byla 
velmi využívána internetová komunikace s občany, za rok 2019 bylo evidováno 964 e-mailů s žádostí 
o pomoc či radu. Rok 2019 byl opět mimořádný i častým řešením problematiky bezdomovců. Jejich 
chování a s tím následná problematika se řešila prakticky každý týden – obtěžování občanů žebráním, 
znečišťování prostranství odpadky. Strážníkům v činnosti pomáhal služební pes.  
 
Program primární prevence: I v roce 2019 pokračovaly projekty, které jsou určeny především pro 
školy všech stupňů, speciální školy, domovy důchodců a domovy s pečovatelskou službou, organizace 
a instituce pracující s dětmi, seniory nebo handicapovanými občany. Přednášky se konají na různá 
bezpečnostní témata přizpůsobená cílovým skupinám. (Přehled akcí uveden ve výroční zprávě, pro 
představu v kronice 2014).  
 
Městská policie působí na Malé Skále: Vedení města v létě odsouhlasilo rozšířením působnosti 
turnovské městské policie i pro obec Malá Skála.  
 
Rozhovor: V novinách Turnovsko v akci v dubnu 2019 vyšel rozhovor s velitelem turnovské Městské 
policie Lubošem Truckou.  
 
Služební pes Dar odešel do důchodu: 19. července absolvoval 
služební německý vlčák Dar (na fotografii) svou poslední službu a byl 
uvolněn do zaslouženého důchodu. K Městské policii Turnov 
nastoupil v roce 2015 ve věku 3,5 let. Od té doby absolvoval 64 akcí 
různého charakteru.  
Po prázdninách nastoupil do služby nový služební pes. 
 
Městský kamerový systém: Je postupně navyšován počet kamer, aby 
byla obsažena většina problematických míst ve městě. Ke konci roku 
byl zcela nově nainstalován Pult centrální ochrany, nově připojen i požární hlásič na hradě Valdštejn. 
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Podařilo se instalovat dvě špičkové kamery, které komunikují s novým SW a umožňují řadu 
technologií v zobrazování. 
 
Zdroj: Výroční zpráva předložená zastupitelstvu města v lednu 2020. 
 

Policie České republiky, Územní odbor Semily, Obvodní oddělení 
Adresa: Žižkova 1871 
Vedoucí oddělení: komisař npor. Mgr. Milan Drahoňovský 
Počet policistů: V roce 2019 pracovalo v turnovském oddělení 25 policistů (jako ideální je stanoven 
počet 28).  
 
Teritoriální působnost je i nadále stejná, na rozloze 186 km2, zabírá území celkem 20 obcí (z toho dvě 
města), od roku 2015 pečuje i o obce Příšovice a Svijany z okresu Liberec, včetně celého úseku 
dálnice D10 v Libereckém kraji. 
 
Kriminalita ve městě 
V roce 2019 bylo na svěřeném území evidováno celkem 353 trestních událostí. Objasněno 211 
případů, což znamená 59,77 %. Pokles kriminality na úrovni trestných činů je patrný v celé České 
republice. Podíl trestné činnosti páchané u nás na celkové kriminalitě v okresu Semily je 43,42 %. 
Z celkového objemu dokumentované trestné činnosti se jich na území města Turnov odehrálo 270, 
což činí 76,5 %. Zbylé množství tedy připadne na zbytek svěřeného území. 
Bylo zaznamenáno 56 prostých krádeží (jízdní kola na ulici, krádeže v prodejnách, kapesní krádeže…). 
Dále bylo zaznamenáno 46 vloupání do objektů. Byly ukradeny pouze 3 automobily. Za rok 2019 bylo 
zaznamenáno 37 násilných trestných skutků s objasněností 70,27 % (úmyslná ublížení na zdraví, 
nebezpečné vyhrožování, domácí násilí, týrání, vydírání, znásilnění nebo loupeže.) 8 osob bylo 
vykázáno z domácnosti v rámci řešení domácího násilí. 
(Kompletní statistický přehled různých druhů kriminálních aktivit viz výroční zpráva, předložená 
městskému zastupitelstvu v únoru). 
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Školství – školní rok 2018/2019 
 

V kronice pro rok 2019 jsou primárně zahrnuty informace ze školního roku 2018/2019. Školní rok 
tradičně zahajují školy v září a ukončují v červnu. Školy vypracovávají výroční zprávy, které se 
částečně stávají podkladem pro zápis do kroniky.  
Sekundárně zde jsou zmíněny i základní informace ze školního roku 2019/2020, resp. z jeho první 
poloviny, která zahrnuje druhou polovinu roku 2019. Podrobněji však budou tyto informace 
zachyceny v kronice za rok 2020. 
 
Aktivity škol v současnosti jsou velice bohaté a není možné je v kronice všechny podchytit. Vynechat 
je úplně by ale bylo škoda, proto jsou u různých škol uvedeny části jejich činnosti, aby si čtenář mohl 
udělat představu o jejich rozsahu a pestrosti. Doporučujeme projít kroniky i dalších let. 
 
Základní informace 
Město Turnov je zřizovatelem všech mateřských a základních škol, Střediska pro volný čas Žlutá 
ponorka a Základní umělecké školy, ostatní školy ve městě zřizuje Liberecký kraj. Od 1. ledna 2015 
přešla pod správu města i speciální Základní škola v Sobotecké, resp. ve Zborovské ulici, kterou dříve 
zřizoval Liberecký kraj.  
 
Nový školní rok 2018/2019 
3. září 2018 byl v České republice zahájen nový školní rok.  
V Turnově máme 8 mateřských škol, které navštěvovalo celkem 542 dětí. Celková kapacita 
mateřských škol je 556 dětí. 
Do lavic základních škol v Turnově usedlo v září 2018 196 prvňáčků. Celkem navštěvovalo školy 
v Turnově 1925 žáků. Celková kapacita základních škol je 2248 míst. 
Střední školy v Turnově (ve spádových obcích jiné nejsou) navštěvovalo 1039 studentů. Celková 
kapacita středních škol je 1903 míst. 
Ve spádové oblasti Turnova je 22 mateřských škol. Celkový počet míst v mateřských školách 
Turnovska je 1 210, počet žáků byl 1 148. 
Ve spádovém území Turnovska bylo 20 základních škol. Celková kapacita byla 3 763 žáků, v daném 
školním roce je navštěvovalo 2 921 žáků, z toho 331 prvňáčků. 
(Foto viz Fotokronika).  
 
Organizace školního roku 2018/2019 
Školní vyučování trvalo od 3. září 2018 do 28. června 2019. 
Prázdniny: Podzimní: 29. a 30. října 
Pololetní: 1. února 2019 
Jarní: 4.–10. března 
Velikonoční: 18.–19. dubna 
Letní prázdniny: 29. června – 1. září 2019 
Zápisy do prvních tříd ZŠ: duben 
Zápisy do MŠ: květen 



Kronika města Turnova 2019  |97 

Přehled nejdůležitějších událostí v turnovském školství  
 
Zápisy do škol 
Od školního roku 2017/2018 začala platit novela školského zákona, která posunula lhůtu pro zápis 
žáků k povinné školní docházce na pozdější termín od 1. do 30. dubna. Dříve se děti zapisovaly už od 
15. ledna do 15. února. Změna přinese výhodu dětem, pro které i dva měsíce zpoždění mohou 
znamenat výrazný mentální posun směrem ke schopnosti nastoupit do školy. Ministerstvo si od 
změny slibuje, že ubyde tzv. odkladů, kdy děti nastupují do školy až o rok později, protože na zápise 
ještě nejsou uznané za dostatečně způsobilé do školy nastoupit.  
Zároveň byl posunut i termín pro zápis dětí do mateřských škol. Nově se koná jeden den v termínu 
1.–16. května. (Foto viz Fotokronika, duben).  
 
Krajské ocenění pedagogů 
27. března 2019 proběhlo v multimediálním sále krajského úřadu slavnostní ocenění pedagogických 
pracovníků, které se týkalo i dvou pedagožek z Turnova. Za výbornou pedagogickou činnost byla 
oceněna Mgr. Dagmar Rakoušová, která je ředitelkou turnovské Mateřské školy a Základní školy 
Sluníčko, a Mgr. Helena Podzimková, která vyučuje na I. stupni turnovské Základní školy Žižkova. 
 
Ocenění pedagogů 
25. března se při příležitosti Mezinárodního dne učitelů setkali starosta města Tomáš Hocke 
a místostarostka Petra Houšková s vybranými pedagogy turnovských základních a mateřských škol. 
Během setkání předali pedagogům pamětní listy jako poděkování za jejich pedagogickou činnost. 
Soňa Havelková z MŠ 28. října  
Renata Harvánková z MŠ Alešova 
Bohuslava Zajícová z MŠ Mašov 
Eliška Šťastná z MŠ a ZŠ Sluníčko 
Dagmar Čermáková z MŠ Zborovská  
Ing. Jana Veberová ze ZŠ 28. října 
Mgr. Markéta Koldová ze ZŠ Zborovská  
Mgr. Jaroslava Holasová ze ZŠ Skálova  
Radka Špísová ze ZŠ Žižkova  
Daniela Nechutná ze ZUŠ 
Ing. Zdeněk Cuchý CSc. ze SVČ Žlutá ponorka  
 
Centrum odborného vzdělávání 
V Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole v Turnově bylo v dubnu 2019 otevřeno 
čtvrté krajské Centrum odborného vzdělávání; financování zřizování těchto center probíhá v rámci 
dotací z Evropské unie. (Více viz Obchodní akademie). 
 
Stávka škol 
6. listopadu 2019 proběhla v republice stávka školských odborů kvůli nízkým platům ve školství. Ke 
stávce se připojila kolem šesti tisíc institucí. V Turnově se ke stávce připojily Obchodní akademie, 
Hotelová škola a Střední odborná škola a Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola – 
tedy dvě z celkových tří stávkujících středních škol v Libereckém kraji. Turnovské základní školy se 
stávky nezúčastnily (v kraji pouze ZŠ v Rovensku pod Troskami).   
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Mateřské školy 
 
Základní informace 
V Turnově je osm mateřských škol (28. října, Alešova, Bezručova, Mašov, Zborovská, J. Palacha, 
Kosmonautů, Waldorfská). Od 1. 7. 2013 se Základní škola speciální a mateřská škola speciální 
Kosmonautů 1641 sloučila s Mateřskou školou Kosmonautů 1640 do jednoho zařízení s názvem 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko.  
Ve spádové oblasti Turnova je 22 mateřských škol. Celkový počet míst v mateřských školách 
Turnovska je 1 210, v roce 2018/2019 je navštěvovalo 1 148 dětí (údaj k začátku školního roku). 
 
Soukromé školky 
V roce 2019 fungovaly v Turnově tři soukromé miniškolky, které nabízely hlídání dětí mladších tří let, 
které ještě nemohly navštěvovat městské mateřské školy. Rozdílem je status takových zařízení – 
jedná se vlastně o hlídací službu s režimem podobným tomu, který panuje v mateřských školách, ale 
bez vzdělávacího úkolu. V Sedmihorkách funguje také tzv. lesní školka. 
 
Lesní klub Skaláček: Adresa: Sedmihorky 72, 511 01 
Vznikl v roce 2011 z iniciativy rodičů, pro které je důležitý častý kontakt jejich dětí s přírodou. Klub 
provozuje lesní školku Skaláček. Její denní kapacita je 15 dětí, navštěvuje ji 25 dětí (ne všechny školku 
navštěvují denně). Pro lesní MŠ je typický častý kontakt dětí s přírodou – většina programu se proto 
odehrává venku, v tomto případě v krásném prostředí Českého ráje. 
 
Miniškolka Beruška: Soukromá miniškolka sídlí v Pelešanech čp. 34 v rodinném domě se zahradou, na 
které děti najdou kočku Micku a králíky. Většinu času v případě příznivého počasí tráví děti venku.  
 
Miniškolka Spirálka: Miniškolka uprostřed Turnova (Antonína Dvořáka čp. 2243) vznikla k 1. lednu 
2014. Miniškolku provozuje firma Spirála Turnov. Kapacita školky je 25 dětí ve věku od dvou let.  
 
Miniškolka Náruč: Už v dubnu 2010 otevřeli miniškolku v turnovské Náruči, která je stále činná. Sídlí 
v budově sokolovny a je otevřena dětem ve věku cca 2,5–3 roky. Stravu dětem připravují rodiče.  
 
Přehled akcí ve školním roce 2019/2020  
Společné pro více škol, akce jednotlivých škol jsou uvedeny u nich: 
 
Mateřinka – festival mateřských škol 
13. března proběhl v Městském divadle 18. ročník festivalu Mateřinka. Na něm se se svými 
vystoupeními představují turnovské i mimoturnovské mateřské školy. Festival každoročně pořádá 
Středisko volného času Žlutá ponorka. Letošního ročníku se zúčastnily děti z mateřských škol 
z Tatobit, Pěnčína a Svijanského Újezdu. Turnov zastupovaly MŠ v ulici Jana Palacha a ve Zborovské 
ulici. MŠ Jana Palacha postoupila a reprezentovala Turnov na celostátní přehlídce. 
 
Dopravní výchova pro předškolní děti 
Každým rokem připravuje odbor dopravy ve spolupráci se Žlutou ponorkou praktickou dopravní 
výuku pro děti z mateřských škol. I letos se tak v červnu všechny školy se 449 dětmi vystřídaly na 
dopravním hřišti na skautském ostrově.  
 
Loučení s předškoláky. 6. června proběhla v sále ZUŠ tradiční akce pro děti, které opouští mateřské 
školky a po prázdninách se stanou prvňáčky. 
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Mateřská škola 28. října 

Adresa: 28. října 757 
Ředitelka: Mgr. Lenka Dékány (od 1. 8. 2018) 
Charakteristika: Mateřská škola je umístěna v centru města. Sídlí v třípodlažní budově od roku 1945 
a je nejstarší mateřskou školou ve městě. Děti jsou rozděleny do tří oddělení podle věku. V přízemí 
sídlí nejmladší Medvídkové, uprostřed Berušky a v horním patře předškolní Sluníčka.  
V suterénu je kuchyň s provozními prostorami. Z chodby suterénu je možné dostat se na malou školní 
zahradu. Škola má aktivní vitrínku v ulici 5. května.  
 
Školní vzdělávací program: Český rok, vycházející z tradic českého národa.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Otevřeny byly tři třídy, které navštěvovalo 74 žáků ve třech třídách. Nově 
bylo přijato 23 dětí, 26 jich odešlo do základní školy. O děti pečovalo 6 pedagogických pracovníků 
a 4 nepedagogičtí.  
 
Ocenění Příklad inspirativní praxe: V dubnu proběhla ve škole inspekce, po které škola získala 
ocenění Příklad inspirativní praxe, kterým se pyšní pouze malý zlomek mateřských škol napříč Českou 
republikou. Vyzdvihnut byl především partnerský a respektující přístup k dětem, příjemná a vstřícná 
pracovní atmosféra ve všech třídách. 
Certifikát Skutečně zdravá škola: V červnu roku získala škola Bronzový certifikát Skutečně zdravé 
mateřské školy. Certifikát byl předán v září 2019 na školní slavnosti. V rámci projektu ve škole plnili 
různá kritéria programu – angažovali se v osvětě o stravování, pěstovali zeleninu a bylinky na školní 
zahradě v přírodním stylu. Při práci na projektu se zapojovali rodiče, kteří pomohli např. s rozšířením 
záhonků a opravou zahrady. V MŠ vznikla akční skupina. Po celý rok byla do výuky zařazována témata 
týkající se vzdělávání o jídle, původu potravin a základech zemědělství. Děti navštívily kozí farmu 
v Pěnčíně a sledovaly i různá užitková zvířata v okolí Turnova, společně připravovaly pokrmy a při 
setkáních si vyměňovaly recepty. Vrcholem projektu byla Zahradní slavnost na školní zahradě. (Popis 
aktivit převzat z tiskové zprávy školy). 
Zahradní slavnost: Na konci května proběhla ve škole zahradní slavnost, na které se setkaly děti, 
jejich rodiče a další příznivci školy. Děti vyráběly dřevěné káči, dekorace ze sena, náramky 
z dřevěných korálků, motýlky z ovčího rouna, bylinkové soli a ozdoby z filcu. V rámci projektu 
„Skutečně zdravá mateřská škola“ vypěstovaly pro rodiče sazenice bylin, slunečnic a dýní. Rodiče, 
děti a paní kuchařky připravili zdravé občerstvení a zároveň se podělili o recepty. Během odpoledne 
byl i čas jen tak posedět a popovídat si. Vpodvečer děti zhlédly loutkovou jarmareční pohádku. 
 

Mateřská škola Alešova – Dřevěnka 

Adresa: Alešova 1140  
Ředitelka: Naděžda Dovolilová 
Charakteristika školy: Budova školy byla postavena účelově pro mateřskou školu. Škola je menší, 
spíše rodinného typu. Je umístěna v klidné části města Turnova za sídlištěm u nádraží s možností 
vycházek do přírody i do vilové zástavby. Přízemní budova je postavena ze dřeva a pro svůj vzhled 
dostala název „Dřevěnka“. Skládá se ze dvou tříd, herny, šatny, školní kuchyně a skladových prostorů. 
Ve školce je třída Berušky pro menší děti a druhá třída Motýlkové pro děti od 4,5 do 6 let. 
Problémem školy je nedostatek prostoru. Součástí školy je i školní jídelna s kapacitou 59 jídel.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školky je 52 dětí, docházelo jich 48, staraly se o ně 4 pedagožky. 
Škola zaměstnávala tři provozní zaměstnance. Nově přijatých bylo 13 dětí, 11 jich odešlo do 
základních škol. 
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Mateřská škola Bezručova – Zámeček 

Adresa: Bezručova 590 
Ředitelka: Mgr. Jana Dontová 
Charakteristika školy: Mateřská škola má výhodnou polohu v klidnější části města. Je umístěna ve 
starší vilce zvané „Zámeček“. Vládne zde příjemná rodinná atmosféra. Strava dětí je zajištěna z vlastní 
školní kuchyně. MŠ obklopuje rozlehlá zahrada s lesoparkovou úpravou, která díky svahu umožňuje 
využití i v zimě. Školní zahrada je vybavena několika herními prvky.  
Školka měla ve sledovaném školním roce 3 třídy (3 běžné, 0 speciální):  
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školy je 65 dětí, školu navštěvovalo 62 dětí v běžných třídách. 
O děti se staralo 6,5 pedagogů (z toho dva speciální pedagogové) a 3,5 nepedagogických pracovníků.  
Přehled aktivit ve školním roce: Pro představu uvedeno v kronice roku 2018. Aktuální ke školnímu roku 
jsou uvedené ve výroční zprávě školy.  
 

Mateřská škola Mašov  

Adresa: U Školy 85, Mašov 
Ředitelka: Věra Nejedlová (od 1. 8. 2018) 
Charakteristika školy: Dvoutřídní mateřská škola sídlí ve starší budově rodinného typu v klidné části 
města Turnov-Mašov. Patří k ní i dobře vybavená školní zahrada. Umístění mateřské školy umožňuje 
časté vycházky do lesa a vlastivědné poznávání okolí (Valdštejn, Kopicův statek, Hlavatice ad.). 
Děti jsou rozděleny do 2 tříd, mladší Kočičky a starší Medvídci. Škola obstarává vitrínku v Palackého 
ulici, kde informuje o svých aktivitách a vystavuje práce dětí. Součástí školy je i školní kuchyně, která 
vaří i pro blízkou ZŠ Mašov. 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školky 45 dětí byla stoprocentně naplněna, přijato bylo 17 dětí, 
do základních škol odešlo 16 dětí. Škola měla celkem 9 zaměstnanců (ne všichni pracují na plný 
úvazek), z toho 4 pedagogy. 
 

Mateřská škola Jana Palacha – Výšinka 

Adresa: Jana Palacha 1931 
Ředitelka: Bc. Dana Musílková  
Charakteristika školy: Mateřská škola se nachází naproti turnovskému gymnáziu. Byla dostavěna 
v roce 1991 jako poslední MŠ v Turnově. 
Areál školky se skládá ze dvou budov, má svou zahradu vybavenou dřevěnými prvky, pískovištěm, 
zahradním domkem, vhodným prostorem pro koloběžky a kreslení venku. Škola je dvoutřídní, má 
smíšená oddělení pro děti od nejmenších po nejstarší, což je vhodné hlavně pro sourozence.  
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školy je 54 dětí a ve sledovaném roce školu navštěvovalo 54 dětí. 
Škola měla celkem 8 zaměstnanců (7 úvazků), z toho 4 pedagogické. 
Vzdělávací program: Děti se učí podle programu Podzim, zima, jaro, léto v pohádkách a písničkách. Je 
zaměřen na přírodu (živou i neživou), svět kolem nás, svátky, tradice, roční období, sportovní aktivity, 
hygienu, zdraví atd., a na komplexní přípravu dítěte na vstup do ZŠ. Vše probíhá hravou formou, 
dostupnou pro každé dítě. Velký důraz je kladen na rozvíjení komunikativních dovedností 
a schopností dětí. 
 

Mateřská škola Zborovská – Zelenka 

Adresa: Zborovská 914 
Ředitelka: Jana Brožová 
Charakteristika školy: Druhá největší mateřská škola v Turnově je čtyřtřídní. Budova se skládá ze 
dvou pavilonů, navzájem propojených. Třídy jsou dostatečně prostorné a dovolují vytvářet více 
funkčních, estetických i prožitkových variant výchovného prostředí.  
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Děti navštěvovaly čtyři třídy: Berušky – předškolní děti, Kopretiny – logopedická třída, Slůňata 
a Sluníčka. Součástí školy je logopedická třída zaměřená na nápravu řeči.  
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školy je 92 dětí. Školu navštěvovalo 86 dětí ve čtyřech třídách. 
Škola měla celkem 14 zaměstnanců, z toho 9 pedagogů.  
Logopedická třída: Škola zřizuje speciální logopedickou třídu a zajišťuje dětem a jejich rodičům 
spolupráci s klinickým logopedem, SPC pro vady řeči v Liberci.  
(Foto viz Fotokronika, září) 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko 

Adresa: Kosmonautů 1641, resp. 1640 
Ředitelka: Mgr. Dagmar Rakoušová (znovu jmenována v roce 2019) 
Charakteristika školy: Škola jako subjekt vznikla k 1. 7. 2013, kdy byly její dříve samostatné části 
spojeny do nového subjektu.  
 
Části školy:  

 Dvě speciální třídy mateřské školy – jedna pro děti s více vadami (kapacita 14 dětí) a druhá pro 
děti s autismem (6 dětí). Byly 100% naplněny.  

 Čtyři běžné třídy mateřské školy s kapacitou 104 dětí, dětí bylo 104. 

 Jedna přípravná třída v základní škole speciální, kapacita 6, navštěvovaly 3 děti. 

 Dvě třídy základní školy speciální, kapacita 18 dětí, docházelo 9.      
Počet zaměstnanců: Celkem ve škole pracovalo 30 zaměstnanců, z nichž 23 bylo pedagogických.  
 
Speciální třídy mateřské školy 
Do speciálních tříd jsou děti přijímány na základě doporučení lékaře, škola se snaží, pokud to 
možnosti dovolí, děti integrovat do běžných tříd. Speciální třídy školy jsou věkově různorodé a děti se 
v nich učí za pomoci osobních asistentů (hrazeno ze zdravotního pojištění) v rámcovém školním 
programu S námi zvládnete víc, s úpravami pro každé dítě zvlášť na míru. Cílem výuky je umožnit 
dětem co nejpohodlnější a plnohodnotný život i s handicapy, které je provázejí. Organizovány jsou 
logopedická cvičení, muzikoterapie, rehabilitace a další specifické činnosti. Děti se co nejvíce zapojují 
do běžných aktivit školy – divadla, tvořivá odpoledne, výtvarné soutěže.  
 
Běžné třídy mateřské školy 
Běžné třídy mateřské školy pracují podle Školního vzdělávacího programu Sluníčko.  
 
Základní škola speciální 
Škola je primárně určena pro děti s těžkým až hlubokým mentálním handicapem, poskytuje vzdělání 
žákům, kteří byli donedávna považováni za nevzdělatelné. Řada žáků trpí i tělesnými postiženími. 
Třídy jsou věkově různorodé. Výuka směřuje především k rozvíjení smyslů, sebeobsluhy a pohybové 
koordinace, důležitou roli hraje spokojenost dětí. Probíhají bazální stimulace, motoricko-senzorické 
terapie, léčebné rehabilitace, individuální i skupinová cvičení, canisterapie, polohování, masáže atd. 
Škola žákům připravuje vlastní učebnice. Ve třídě pracuje učitelka, vychovatelka a asistentka 
pedagoga a případní osobní asistenti jednotlivých dětí. 
 
Akce školy (výběr): 
Kurz pro děti cizinců: Na začátku roku 2019 byl ve škole otevřen kurz češtiny určený pro děti 
v předškolním věku, které nemají češtinu jako mateřský jazyk. 
Důvodem je zvyšující se počet dětí z členských zemí Evropské unie i z dalších zemí, jejichž rodiče 
v Turnově a okolí pracují. Protože pro jejich úspěch v českém vzdělávání je nezbytná znalost češtiny, 
rozhodla se škola oslovit Centrum pro podporu integrace cizinců (CPIC) v Libereckém kraji. Škola 
poskytla bezplatné prostory a Centrum zajistilo lektora. Kurz pro předškolní děti je prvním v České 
republice. Ostatní kurzy jsou určeny dětem školního věku. Kurz je bezplatný.  
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Sbírka Pozvedněte slabé: 5. února byl škole předán dar pocházející z veřejné sbírky Pozvedněte slabé, 
kterou organizuje Nadace Euronisa. 16. ročník sbírky proběhl v červnu a v prosinci loňského roku 
v několika krajských městech, Turnov nevyjímaje (viz Kronika 2018, Turnov – kalendárium, červen, 
prosinec). Na začátku roku 2019 byla škole předána částka 10 tisíc korun, která byla využita na 
pořízení světelných efektů do terapeutické místnosti, kde se provádí senzomotorická stimulace dětí 
trpících mentálním postižením či kombinovanými vadami. (Foto viz Fotokronika).  
Ocenění: 27. března 2019 proběhlo v multimediálním sále krajského úřadu slavnostní ocenění 
pedagogických pracovníků. Za výbornou pedagogickou činnost byla oceněna Mgr. Dagmar 
Rakoušová, která je ředitelkou turnovské Mateřské školy a Základní školy Sluníčko. Druhou 
turnovskou oceněnou byla Mgr. Helena Podzimková ze ZŠ Žižkova.  
 
Výstavba denního stacionáře 
1. dubna byla zahájena stavba denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko. Investici za přibližně 12 milionů 
korun provedla je firma Čekro CZ, s. r. o. Škola zůstala po celou dobu v provozu, k omezení došlo 
především v oblasti vstupu a šaten. Práce probíhaly do konce října. Nástavbou se vytvoří kvalitní 
zázemí pro poskytování sociální služby denního stacionáře pro 10 klientů s kombinovaným 
postižením do 26 let, rozšíří se prostory pro speciální školu, mateřskou školu a celá budova bude díky 
výtahu bezbariérová. (Foto viz Fotokronika, březen, srpen, říjen).  
(Foto z Dětského dne viz Fotokronika, květen). 

Waldorfská mateřská škola  

Adresa: Hruborohozecká 323 
Ředitelka: Hana Lamačová 
Charakteristika školy: Škola pracuje na základech waldorfské pedagogiky. Cílem výchovy dětí je 
rozvíjet je po všech stránkách s respektem k jejich zvláštnostem ve vývoji jako osobnosti, zvláštní 
důraz je kladen na praktické a umělecké činnosti a křesťanské tradice a svátky během roku, užší 
spolupráci s rodiči dětí, společné akce a slavnosti. Pracovníci se s dětmi zabývají praktickými 
činnostmi (pečení, úklid, péče o květiny, zvířátka, práce na zahradě,…), nevytvářejí umělé situace, ale 
vše prožívají doopravdy. Spolupráce s rodiči je každodenní (pomoc na zahradě, opravy hraček, šití 
hraček a pomůcek, zajišťování slavností, doprovod na akcích…).  
Počet dětí a zaměstnanců: Ve školce pracují 4 učitelky a ředitelka (4,4 úvazků). Kapacita školky je 50 
dětí, navštěvovalo ji 50 dětí. Nově přijato bylo 18 dětí, do základních škol odešlo 24 dětí.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce: Pro získání představy uvedeno v kronice 2018. 
 

Waldorfská mateřská škola fakultní školou 

V dubnu získala mateřská škola status fakultní školy, který umožňuje studentkám Fakulty 
přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TU v Liberci vykonávat v turnovské mateřské škole 
své praxe. Spolupráce s libereckou univerzitou, která přidělení statusu předcházela, probíhá již 
přibližně tři roky, každým rokem do školy dorazí na jednodenní návštěvu cca 50 studentek. Fakulta na 
oplátku pořádá odborné semináře pro pedagogický personál mateřských škol. 
 
25. března: Beseda s učitelem ZŠW Semily Ondřejem Slavíkem na téma: Školní zralost z pohledu 
waldorfského učitele. 
13. června: Jánský jarmark.  
13. června: Znakování v parku. Ve 14 městech České republiky se rodiče se svými slyšícími 
nemluvňaty učili dorozumět pomocí znaků při procházce v parku. Park u letního kina v Turnově  
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Základní školy 

 
Základní informace 
Ve městě je šest základních škol zřizovaných Městem Turnov (ZŠ Skálova ul., ZŠ v ul. 28. října, 
ZŠ Žižkova ul., ZŠ Mašov, ZŠ Zborovská a Mateřská škola a Základní škola Sluníčko v ul. Kosmonautů).  
Město zřizuje i Základní uměleckou školu. Od 1. ledna 2015 byla speciální ZŠ v Sobotecké, resp. ve 
Zborovské ulici převedena pod správu Města Turnova. 
Ve spádovém území Turnovska bylo 20 základních škol. Celková kapacita byla 3 763 žáků, v daném 
školním roce je navštěvovalo 2 921 žáků, z toho 331 prvňáčků. 
 
Spádovost škol 
V roce 2016 byla upravena vyhláška, která určuje příslušnost dětí do jednotlivých škol podle toho, 
kde bydlí. Zamezilo se tak přetlakům na straně jedné a nedostatku žáků na straně druhé. Přednost 
vždy dostávají děti, které spadají k dané škole.  
Základní škola Skálova 
Achátová, 1. máje, Alešova, Bedřicha Smetany, Bezručova, Boženy Němcové, Brigádnická, Březová, 
Budovcova, Bukovina, Čechova, Čistá, Daliměřice, Daliměřická, Dělnická, Družstevní, Fučíkova, 
Hruborohozecká, Karoliny Světlé, Kobylka, Kosmonautů, Krátká, Kudrnáčova, Květinová, Loužek, 
Máchova, Malý Rohozec, Mírová, Mokřiny, Na Osadě, Na Sboře, Na Skalici, Na Vršku, Nad Perchtou, 
Nádražní, Nerudova, Nudvojovice, Nudvojovická, Pacltova, Pekařova, Polní, Prouskova, Průmyslová, 
Přepeřská, Sídliště Jana Patočky, Skálova, Solidarity, Sportovní, Studentská, Šlikova, Tylova, 
U Dolánecké lávky, U Lip, U Nádraží, U Skladiště, Vesecká, Vesecko, Vrchlického, Za Sokolovnou, Za 
Viaduktem, Zahradní 

 

Základní škola 28. října 
28. října, 5. května, Abigail Horákové, Antonína Dvořáka, Benátky, Děkanská, Dr. Honsů, Havlíčkovo 
náměstí, Hluboká, Jiráskova, Kinského, Koňský trh, Koškova, Kotlerovo nábřeží, Krajířova, Ladislava 
Petrnouška, Mariánské náměstí, Markova, Mikulášská, Na Házce, Na Kamenci, Na Lukách, Na Stebni, 
náměstí B. J. Horáčka, náměstí Českého Ráje, Nová Ves, Palackého, Pod Stránkou, Přemyslova, 
Sadová, Sobotecká (od křížení s ulicí Palackého po křížení s ulicí Mašovská), Svobodova, Šolcova, 
Tázlerova, Trávnice, U Bělé, U Raka, U Zastávky, V Uličkách, Valdštejnská, Ve Struhách, Vejrichova, 
Vršek 
. pro žáky 6. až 9. ročníků ulice: Hamry, Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Sobotecká (od křížení s ulicí 

Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice a Podháj) 
 

Základní škola Žižkova 518 
Alej legií, Čapkova, Čsl. dobrovolců, Dolánky, Diamantová, Durychov, Františka Kavána, Františka 
Závorky, Gen. Aloise Lišky, Gen. Josefa Balabána, Gen. Josefa Mašína, Gen. Václava Morávka, 
Granátová, Hruboskalská, Hruštice, Husova, Jahodová, Jana Palacha, Jana Zajíce, Jaspisová, 
Jeronýmova, Josefa Štrégla, K Vodárně, Karla Drbohlava, Karla Vika, Károvsko, Kobylka, Komenského, 
Konělupy, Koněvova, Kozákovská, Kpt. Jaroše, Křišťálová, Legionářů, Lesní, Lidická, Lubomíra Jasínka, 
Luční, Myšina, Na Piavě, Na Teplici, Na Vápeníku, Na Vyhlídce, Nad Farářstvím, Nad Šetřilovskem, 
Opletalova, Partyzánská, Perlová, Pod Zelenou cestou, Rokycanova, Rubínová, Stanislava Srazila, 
Švermova, Terronská, T. G. Masaryka, Třešňová, U Tří svatých, Vazovec, Vladimíra Krajiny, Vrchhůra, 
Výšinka, Zborovská, Zd. Nejedlého, Zelená cesta, Žižkova 
. pro žáky 6. až 9. ročníků ulice: Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, U Lomu, U Školy 

 

Základní škola Turnov – Mašov, 1. až 5. ročník 
Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká (od 
křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice a Podháj), U Lomu, U Školy. 



Kronika města Turnova 2019  |104 

Zápisy do základních škol na rok 2018/2019 
Od školního roku 2017/2018 začala platit novela školského zákona, která posunula lhůtu pro zápis 
žáků k povinné školní docházce na pozdější termín od 1. do 30. dubna. Dříve se děti zapisovaly už od 
15. ledna do 15. února. Změna přinese výhodu dětem, pro které i dva měsíce zpoždění mohou 
znamenat výrazný mentální posun směrem ke schopnosti nastoupit do školy. Ministerstvo si od 
změny slibuje, že ubyde tzv. odkladů, kdy děti nastupují do školy až o rok později, protože na zápise 
ještě nejsou uznané za dostatečně způsobilé do školy nastoupit.  
 
Počty žáků v jednotlivých školách na začátku školního roku Údaje se mohou lehce odlišovat od 
výročních zpráv, protože počet žáků během roku může mírně kolísat. 

 ZŠ Skálova: Nastoupilo 70 prvňáků. Celkový počet žáků 571, kapacita školy je 680 žáků 

 ZŠ 28. října: Nastoupilo 50 prvňáků. Celkový počet žáků 598, kapacita školy je 600 žáků  

 ZŠ Žižkova: Nastoupilo 55 prvňáků. Celkový počet žáků 629, kapacita školy je 670 žáků 

 ZŠ Mašov: Nastoupilo 16 prvňáků. Celkový počet žáků 83, kapacita školy je 90 

 ZŠ Sluníčko přípravná: Celkový počet žáků: 3, kapacita 6 žáků. (Viz kapitola Mateřské školy) 

 ZŠ speciální Sluníčko: počet žáků 9, kapacita 18, celkem 2 třídy (Viz kapitola Mateřské školy) 

 ZŠ Zborovská: počet žáků celkem: 45, kapacita školy je 190 žáků. Nastoupil 1 prvňák 
 
Dotace na modernizaci škol 
V roce 2019 získalo město dotaci ve výši 22 milionů korun, které byly použity na modernizaci tří 
turnovských základních škol. Díky dotaci byla zajištěna bezbariérovost školy v Žižkově ulici a v roce 
2020 bude následovat ZŠ 28. října. Dále byly modernizované jazykové učebny, učebny přírodních věd, 
učebny výpočetní techniky, bude vylepšena konektivita, případně někde i zeleň v drobném rozsahu 
na základních školách Skálova, 28. října a Žižkova. 
 
Sportovní den 
25. dubna se na několika sportovištích v Turnově konal sportovní den pro žáky 4. tříd turnovských 
základních škol. Během sportovního dne žáci navštívili jednotlivá stanoviště a zkoušeli různé druhy 
sportů – florbal, házenou, in-line, gymnastiku, stolní tenis, judo nebo atletiku. Místy sportovního dění 
byly – hala TJ Turnov (Skálova ul.), tělocvična Sokola a prostory AC Turnov (objekt TJ Turnov). 
 
Naše odpadky nejsou pro skládky – sběr papíru a starých baterií 
Každoroční soutěž škol ve sběru starého papíru a starých baterií určených k recyklaci, která probíhá 
ve všech školách po celý školní rok, letos opět vyhrála ZŠ Mašov. Její žáci shromáždili 102,41 kg 
papíru na jednoho žáka. Na druhém místě se umístily děti ze školy ZŠ 28. října s 31,18 kg na žáka a na 
třetím ZŠ Skálova s 30,38 kg papíru na žáka. Celkem bylo shromážděno 59 095 kg papíru. 
Do sběru baterií se letos zapojily děti ze škol ve Skálově ulici, v Žižkově ulici a z Mašova. Celkem se jim 
podařilo shromáždit 791 kilogramů použitých baterií. 
Jako odměnu děti získaly výlet do Krkonoš. Vítěz navštívil Stezku korunami stromů v Jánských lázních 
a ostatní absolvovali výlety do různých částí Krkonoš s provázením pracovníky Správy Krkonošského 
národního parku. Soutěž organizuje každoročně odbor životního prostředí a cílem je výchova mladé 
generace ke třídění.  
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Základní škola 28. října  

Adresa: 28. října 18  
Ředitel: Mgr. Jaromír Frič (znovu potvrzen ve funkci v konkurzu v květnu 2018) 
Charakteristika školy: Škola přivítala své žáky poprvé 23. 6. 1882, kdy byla v budově nově 
vystavěného Skálova sirotčince ve Skálově ulici zřízena měšťanská škola dívčí. Dne 28. října 1934 byla 
slavnostně zpřístupněná nově postavená budova školy v ulici 28. října, kde škola sídlí dodnes. 
Škola je úplnou školou s devíti postupnými ročníky. Škola není zřizována jako specifická s konkrétním 
zaměřením, vzdělávací program je vytvořen pro všeobecné vzdělávání.  
Součástí budovy jsou dvě tělocvičny a k budově přiléhající velké hřiště s umělým povrchem 
a pozemkem školní družiny. Škola má vlastní kuchyni a jídelnu s kapacitou 590 jídel a školní družinu 
pro 140 žáků.  
 
Počty žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2018/18 měla škola 24 tříd a vzdělávalo se tu celkem 598 
žáků. Škola měla celkem 62 zaměstnanců, z toho 47 pedagogických pracovníků a 15 
nepedagogických. Týdně se odučilo 748 hodin.  
 
Nejlepší zástupkyně ředitele 
9. října 2018 byla na Magistrátu Hlavního města Prahy předávána ocenění Zlatá karabina 2018 – 
soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy. Nominace podávali ředitelé škol, ale i další pedagogové, 
žáci i veřejnost. Cenu převzalo pět nejlepších zástupců a mezi nimi i Mgr. Radmila Laudová, 
zástupkyně ředitele ze Základní školy Turnov, 28. října. Cenu za mimořádný počin získala díky řadě 
akcí, které pro školu organizuje.  
 
Oslavy 100 let republiky na ZŠ 28. října 
Od pondělí 22. října 2018 probíhal ve škole „projektový týden Výročí republiky“. Od pondělí chodili 
všichni učitelé a děti ozdobeni trikolórou, na chodbách přibývaly panely s výtvarnými pracemi 
a projekty dětí ze všech tříd. Každý den ve třídách probíhaly hodiny přednášek i besed o historii České 
republiky, např. přednášky o Turnovu během první světové války a během utváření republiky od 
muzejního historika Davida Marka a Staleté kořeny od ThMgr. Michala Krchňáka z Liberce. 
 
Diskuse o prostoru za školou – parkoviště, nebo hřiště?  
Otevřený dopis zastupitelům: Na začátku října 2018 byl v médiích zveřejněn otevřený dopis 
budoucím zastupitelům města, který připravil nově ustavený Spolek za zdravou Dívčajdu, zastoupený 
Mgr. Evou Schaeferovou. Rodiče dětí ze školy v něm požadují, aby zastupitelé přehodnotili zřízení 
parkoviště pro 40 aut ve vnitrobloku dívčí školy, pro které byl nedávno vykoupen od soukromého 
vlastníka tamní pozemek. Ten se nachází za prodejnou Vesna hned vedle Havlíčkova náměstí. Rodiče 
jsou proti výstavbě parkoviště v bezprostřední blízkosti školního hřiště i s ohledem na skutečnost, že 
se v okolí školy nenacházejí další volná místa, kam by se mohlo rozšiřovat prostranství pro děti. 
Veřejná diskuse: 28. listopadu 2018 se v sále SUPŠ konala veřejná diskuse, kterou zorganizoval 
Parlament mládeže. Spolek za zdravou Dívčajdu upřednostňuje využití pozemku na hřiště. Starosta 
upozornil, že zastupitelstvo schválilo výkup pozemku kvůli parkovišti. Nabídl ovšem kompromis, kdy 
plánovaná plocha parkoviště může být zmenšena ve prospěch zeleně. Upozornil však, že nedostatek 
parkovacích míst v centru ohrožuje místní obchodníky. Město za pozemek zaplatilo 4,5 mil. Kč, 
v současné době probíhá stavební řízení na vypracovanou projektovou dokumentaci se 40 stáními.  
 
Přednášky pro rodiče a širokou veřejnost 
22. listopadu 2018: Jdeme jinou cestou naproti školní úspěšnosti. Mgr. Petr Klus – speciální pedagog 
a logoped 
28. listopadu: Talent jako problém. Mgr. Hana Drahoňovská 
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Základní škola Skálova 

Adresa: Skálova 600, Alešova 1059 
Ředitel: Mgr. Michal Loukota (od 1. 8. 2013, znovu jmenován 2018) 
Charakteristika školy: Základní škola je rozdělena na dvě části – v budově ve Skálově ulici se učí žáci 
5.–9. tříd (14 tříd), žáci 1.–4. tříd navštěvují pobočku školy v Alešově ulici (5 tříd). Od září 2018 jsou 
školní družina a dvě třídy umístěny v čp. 1723 (Alešova ulice) v prostorách OHŠ. 
Budova školy ve Skálově ulici je nejstarší, původně chlapeckou, školou v Turnově. První žáci vstoupili 
do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké 5. ledna 1908. 
 
Vzdělávací program: Výuka probíhala podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro 
udržitelný rozvoj, schváleného v srpnu 2007.  
Škola se zaměřuje na rozšířenou pohybovou výuku. Jako jediná základní škola v Turnově učí 
matematice podle metody profesora Hejného.  
 
Počty žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2018/2019 školu navštěvovalo 571 žáků (v minulém roce 
503 žáků). Počet tříd byl 22. Na 1. stupni bylo 11 tříd a na 2. stupni 11. Na odloučeném pracovišti 
Alešova 1059 je 8 tříd 1. stupně. Škola zaměstnávala 74 zaměstnanců. Ve škole se vzdělávalo 47 tzv. 
integrovaných dětí, tedy s nějakou formou handicapu. Pedagogických zaměstnanců bylo 48 (z toho 
4 vychovatelky školní družiny, 1 vedoucí vychovatelka školní družiny a 9 asistentek pedagoga se 
sníženými úvazky).  
 
Rekonstrukce: pokračování výměny historických oken (I. patro) – Skálova / nová kotelna – Skálova / 
nové vybavení školní jídelny – pánve, pracovní stoly / rekonstrukce parket a nové osvětlení – Skálova 
/ nový nábytek do učeben – Skálova / nový nábytek do 1. tříd – Alešova / zřízení 4. tříd v prostorách 
střední školy v Alešově ulici / dovybavení ŠD v prostorách střední školy v Alešově ulici / výmalba 
Skálova, Alešova – učebny. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce: (výběr):  
Každý ročník během roku absolvuje řadu přednášek, exkurzí, výletů a dalších aktivit, jejichž podrobný 
přehled je uveřejněn ve výroční zprávě školy. 
Vítání svatého Martina: 11. listopadu uspořádala ZŠ Skálova – Alešova tradiční vítání sv. Martina. 
Lampiónový průvod vyrazil jako vždy od ZŠ Alešova, k dispozici bylo občerstvení ve školním stánku. 
Vrcholem programu byl příjezd sv. Martina na bílém koni. Akce se konala pod hlavičkou Zdravého 
města Turnov aMA21. (Foto viz Fotokronika) 
Masopust: 27. února uspořádali žáci školy masopustní oslavu pro širokou veřejnost. Školní oslavy 
masopustu jsou již tradicí, kdy se děti převléknou do pestrých masek, maminky a babičky připraví 
občerstvení, pozvou se děti z místní mateřské školy a všichni další zájemci a společně se radují 
a veselí. Oslava se koná v parčíku u supermarketu Billa.  
Škola hrou – Za svobod(o)u! 18. května se konalo zábavné dopoledne ve škole. Soutěže, hry, hudební 
vystoupení, prohlídka věže a školy. 
Zahradní slavnost: 4. června se v ZŠ Alešova konala Zahradní slavnost, tentokrát ve znamení pohádky 
Ať žijí duchové! Program zahájilo společné vystoupení všech žáků školy, představení malých flétnistů 
a skupina Duo BigBand Pepy Uchytila a Jindry Bady a s nimi jako host zpěvačka Sáva Klobušická. Akci 
navštívilo přes 600 lidí.  
(Foto viz Fotokronika, září 
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Základní škola Žižkova 

Adresa: Žižkova 518  
Ředitel: Mgr. Ivo Filip (znovu jmenován 2018) 
Charakteristika školy: Základní škola v Žižkově ulici je nejmladší turnovskou školou. Byla otevřena 
3. 1. 1995 po rekonstrukci objektu bývalých kasáren. Areál školy zahrnuje hlavní budovu školy, 
školičku, tělocvičny a jídelnu, hřiště a dětskou zahradu. Venkovní prostory obsahují dvě hřiště, 
parkoviště a dřevěné dětské hřiště. Součástí školy je knihovna s pěti tisíci svazky. Škola se v roce 2019 
stala bezbariérovou. Hromadí se problémy způsobené nekvalitní rekonstrukcí v 90. letech. Škola 
provozuje školní družinu a školní klub. Ve škole se nachází bufet. Škola nemá svou vlastní kuchyň, 
obědy dováží z kuchyně OHŠ Turnov. Škola je úplnou základní školou pro 1. až 9. ročník.  
 
Počet žáků a zaměstnanců: K 30. 9. 2018 měla škola 628 žáků v 27 třídách. Pedagogický sbor tvořilo 
67 pedagogů. (Jmenný seznam je součástí výroční zprávy.)  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce: Škola je velmi aktivní v kulturních, vzdělávacích i sportovních 
programech. Jejich úplný výčet je uveden ve výroční zprávě školy a její příloze.  
Projekt Ať žije republika!? Všichni žáci s výjimkou prvňáčků se v první části školního roku (2018) 
zapojili do oslav výročí republiky projektem Ať žije republika! Vytvořené týmy plnily úkoly z historie, 
symboliky státu, sportu, ale i přírodovědy. Všichni byli za splnění úkolů odměněni plackou vytvořenou 
pro tuto příležitost. Prvňáčci výročí oslavili v rámci svých tříd, ve kterých si vyráběli státní vlajky, 
zazpívali národní hymnu a písničku Ach synku, synku. Do školy přišli v určený den oblečeni ve státních 
barvách. Celá škola byla slavnostně vyzdobena a nechyběly ani dorty pro oslavenkyni – naši 
republiku. 
Jarmark a projekt Abeceda peněz: Žáci školy připravili na náměstí Českého ráje jarmark s prodejem 
vlastnoručně vyráběných výrobků. Jarmark se konal 28. listopadu 2018 odpoledne v prostorách České 
spořitelny a před ní. Letošní jarmark vnikl se spolupráci s Českou spořitelnou, která přišla s velice 
zajímavým projektem finanční gramotnosti, určeném dětem z 5. tříd – Abeceda peněz. V rámci 
tohoto projektu děti navštívily Českou spořitelnu, naučili se pracovat s bankomatem, spojili se 
s finanční poradkyní, prohlédly si trezory a podívaly se na pravý 1 milion korun. Hlavním úkolem 
projektu bylo založení fiktivní firmy. Děti z 5. B založily firmu V-Perfekt, která se zaměřila na výrobu 
dárkových předmětů a přáníček, která prodávaly právě na jarmarku. 
Přírodovědná soutěž Dubák: Žáci ze sedmých tříd Tobiáš Bis a Pavel Pokorný zvítězili v přírodovědné 
soutěži Dubák. Soutěž, která se konala 21. listopadu 2018 v Českém Dubu, se v letošním třetím 
ročníku zabývala ptáky. Tobiáš zvítězil a Pavel skončil na třetím místě.  
Posvícení a den otevřených dveří na Žižkovce: 6. listopadu se ve škole pořádalo posvícenské setkání 
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Putování školou se skřítkem Školníčkem, pečení posvícenského 
koláče, malování. Od 15.00 hodin prohlídky školy pro budoucí šesťáky a jejich rodiče a setkání 
s učiteli proběhne od 16.00 hodin. 
Ocenění pedagožky: 27. března 2019 proběhlo v multimediálním sále krajského úřadu slavnostní 
ocenění pedagogických pracovníků. Za výbornou pedagogickou činnost byla oceněna Mgr. Helena 
Podzimková, která vyučuje na 1. stupni ZŠ Žižkova. Druhou turnovskou oceněnou byla Mgr. Dagmar 
Rakoušová, která je ředitelkou turnovské Mateřské školy a Základní školy Sluníčko.  
Úspěch na Historiádě: 25. a 26. dubna se v Lomnici nad Popelkou konal 20. ročník tzv. Historiády, 
dvoudenní dějepisné soutěže čtyřčlenných týmů žáků 2. stupně základních škol a studentů víceletých 
gymnázií. Škola se akce zúčastnila poprvé a tým ve složení Kateřina Trojanová (6.B), Tobiáš Bis (7.B), 
David König (8.C) a Vladimír Šebesta (9.C) se umístil na třetím místě ze čtrnácti.  
Školní jarmark: 18. května se ve škole v Žižkově ulici konal tradiční jarmark. Hlavním bodem 
programu byla školní akademie, na které vystoupili zejména žáci školy. V areálu školy byly připraveny 
soutěže pro děti, tombola, skákací hrad, stánky s výrobky dětí, ukázky kovářské práce či výcviku psů. 
Velký zájem vzbudila prezentace legorobotiky. Akci zpříjemnila kavárnička, občerstvení i stánek 
s dobrůtkami, které připravili starší žáci. Motto školy: Ať je venku teplo, zima, na Žižkovce je vždy 
prima! 
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Základní škola Mašov 

Adresa: U Školy 56 
Ředitelka: Mgr. Renáta Šulcová (od 1. 8. 2012, znovu jmenována 
v květnu 2018)  
Charakteristika školy: Základní škola pro 1. až 5. třídu se nachází 
na okraji města Turnova. Jedná se o budovu s kompletním 
vybavením, školním hřištěm, velkou zahradou s oddechovým 
koutkem a dostupnou tělocvičnou. Škola nemá vlastní kuchyň, děti 
i pracovníci školy docházejí do MŠ Mašov. Školu navštěvují především žáci z okrajových částí Turnova 
– Mašova, Pelešan, Kadeřavce, dále z Kacanov, Modřišic, Podháje, Olešnice, Vyskře a Všeně. 
Součástí školy je školní družina.  
 
Rekonstrukce školy: V roce 2019 došlo k rozhodnutí o rekonstrukci školy, byl připraven projekt. 
Rekonstrukce byla zahájena 1. května 2020. Výběrové řízení na stavbu vyhrála firma Word Invest 
Chomutov. Děti se od 25. května 2020 a ve školním roce 2020/2021 se děti vyučovaly v náhradních 
prostorách Střední integrované školy v Turnově.  
 
Vzdělávací program: Výuka probíhala podle vlastního výukového programu. Cílem školy je udržet 
trend malé školy rodinného typu, individuální přístup k žákům vyžadujícím menší kolektiv, má 
dlouholeté zkušenosti se zařazením postižených žáků do kolektivu zdravých dětí. 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2018/19 navštěvovalo školu 83 žáků. Pracovalo zde pět 
pedagogů na plný úvazek, jeden učitel ICT na částečný úvazek, 1 učitelka anglického jazyka na 
částečný úvazek, 2 vychovatelky v družině (1,5 úvazku) a 2 provozní zaměstnanci. Družinu 
navštěvovalo 60 žáků. 
 
Přehled zájmových kroužků: Počítače / Sportovní kroužek I. a II. / Základy hry na flétnu  / Výtvarný 
kroužek I. a II. / anglická konverzace pro žáky 4. a 5. ročníku / Vědátorský kroužek. 
(Ve výroční zprávě je uveřejněn přehled všech aktivit školy.) 
 

Základní škola Zborovská  

Adresa: Zborovská 519  
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Štoudková (znovu jmenována v květnu 2018) 
 
Charakteristika školy: Škola byla zřizována Libereckým krajem, od 1. ledna 2015 se jejím zřizovatelem 
stalo město Turnov, od školního roku 2014/2015 se vyučuje v nových prostorách v budově Obchodní 
a hotelové školy ve Zborovské ulici.  
Škola zajišťuje následující činnosti: základní školu praktickou, základní školu speciální a školní družinu. 
Škola přestala provozovat školní jídelnu a Speciálně-pedagogické centrum se zaměřením na 
odbornou péči o děti s autismem v Libereckém kraji. To se stalo součástí nové organizace, vznikla 
Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Nádražní 213, Semily 
(pracoviště Turnov v ulici 28. října 1872).  
 

 Základní škola speciální vzdělává žáky se středně těžkým, těžkým mentálním či kombinovaným 
postižením. Požadavek na dosažené vzdělání je u některých dětí redukován s ohledem na jejich 
zdravotní stav. Na škole přibývají mj. i děti s autismem.  

 Praktická škola vzdělává lehce mentálně postižené děti, a to s cílem jejich plynulého začlenění 
do společnosti a zvládnutí praktických dovedností nezbytných v běžném životě. Snahou je jejich 
úplná integrace do společnosti. Bylo otevřeno 6 tříd. Na konci školního roku bylo integrovaných 
5 žáků, dalších 6 žáků bylo vyučováno dle individuálních vzdělávacích plánů bez integrace, 
operativně upravovaných v souvislosti s měnícím se zdravotním stavem dítěte. 
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Počet žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2018/2019 měla škola 8 pedagogů, 1 vychovatelku školní 
družiny, 3 asistenta pedagoga, 2 provozní zaměstnance na zkrácený úvazek – uklízečku, hospodářku 
školy. Školu navštěvovalo 45 dětí. Do prvního ročníku byl přijat jeden žák. Žáci byli rozděleni do 6 tříd 
z toho 2 třídy základní školy speciální. 
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Střední školy 
 
Základní informace 
Ve městě působí čtyři střední školy, které zřizuje Liberecký kraj. Jsou to: 1. Gymnázium, 2. Střední 
zdravotnická škola, 3. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola a 4. Obchodní 
akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov.  
Celková kapacita středních škol ve městě je 1 903 žáků, v daném školním roce je navštěvovalo 1 309 
studentů. 
 
Počty studentů: 

 Gymnázium Turnov: Celkový počet žáků 348. Kapacita je 450 studentů 

 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola: Celkový počet žáků 573. Kapacita 
školy je 1 003 studentů. 

 Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov: Celkový počet žáků 139, 19 VOŠ. Kapacita střední 
školy je 200 studentů, VOŠ 24 studentů 

 Střední zdravotnická škola Turnov: Celkový počet žáků 244. Kapacita školy je 250 studentů 
 

Gymnázium Turnov 

Adresa: Jana Palacha 804 
Ředitel: Mgr. Miroslav Vávra (znovu jmenován 1. 8. 2018) 
Charakteristika školy: Gymnázium poskytuje střední všeobecné vzdělání ukončené maturitou. 
V současnosti existuje víceletá (osmiletá) a čtyřletá forma studia s následnou specializací na 
technické, přírodovědné, nebo humanitní zaměření. Gymnázium spravuje školní knihovnu s 6 500 
svazky beletrie a 16 500 svazky odborné literatury. Součástí budovy je i malý bazén, který je jediný 
interiérový v Turnově. Spravuje ho Městská sportovní Turnov a je přístupný i veřejnosti.  
Gymnázium Turnov je Místním centrem celoživotního vzdělávání v rámci Centra vzdělanosti 
Libereckého kraje (celoživotního vzdělávání dospělých) a je jedním ze zakladatelů Vzdělávacího 
centra Turnov, o. p. s. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 500 jídel. Škola vznikla v roce 1908, 
do nové budovy se stěhovala v roce 1930 a od roku 1990/91 je její součástí i víceleté gymnázium. 
Školní budova na Výšince patří městu, kraj ji pro školu pronajímá. 
 
Vzdělávací program: (Viz Kronika 2014) 
Počty žáků a zaměstnanců: Cílová kapacita školy je 450 žáků (víceleté – 300 žáků, čtyřleté – 150 
žáků). Bylo otevřeno 12 tříd, z toho 8 ve víceleté formě a 4 ve čtyřleté. Počet žáků byl 348 (čtyřleté 
gymnázium 118 žáků, víceleté gymnázium 230 žáků). Do prvních ročníků obou forem studia bylo 
přijato po třiceti studentech. Bylo odučeno 581 hodin. 
Ve škole pracovalo celkem 45 pracovníků. Pedagogů bylo 34 (24 s plným úvazkem, 10 s částečným).  
Maturity: Ve školním roce byly maturitní zkoušky stále skládány v rámci státních maturit. 
Maturitní zkoušky skládalo 52 studentů (čtyřleté studium – 2269, víceleté studium – 26). 
S vyznamenáním je složilo 27 z nich, prospěli všichni.  
 
Z akcí ve školním roce: 
Oprava fasády: V dubnu 2019 byla zahájena oprava fasády budovy gymnázia. Práce za více než 
4 miliony korun probíhaly do konce prázdnin. Opravu provedla firma STAV-AGENCY, s. r. o. ze Stráže 
nad Nisou. Liberecký kraj poskytl ze svého rozpočtu účelovou dotaci ve výši 700 tisíc korun. (Foto viz 
Fotokronika, duben).  
Návštěva ruských studentů: Na konci dubna přijeli do Turnova na několikadenní návštěvu ruští 
studenti ze všeobecně vzdělávací školy v Gželi. Návštěva se konala v rámci výměnného programu 
mezi turnovským gymnáziem, kde byla obnovena výuka ruštiny. Studenti navštívili gymnázium 
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a potkali se i s vedením Turnova. Ruští studenti byli ubytovaní v rodinách svých českých protějšků. 
V dubnu odjeli turnovští studenti do Ruska.  
(Zdroj: výroční zpráva a internet. Ve výroční zprávě je uvedeno velké množství informací i aktivit). 
 

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola 

Adresa: Zborovská 519, Alešova 1723 
Ředitelka: Ing. Eva Antošová (od 1. 3. 2017, znovu potvrzena v květnu 2018) 
Charakteristika školy: Škola vznikla k 1. 1. 2009 spojením dvou dříve samostatných škol (Integrovaná 
střední škola Turnov, Alešova 1723, a Obchodní akademie a Hotelová škola, Zborovská 519). Škola 
využívá i detašované pracoviště v Přepeřské ulici v areálu firmy Sklostroj, kde se nacházejí 
strojírenské dílny. Škola také provozuje domov mládeže. Budova ve Zborovské ulici je v majetku 
města, budova v Alešově ulici patří Libereckému kraji. I letos bylo dění kolem školy napjaté a plné 
změn. (Více viz Kronika 2015). 
 
Vzdělávací program a počty žáků: 
Ve sledovaném školním roce bylo otevřeno 24 tříd v následujících oborech: 

 Obchodní akademie, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 103 

 Hotelnictví, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 86 

 Cestovní ruch, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 110 

 Strojírenství, čtyřleté denní studium. Studijní obor. Počet žáků 86  

 Obráběč kovů, tříleté denní. Počet žáků 22 

 Nástrojař, tříleté denní studium. Učební obor. Počet žáků 67 

 Strojní mechanik, tříleté denní studium. Učební obor. Počet žáků 9 

 Jemný mechanik – optik, tříleté denní studium. Učební obor. Počet 31 

 Kuchař-číšník, tříleté denní studium. Učební obor. Počet žáků 69 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Celková kapacita školy je od spojení celkem 1 003 žáků, ve sledovaném 
období školu navštěvovalo 583 žáků. Ve škole pracovalo 78 zaměstnanců, z toho bylo 52 pedagogů 
a 26 provozních zaměstnanců.  
 
Kurzy a semináře organizované pro žáky školy: Kurz cukrářských technologií / Seminář o čokoládě / 
Seminář o pivu / Základní barmanský kurz / Carvingový kurz / Seminář o kávě. 
  
Rekvalifikační kurzy pro veřejnost: Škola je místním centrem celoživotního vzdělávání v rámci Centra 
vzdělanosti Libereckého kraje a je členem Vzdělávacího centra Turnov o.p.s. 
Kurzy: Základy obsluhy osobního počítače / Kovoobráběčské práce / Obsluha CNC strojů / Kuchařské 
práce / Obchodní korespondence. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  
Žáci se pravidelně účastní různých soutěží a absolvují řadu exkurzí, a to podle oborů svého studia.  
 
Centrum odborného vzdělávání 
V Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole v Turnově bylo v dubnu 2019 otevřeno 
čtvrté krajské Centrum odborného vzdělávání; financování zřizování těchto center probíhá v rámci 
dotací z Evropské unie. Centra vznikají především u technických škol. Žáci v Turnově se budou 
vzdělávat v rekonstruované a pro účely výuky rozšířené budově bývalé kotelny na lehké topné oleje. 
Zrekonstruovaný objekt obsahuje zázemí pro studijní čtyřletý obor Strojírenství, který je zakončený 
maturitní zkouškou, a dále pro tříleté obory Nástrojař, Obráběč kovů a Strojní mechanik. 
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Oslavy 150. výročí učňovského školství 
4. a 5. října 2019 probíhaly ve škole oslavy k 150. výročí začátku učňovského školství v Turnově, 
protože její předchůdce – dvouletá průmyslová škola – byla založena v roce 1869. Tehdy sídlila na 
náměstí v čp. 5. Během těchto dvou dnů školu navštívily dvě stovky zájemců o prohlídku z řad 
bývalých zaměstnanců, absolventů i běžné veřejnosti; zpřístupněno bylo i nedávno otevřené Centrum 
odborného vzdělávání.  
(Foto viz Fotokronika únor, duben, září a říjen).  
 

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola  

Adresa: Skálova 373 
Ředitelka: Ing. Jana Rulcová (znovu potvrzena k 1. 8. 2014) 
Charakteristika školy: Odborná škola pro úpravu drahokamů byla slavnostně otevřena 8. listopadu 
1884. V roce 2001 byl na škole otevřen vyšší typ studia (Vyšší odborná škola – tříletý program, titul 
DiS.) a od roku 2004, ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, čtyřletý bakalářský 
studijní program (titul Bc.) Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl z kovů.  
Škola v současnosti zahrnuje střední školu, vyšší odbornou školu a domov mládeže. 
 
Vzdělávací program: Škola nabízí čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v oborech 
Design grafické a plastické rytiny, Umělecké kovářství a zámečnictví, Design kovaných předmětů, 
Zlatnictví a design šperků, Design a zpracování drahých kamenů, Design litých objektů a v rámci VOŠ 
tříleté denní studium v oboru Restaurování kovů, minerálů a organolitů, stejný obor je možné 
absolvovat ve čtyřletém kombinovaném studiu.  
Přehled vyučovaných předmětů viz Kronika 2014. 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 200 žáků střední školy, 24 studentů vyšší odborné školy. 
V domově mládeže může bydlet max. 55 žáků. Ve škole studovalo k datu 30. 6. 2019 celkem 158 
žáků; z toho na střední škole 139 v sedmi třídách, na vyšší odborné škole 19 žáků ve třech třídách. Na 
škole pracovalo v přepočtu na úvazky 30,47 pedagogů, 8,61 nepedagogických pracovníků a 5,81 
pracovníků v domově mládeže.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr): 
Studenti se účastní odborných praxí, restaurují předměty v řadě muzejních institucí po celé republice. 
Škola pro studenty organizuje řadu odborných přednášek. (Pro představu je jejich kompletní přehled 
uveden v Kronice 2013, témata se opakují, kompletní přehled prezentačních akcí školy v Kronice 2014).  
 
Šperk roku: Studenti školy se pravidelně účastní Tradiční celostátní soutěže Šperk roku pořádané 
v rámci výstavy Hodiny a klenoty v Praze. V roce 2019 se studentka Terezie Šibíková umístila na 
2. místě v kategorii Studentský komerční šperk (vlevo) a Jarmila Lukešová na 3. místě v kategorii 
Studentský umělecký šperk. (Foto převzato z webových stránek školy). 
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15. června: Závěrečné vystoupení pěveckých sborů. Tři pěvecké sbory ZUŠ Turnov: Karmínek pod 
vedením Jindřicha Bady, Turnováček pod vedením Daniely Nechutné a Ladislavy Grundové a Carmina 
pod vedením Martina Hyblera vystoupily v sále školy.  
 

Střední zdravotnická škola  

Adresa: 28. října 1390 
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková (od 1. 9. 1996, znovu jmenována 1. 8. 2018) 
Charakteristika školy: Škola začala v Turnově působit v roce 1961, kdy došlo k reorganizaci okresů 
a v jejím důsledku byla zdravotnická škola přesunuta z Vrchlabí do semilského okresu. Škola zásobuje 
středním zdravotnickým personálem širokou spádovou oblast Libereckého kraje i krajů sousedních 
(Královéhradecký, Středočeský), neboť v Libereckém kraji je osm státních nemocnic a bezpočet 
privátních zdravotnických zařízení, zatímco zdravotnické školy jsou v kraji pouze dvě. 
Škola je umístěna v budově postavené v 80. letech 20. století. V roce 2012 došlo k rozsáhlým 
stavebním úpravám.  
Součástí areálu je také domov mládeže (115 lůžek, počet ubytovaných ve školním roce byl 59) 
s přilehlým víceúčelovým hřištěm. Celý areál se nachází ve výhodné poloze v sousedství Panochovy 
nemocnice Turnov a naproti domovu důchodců Pohoda, kam docházejí žákyně a žáci na hodiny 
praktické výuky.  
 

Vzdělávací program: V současné době se žáci vzdělávají v oborech praktická sestra (čtyřleté denní 
s maturitou), zdravotnické lyceum (čtyřleté denní s maturitou), sociální činnost (čtyřleté denní 
s maturitou a ošetřovatel (tříleté denní s výučním listem), Masér sportovní a rekondiční (čtyřleté 
denní s maturitou) a Masér ve zdravotnictví (čtyřleté denní s maturitou).  
 
Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 250 žáků. Počet pedagogů na škole byl 25,1 pracovního 
úvazku. Školu navštěvovalo 244 žáků (o 24 více než v předchozím roce).  
 
Kompletní přehled aktivit pro studenty viz Výroční zpráva školy.  
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Ostatní vzdělávací instituce 

Vzdělávací centrum Turnov 

Adresa: Jana Palacha 804 
Ředitelka: PaeDr. Jaroslava Dudková 
Charakteristika: Vzdělávací centrum Turnov je obecně prospěšná společnost založená Městem 
Turnov a turnovskými středními školami. Úzce spolupracuje s Centrem dalšího vzdělávání TU v Liberci 
a Úřadem práce v Semilech. Poskytuje všechny formy celoživotního vzdělávání, nabízí jazykové 
a odborné kurzy, zájmové kurzy, odborné kurzy na klíč pro potřeby firemního vzdělávání v oblasti ICT, 
jazyků, managementu a komunikace, rekvalifikační kurzy a programy univerzity třetího věku. 
Spolupracuje na mezinárodních projektech celoživotního vzdělávání. Vzdělávací centrum sídlí v levém 
křídle budovy gymnázia v Turnově.  
V roce 2019 pokračovalo centrum ve své běžné činnosti. V jarním semestru bylo realizováno 14 
jazykových kurzů pro veřejnost (9 kurzů anglického jazyka, 1 kurz francouzského jazyka, 2 kurzy 
německého jazyka, 1 kurz španělského jazyka, 1 kurz italského jazyka a 4 individuální kurzy – celkem 
pro 61 klientů. Ze zájmových kurzů se uskutečnil kurz Genealogie pro mírně pokročilé a Základy 
fotografování – celkem pro 13 klientů. V podzimním semestru se konalo taktéž 14 kurzů pro 
veřejnost (9 kurzů anglického jazyka, 1 kurz francouzského jazyka a jeden italského jazyka, 2 kurzy 
německého jazyka) – celkem pro 83 klientů. Dále realizovali kurz Počítačové zpracování digitálních 
fotografií, celoroční kurzy opakování ČJ a M pro uchazeče do primy – celkem pro 25 klientů (z toho 18 
žáků). Pro firmy bylo zorganizováno 96 jazykových kurzů.  
(Popis dalších kurzů a projektů je přehledně uveden ve výroční zprávě organizace. Bývá zpracována za 
kalendářní rok, ne za rok školní.) 
 

Základní umělecká škola  

Adresa: náměstí Českého ráje 5 
Ředitel: Mgr. et Bc. Bohuslav Lédl (od roku 2003, znovu potvrzen ve funkci na jaře 2018) 
Charakteristika školy: Základní umělecká škola Turnov byla založena v prosinci 1945 jako Městská 
hudební škola. Do roku 2001 bylo sídlo školy v Husově ulici čp. 77 a od roku 2001 škola sídlí na 
náměstí čp. 5. Školu zřizuje Město Turnov. Škola je jedním ze základních činitelů turnovské kultury. 
Žáci ji navštěvují v odpoledních hodinách po dopoledním povinném vyučování v základních školách.  
 
Vzdělávací obory: Obory: hudební (oddělení klávesové, smyčcové, dechové a ostatní nástroje, sólový 
zpěv, pěvecké sbory, hudebně-teoretické předměty, hudební soubory), výtvarný, taneční (balet), 
literárně-dramatický. Škola nabízí vzdělání nejen v klasických uměleckých oborech, ale zařadila 
i novější druhy umění (populární hudbu, jazz, folk). Žáci měli možnost účinkovat v orchestrech 
a pěveckých sborech Karmínek, Turnováček a Carmina, ve školním big bandu, komorním orchestru, 
kytarovém orchestru a žesťovém souboru.  
 
Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 690 žáků, ve sledovaném školním roce byla naplněna. 
Hudební obor navštěvovalo v individuální výuce 397 žáků (včetně dvou dospělých), v kolektivní výuce 
94 žáků, výtvarný obor 64 žáků, literárně-dramatický 55 žáků a taneční 80 žáků (stav k 30. 9. 2018). 
Na škole působilo 39 zaměstnanců, z toho 35 pedagogických, většina na neúplný úvazek.  
 
Změna na postu školníka  
Ve školním roce odešel do důchodu dlouholetý pedagog a zároveň školník Jaroslav Kotek. Kotek byl 
a dosud je výraznou postavou v kulturním dění Turnova. Je členem Mackie Messer Bandu a Mackie 
Messer Klezmer Bandu a zahrál si i v mnoha dalších hudebních uskupeních.  
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Výběr z akcí: 
Milena Zelená oslavila devadesátiny 
3. května 2019 se v sále ZUŠ konal koncert s překvapením pro pozvanou paní učitelku Milenu 
Zelenou, která brzy nato oslavila své devadesáté narozeniny. Paní Zelená vyučovala na škole zhruba 
čtyřicet let hru na housle a pod jejím vedením se tomuto nástroji učilo několik desítek Turnováků. 
Ještě v roce 2012 ve škole na částečný úvazek učila a všichni současní učitelé hry a housle, kteří ve 
škole působí, jsou jejími žáky. Milena Zelená je mj. zapsaná i ve Zlaté knize turnovského sportu jako 

úspěšná atletka a běžkyně na lyžích, která byla i mistryní ČSR v dukelském závodě. (Foto viz 
Fotokronika).  
 
100 let republiky: společný projekt ZUŠ v Libereckém kraji. Vystoupení proběhla v Turnově, Železném 
Brodě, Jablonci nad Nisou, Liberci a České Lípě. 
18. října: První žákovský koncert, jímž začal cyklus žákovských koncertů školy, který probíhal 
pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci ve velkém sále školy 
Vánoční koncerty:  

7.–8. prosince: Vánoční trhy v Turnově 
9. prosince: Carmina v Přáslavicích  
11. prosince: Carmina v KC Turnov 
15. prosince: Žáci smyčcového oddělení v Mašově 
12. prosince: Vánoční koncert žáků v Městském divadle v Turnově 
24. prosince: Kostel Panny Marie Turnov – Turnováček, dechový orchestr 

5. ledna: Komorní orchestr vystoupil na koncertě PSAD v kostele v Turnově 
22. ledna: Zahájení výstavy prací žáků výtvarného oboru 
12. března: 48. koncert ve škole – studenti žesťového oddělení pražské konzervatoře a žáci 
dechového oddělení ZUŠ Turnov 
30. dubna: Čarodějnice Na Lukách. Akci pořádala Žlutá ponorka ve spolupráci se Sborem 
dobrovolných hasičů Turnov 
6. června: Loučení s předškoláky. Tradiční akce pro děti, které opouští mateřské školky a po 
prázdninách se stanou prvňáčky 
1.–9. července: Hudební festival a letní hudební kurzy B. Martinů a L. Janáčka – Turnov 2019, 29. 
ročník (v Turnově 14. ročník) festivalu a letních interpretačních kurzů v Základní umělecké škole. 
Součástí kurzů jsou koncerty, které najdete na stránkách školy www.zusturnov.cz 
18. prosince 2019: Vánoční koncert ZUŠ. Tradiční vánoční koncert žáků Základní umělecké školy 
v Turnově. Městské divadlo.  
(Přehled všech akcí školního roku je uveden ve výroční zprávě školy). 
 

Středisko volného času Žlutá ponorka  

Adresa: Husova 77  
Ředitel: Mgr. Ing. Tomáš Zakouřil (od 1. 8. 2012, znovu potvrzen 2018) 
Charakteristika: Žlutá ponorka je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Jejím zřizovatelem je 
Město Turnov. Žlutá ponorka vznikla v roce 1993.  
 
Místa činnosti: Většina kroužků probíhá mimo hlavní budovu Žluté ponorky, významné je rozšiřování 
aktivit v Turnově II, kde v budově Integrované střední školy vznikla pobočka.  
Podrobný popis míst viz Kronika 2016 a ve výroční zprávě. 

 
Přehled kroužků, jejich učitelé a počet účastníků: pro přehled viz Kronika 2014.  
Ve školním roce 2018/2019 bylo otevřeno 65 zájmových kroužků, které navštěvovalo 765 klientů, 
z toho 28 kroužků v estetickém oddělení (269 klientů), 22 kroužků ve sportovním oddělení (343 
klientů), 6 v přírodovědném oddělení (54 klientů) a 9 nezařazených kroužků (99 klientů). 
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Počet dětí a zaměstnanců: Interních zaměstnanců je 6, tři pedagogové a tři nepedagogové. Činnost 
kroužků zajišťuje velké množství externích zaměstnanců (192, což přestavuje výrazný nárůst). Hlavní 
oddělení: Estetické oddělení (vedoucí Lada Capoušková), Sportovní oddělení (vedoucí Jan Kovář), 
Přírodovědné oddělení (vedoucí Tomáš Zakouřil), Tábory, soutěže (vedoucí Jindřich Kořínek). 
 
Počty akcí a účastníků: Zájmové kroužky: 65; 765 klientů / Akce pro veřejnost 32; 4 795 klientů / 
Soutěže a přehlídky: 41; 5 182 klientů / Pobytové akce a tábory: 15; 346 klientů / Jiné akce: 10; 1 803 
klientů / Dopravní hřiště Turnov: 38 dnů; 991 klientů / metodik školního sportu: 46 tříd; 632 klientů. 
 
Nový kroužek: V únoru byl ve Žluté ponorce otevřen nový kroužek pro děti nazvaný Tvoření 
v pohybu. Děti pohybem společně vytvářejí vlastní příběhy či zvuky. Případně se nechají vést jiným 
příběhem, zvukem či hudbou; uplatní se různé šátky, míčky, stuhy… Kroužek vede zkušená školní 
psycholožka Eva Véle. 
 
Přehled dalších akcí a aktivit v roce 2019 (výběr):  
17. ledna: Ruční papír – Výtvarná dílna pro dospělé 
7. února: Svět náušnic. Tvořivá dílna pro dospělé 
21. února: Hedvábný šperk. Tvůrčí dílna pro dospělé 
18. března: Srí Lanka jak ji neznáte z katalogů cestovních kanceláří. Cestovatelská přednáška Davida 
Schindlera a Marie Drahoňovské 
21. března: Tvořivá dílna pro dospělé – Šňůrkování a mokré plstění.  
24. března: Parkour workshop. Odpolední trénink s profesionály ze skupiny Obstacle Movement. 
Sportovní hala TSC v Turnově II  
25. března: Večer s osobností – Leoš Převrátil, fyzik, programátor a učitel přednášel na téma: 
Nepodmíněný základní příjem. Sál Žluté Ponorky  
1. dubna: Odpadová přednáška aneb odpad nikdo nechce, ale kam s ním? Ing. Milan Havel, Arnika 
18. dubna: Velikonoční věncování. Tvořivá dílna pro dospělé 
14. května: Jarní přehlídka v ponorce. Společná besídka kroužků irských tanců, streetdance, 
divadelního a kytarového 
16. května: Malba grafickou barvou. Výtvarná dílna pro dospělé 
8. června: Den dětí se Žlutou ponorkou. Skákací atrakce, nízká lana, výtvarné hrátky, ukázky 
techniky, občerstvení pro velké i malé. Na přípravě akce se podílelo 19 organizací, spolků a klubů. 
K hlavním lákadlům patřily aquazorbing, velké nafukovací atrakce, parkour či bublinování nebo 
tradiční losování dárků pro děti na závěr programu. K nejzajímavějším stanovištím patřily rytířův 
koutek se šermováním, rybaření, život včel, sokolská gymnastika, střelba na terč nebo judo. Program 
tradičně vyvrcholil v závějích hasičské pěny. (Foto viz Fotokronika).  
24.–28. června: Podvečery s irským tancem. Kurz pro milovníky tance a pohybu pod vedením 
pedagoga a tanečníka Martina Víta.  
2. září: Start action v ponorce. Ukázky nových i tradičních kroužků, mini „science show“, Lego-hrátky, 
elektro workshop, divotvoření a mnoho dalšího. Zahrada Žluté ponorky. 
2. října: Lampionový průvod. Tradiční podzimní akce. Sraz průvodu v letním kině.  
10. října: Kouzlo grafické barvy. Výtvarná dílna pro dospělé. Malujeme různými pomůckami 
(špachtle, válečky, houbičky, hadříky apod.).  
15. až 20. října: Lego projekt. Největší akce Klubu křesťanského dorostu a Lego kroužku v Ponorce! 
Pojďme společně z lega postavit velké městečko! K dispozici bylo několik stovek stavebnic a přes 200 
kg volných kostek. 28. listopadu: Adventní věncování. Výtvarná dílna. 
10. listopadu: Parkour workshop. Odpolední trénink s profesionály ze skupiny „Obstackle 
movement“.  
5. prosince: Mikulášská nadílka v Ponorce. Rodinné setkání s Mikulášem a čertem pro děti 4-10 let.  
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Parlament mládeže 

Koordinátoři: Bára Havlátová, Tomáš Zakouřil.  
Předsednictvo: Pavlína Zakouřilová, Nataniel Mansfeld, Lukáš Moudrý 
Parlament mládeže města Turnova je apolitické sdružení mladých lidí, které vzniklo z jejich vlastní 
iniciativy. (K historii viz Kronika 2013). Parlament se schází v Informačním centru mládeže v Městské 
knihovně Antonína Marka. Jeho členy tvoří zástupci z téměř všech základních a středních škol 
v Turnově. Jejich úkolem je sledovat dění okolo mládeže, přijímat podněty mladých lidí k řešení 
různorodých problémů regionu, nejen jejich věkové skupiny.  
Počet členů: ve školním roce 2017/2018 (!) měl parlament 26 členů ze ZŠ Skálova, ZŠ 28. října, ZŠ 
Žižkova, gymnázia, SUPŠ, OHŠ a SZŠ. 
 
Veřejná prezentace činnosti 
19. června se v zasedací místnosti Nové radnice ve Skálově ulici představil Parlament mládeže na akci 
nazvané Takoví jsme byli v uplynulém školním roce.  
 
Anketa o výběru střední školy 
V červnu připravil PM anketu mezi žáky základních škol a ptal se jich na výběr střední školy a řadu 
doplňujících otázek. Některé zajímavé zde uvádíme (s využitím tiskové zprávy města). Celkem se 
ankety zúčastnilo 286 žáků základních škol, z toho 138 dívek a 148 chlapců.  
. Je v Turnově vzhledem k velikosti města velký výběr škol? 146 žáků ano, 56 neví a 76 ne.  
. Chtěl bys chodit na střední školu v Turnově? 138 ano.  
. Chceš zůstat bydlet doma? 107 ano 
. Vybereš si školu na doporučení dospělých lidí, učitelů na ZŠ, rodiny (52 hlasů) 
. Rozhodli o výběru školy rodiče? 18 ano 
. Má Turnov pestrý výběr zájmových kroužků, ze kterých sis v pohodě vybral(a)? 64 % ano, 27 % 

ne, 9 % neví.  
. Je v Turnově pestrý výběr sportovních aktivit, do kterých se zapojuješ? 47 % ano, 36 % ne, 17 % 

neví.  
. Využíváš toho, že to má člověk v Turnově blízko do přírody? Přes 70% dotazujících odpovědělo 

ano.  
. Je v Turnově dostatek míst, kde trávíš volný čas? 63 % ano, 26 % ne, zbytek neví.  

24 % respondentů si myslí a navštěvuje často zajímavé akce v Turnově, stejný počet o akcích neví 
a 52 % je nenavštěvuje. 
Ze zajímavých odpovědí je také ta, že 54 % žáků vidí dostatek pracovních příležitostí, díky kterým se 
dá najít brigáda. 30 % v této otázce neví a 26 % spíše příležitosti nevidí.  
Jaké instituce jsou pro žáky ve městě nejvýznamnější? 
. Kino Sféra (183 hlasů) 
. Městská sportovní Turnov – Maškova zahrada (171 hlasů) 
. Kulturní centrum Turnov (76 hlasů) 
. Městské divadlo (64 hlasů) 
. Městská knihovna Antonína Marka (52 hlasů) 
. Sokolovna (40 hlasů) 
. Muzeum Českého ráje a Základní umělecká škola (31 hlasů) 
. Žlutá ponorka (30 hlasů) 
. Informační centrum pro mládež (29 hlasů) 
. Parlament mládeže města Turnova (27 hlasů) 
. ADRA (12 hlasů) 
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Zdravotnictví a sociální péče 

 
Struktura sociálních služeb v Turnově 
Příspěvkové organizace Města Turnova 

 Zdravotně sociální služby Turnov (největší zařízení, poskytuje ambulantní, terénní, 
volnočasové i pobytové služby pro seniory) 

 Dětské centrum Turnov (komplexní péče o děti a mládež s kombinovanými vadami) 

 Mateřská a Základní škola Sluníčko (sociální služba osobní asistence, poskytuje předškolní 
i školní vzdělávání pro děti se speciálními potřebami) 

Organizace se sídlem v Turnově 

 Fokus Turnov (služby občanům s chronickým duševním onemocněním a mentálním 
postižením) 

 Centrum pro rodinu Náruč (realizuje projekty na podporu rodin s dětmi) 

 Slunce všem (Centrum denních služeb pro dospělé osoby s těžkým mentálním postižením) 
Organizace se sídlem mimo Turnov, které zde poskytují služby 

 Advaita (poradna pro závislosti) 

 Občanské sdružení D. R. A. K. (zaměřeno na rodiny s dětmi, seniory a osoby se zdravotním 
postižením) 

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci, odloučené pracoviště Turnov 
(poskytuje odbornou psychologickou a sociální právní pomoc lidem ve složité životní situaci) 

 Spokojený domov (poskytuje terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením především ve spádových obcích, osobní asistenci ve školách)  

 „D“ občanské sdružení (poskytuje odborné sociální poradenství pro občany v obtížné sociální 
i životní situaci) 

 Most k naději (terénní sociální služby pro občany závislé na návykových látkách) 

 Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené se sídlem v Městské knihovně 
Antonína Marka 

 Hospicová péče sv. Zdislavy (odborné sociální poradenství a odlehčovací služby) 

 Celia (zaměřuje se na pomoc lidem trpícím celiakií) 

 Pedagogicko-psychologická poradna (pedagogické a psychologické služby pro děti od 3 do 
18 let). 

 Český červený kříž 
Ostatní organizace, které ve městě působí 

 Adra 

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 

 První turnovská chráněná dílna (firma zaměstnávající lidi s handicapem) 

 Oblastní charita Liberec 

 Naděje Jablonec nad Nisou  

 Most k naději (organizace řeší drogovou problematiku) 

 Spirála Turnov (podpora a vzdělávání lidí, kterým hrozí sociální vyloučení) 
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Přehled nejdůležitějších událostí v turnovském zdravotnictví a sociální 

oblasti 
 
Fond na podporu sociální oblasti 
V rozpočtu města pro rok 2019 byla schválena částka 1 000 000,- Kč, zůstatek z minulého roku 
818 573 Kč (finanční prostředky na sociální služby nebyly vyčerpány, protože některé služby jsou 
dostatečně financovány z projektu Krajského úřadu Libereckého kraje). Na sociální služby bylo 
vyčleněno 600 000 Kč a na sociální oblast 400 000,- Kč. Na březnovém jednání zastupitelstva města 
byly finance rozděleny následujícím způsobem.  
 
Sociální oblast 
Celkem žádáno 626 500,- Kč, rozděleno 536 000,- Kč 

 Centrum pro rodinu Náruč – příspěvek na zajištění projektu na podporu rodin s dětmi: 
400 000 Kč  

 Centrum Protěž – pomoc rodinám ve vztahové krizi: 30 000 Kč 

 Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa – Rehabilitační zdravotní pobyty pro 
nemocné roztroušenou sklerózou: 12 000 Kč 

 Sbor Jednoty bratrské v Turnově – Deštník pro všechny generace: 80 000 Kč  

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – Dva výlety po Českém ráji: 7 000 Kč  

 Zdravý zoubek – (preventivní program pro mateřské školy) nákup kartáčků: 7 000 Kč  
 
Sociální služby 
Celkem žádáno 627 500,- Kč, rozděleno 474 500,- Kč. 

 „D“ občanské sdružení – Občanská poradna Turnov: 40 000 Kč  

 Centrum Lira – Poskytování preventivní sociální služby raná péče, provozní náklady. 
31 500 Kč 

 Fokus Turnov – Centrum denních služeb: 150 000 Kč 

 Hospic sv. Zdislavy – Pracovník v sociálních službách, doprovázení umírajících na Rodinném 
pokoji v nemocnici v Turnově: 30 000 Kč  

 Slunce všem – Centrum denním služeb pro dospělé s těžkým mentálním postižením 
a autismem, příspěvek na činnost: 132 000 Kč  

 Slunce všem – Odlehčovací služby: 11 000 Kč 

 Spokojený domov – Osobní asistence: 65 000 Kč  

 Spokojený domov – Odlehčovací služby: 15 000 Kč 
 
Okresní správa sociálního zabezpečení – kontaktní místo v Turnově 
Od 4. září začalo v Turnově fungovat kontaktní místo Okresní správy sociálního zabezpečení 
(sociálky), a to pro oblast důchodového pojištění. Občané už tak pro řízení ohledně této agendy 
nemusejí jezdit do okresního města Semil. Místo bylo zřízeno ve Skálově ulici čp. 84 v přízemí vpravo 
(bývalá budova Městského úřadu), otevřeno bylo každou středu od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 
14.00 hodin. Ostatní agendy zůstaly stále v Semilech, v sídle OSSZ (Bořkovská 571). 
 
Žloutenka v Turnově 
Na přelomu září a října byl v Libereckém kraji zaznamenán zvýšený výskyt žloutenky typu A. Většina 
případů se týkala Turnova. Ve školách byla zavedena ochranná hygienická opatření. Veřejnost byla 
varována, aby taktéž dbala hygienických pravidel. Turnov se z tohoto důvodu dostal i do hlavních 
zpravodajských relací. Podle hygieniků všechny případy vzešly z jednoho zdroje nákazy, který však 
nebyl objeven, spekulovalo se o vodě v zahrádkářské kolonii snad na Vápeníku, mezi lidmi se také 
šuškalo, že nákaza pochází z jedné restaurace, ale „úřady to tají, protože si to majitel zaplatil“. Týden 
mezi 18. a 24. listopadem byl prvním, kdy nebyl nahlášen žádný nový případ. (V dalším týdnu se však 
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objevili další nemocní). Do té doby bylo zaznamenáno 111 případů žloutenky v Libereckém kraji, 
z toho 109 se objevilo po vypuknutí epidemie v 16. kalendářním týdnu. U 79 osob byla zjištěna vazba 
na Turnov.  
 
Epidemie spalniček 
Na konci roku 2018 a na začátku roku 2019 se v Česku začala šířit epidemie spalniček. Nemoc se 
objevila téměř ve všech krajích alespoň u jednoho pacienta, ale některé kraje byly zasaženy lokální 
epidemií. Například v Praze bylo v roce 2018 zaznamenáno 103 nemocných. V Československu se 
začalo proti spalničkám očkovat v roce 1969, v současnosti nemusí očkování starším ročníkům 
dostačovat. A navíc někteří rodiče se očkování brání a proočkovanost tak poklesla pod 95 %.  
V Libereckém kraji se spalničky objevily už v dubu 2018, počet pacientů nedosáhl významného počtu. 
 
Dětská pohotovost 
Zdravotní pohotovost pro děti funguje v pracovní dny v Krajské nemocnici Liberec v Pavilonu péče 
o matku a dítě nebo v Nemocnici Jablonec nad Nisou. Obě ordinace jsou otevřené od 17.00 do 21.00 
hodin. O víkendu je dětem k dispozici pohotovost v Turnovské nemocnici v budově TF (bývalé dětské 
oddělení) od 9.00 do 20.00 hodin. 
 
Benefiční hejtmanský ples 
1. února se v Krajské vědecké knihovně konal 14. ročník benefičního hejtmanského plesu. Letošní 
ročník vynesl částku 474 900 Kč, která byla rozdělena mezi čtyři organizace pečující o pěstounské 
rodiny v Libereckém kraji. 118 725 korun tak připadlo i Centru pro rodinu Náruč.  
  
Pozvedněte slabé 
V květnu byl zahájen další ročník charitativní sbírky, kterou od roku 2003 pořádá Nadace EURONISA. 
Její výtěžek je vždy určen na pomoc lidem v regionu. Sbírka se v roce 2019 konala v 11 městech kraje. 
V Turnově proběhla 1. část sbírky 29. května a s vybíráním peněz v ulicích od kolemjdoucích pomáhali 
studenti Střední zdravotnické školy. 20. června pak následovali studenti gymnázia (za 30 korun 
prodávali přívěsky se žetonem do nákupních vozíků – u nákupních center jsou vozíky zajištěny řetězy, 
které se odemykají vložením desetikorunové mince, nebo žetonu. Po použití se mince opět vysune).  
V prosinci se konalo další kolo sbírky, které zajistili studenti turnovského gymnázia. Jeho výtěžek činil 
v Turnově 26 tisíc korun, které byly předány turnovskému Centru Náruč pro pořízení herního prvku 
na hřiště.  
  
Cvičení turnovské traumatologie 
23. října proběhlo v nemocnici rozsáhlé cvičení, jehož cílem bylo prověřit traumatologický plán 
turnovské nemocnice při příjmu většího počtu zraněných a schopnost součinnosti se záchranáři. Akce 
probíhala ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Turnov, jejíž studenti posloužili jako 
figuranti. Cvičení, které simulovalo hromadnou dopravní nehodu s velkým množstvím zraněných, se 
zúčastnilo zhruba 60 lidí.  
 
Konference Dobrovolnictví na hraně 
16. září se pořádala škola konferenci Dobrovolnictví na hraně, jejíž účastníci se zabývali tématy 
dobrovolnictví v charitativních obchodech, ve věznicích, v komunitě, ve firmách apod.  
Konference byla určena zástupcům vysílajících a přijímajících organizací v oblasti dobrovolnické 
služby, zájemcům z řad neziskových organizací, příspěvkových organizací, poskytovatelům sociálních 
služeb, studentům středních a vysokých škol v České republice, především však z oblasti Turnovska 
a Liberecka.  
 
Adventní koncert pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Odbor sociálních věcí uspořádal v Městském divadle adventní koncert pro znevýhodněné občany. 
Účinkoval pěvecký sbor Musica Fortuna a vstup byl zdarma.  
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Zdravotnické a sociální organizace působící v Turnově 
 

Adra 

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující 
pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které 
působí ve více než 130 zemích světa. V České republice pracujeme od roku 1992. 
ADRA ČR je součástí mezinárodní sítě organizací založené Církví adventistů sedmého dne. Církev 
pravidelně přispívá na její rozvoj. Posláním ADRA Česká republika je pomáhat lidem, jejichž život nebo 
majetek je ohrožen, žijí v osamění, chudobě a nouzi nebo jejichž základní lidská práva a svobody 
nejsou respektovány. (Charakteristika převzata z webových stránek organizace). 
V Turnově organizace dosud provozovala několik kontejnerů na sběr starého a nepotřebného 
textilu/oblečení. V roce 2018 svou činnost významně rozšířila. Turnovští pracují pod pobočkou ADRA 
Liberec. Hlavními představiteli pobočky (a Adry v republice vůbec) jsou manželé Michal a Milena 
Čančíkovi. Zejména M. Čančíková se věnuje i organizaci dění v Turnově.  
Studentský dobrovolnický klub ADRA 
na začátku roku zahájil v Turnově činnost Studentský dobrovolnický klub, a to pod libereckou 
pobočkou organizace ADRA. Klub je otevřená skupina mladých lidí, kteří realizují vlastní činnost, 
schůzky, besedy, programy pro děti, pro lidi s postižením nebo pro seniory. Schůzky mladých 
„Dobroandělů“ se konají 1x za 14 dní každou druhou středu v ICM (Informační centrum mládeže) 
v suterénu Městské knihovny. 

Advaita – poradna pro gambling a jiné závislosti 

Sídlo: Rumunská 14/6, Liberec IV – Perštýn. Turnovské sídlo: Žižkova 2031 
Výkonná ředitelka: Bc. Olga Merglová, Odborný ředitel: MUDr. David Adameček 
Kontaktní osoba pro Turnov: Bc. Blanka Budinská  
Organizace, která vznikla v roce 1998, otevřela pobočku v Turnově v červenci 2016. Mohou se k ní 
obracet zejména lidé ohrožení nelátkovými závislostmi, tedy lidé, kterým působí problémy hazard 
v podobě automatů, sázení na internetu, sázení na výsledky ve sportu apod. Dále pak lidé, jejichž 
nadměrné trávení času na počítači a internetu není přímo spojené s finanční ztrátou (např. při hraní 
on-line a jiných počítačových her), ale působí jim jiné závažné obtíže. Na poradnu se mohou obracet 
i ti, kdo mají problémy s jinými návyky, jako je užívání alkoholu či jiných drog. V roce 2016 byla nově 
přidána pomoc při závislosti na obrazovkách. Pomoc formou individuálních konzultací je nabízena 
i blízkým závislých osob. 
V roce 2019 organizace provozovala osm ambulantních zařízení v těchto obcích: Liberec, Česká Lípa, 
Nový Bor (poradna na konci roku 2019 uzavřena pro malý zájem), Semily, Turnov, Frýdlant, Nové 
Město pod Smrkem a Jablonec nad Nisou.  
Počet klientů: V roce 2019 se turnovská pobočka starala o 24 klientů, z toho 15 uživatelů a 9 blízkých 
(3 klienti se léčili ze závislosti na výherních automatech a 2 na on-line sportech). Ve všech pobočkách 
bylo klientů 244 (z toho 160 uživatelů).  
Zdroj: výroční zpráva a internet 

Celia – život bez lepku 

Sídlo: Nová Ves 198 
Ředitelka: Helena Sasová, vedoucí turnovské poradny Pavla Kalousková, Dis. 
Obecně prospěšná společnost (nepůsobí pouze v Turnově, je členem spolku Neziskovky Libereckého 
kraje) se zaměřuje na pomoc lidem trpícím celiakií a odkázaným na bezlepkovou dietu. Pomoc 
spočívá především v poradenství, a to především na pravidelných veřejných akcích, které probíhaly 
střídavě každý měsíc v Liberci, Jablonci nad Nisou a v Turnově (v prostorách Centra pro rodinu 
Náruč).  
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Centrum pro rodinu Náruč 

Adresa: Skálova 540 (v budově sokolovny) 
Statutární zástupce: Tereza Linhartová (od 24. 8. 2017) 
Charakteristika: Centrum pro rodinu Náruč je nestátní nezisková organizace, která byla založena 
v roce 2000, je členem Sítě mateřských center a nositelem ocenění Společnost přátelská. Činnost se 
dělí na tři části – rodinné centrum, centrum podpory náhradní rodinné péče a miniškolka.  
K 24. 8. 2018 došlo ke změně právní subjektivity – ze zapsaného spolku se stal zapsaný ústav.  
Náruč nabízí prostor pro setkávání malých dětí a rodičů, organizuje volnočasové aktivity, kurzy pro 
osobní i odborný růst, tvůrčí aktivity pro děti a dospělé, společné výlety, slavnosti, pobyty, besedy 
a semináře, poradenství či hernu. Pravidelně se v něm konají přednášky pro ženy a matky 
o psychologii dítěte, o výchově, o gynekologii apod.  
 
Z aktivit v roce 2019 (výběr): 
Pravidelná setkání celiaků – jednou měsíčně 

 Benefiční hejtmanský ples: 1. února se v Krajské vědecké knihovně konal 14. ročník benefičního 
hejtmanského plesu. Letošní ročník vynesl částku 474 900 Kč, která byla rozdělena mezi čtyři 
organizace pečující o pěstounské rodiny v Libereckém kraji. 118 725 korun tak připadlo i Centru 
pro rodinu Náruč.  

 10. února: Karneval pro naše nejmenší. Tradiční karnevalové skotačení, tanečky, zpívánky 
a pohybové hry pro rodiny s malými dětmi. Všichni v maskách!  

 20. března: Děti a digitální nezávislost. Beseda s lektorem vědomé komunikace s dětmi Zdeňkem 
Oklešťkem 

 10. října: I děti se dají pěstovat. Beseda s odborníky i pěstouny. Hudební doprovod DUO 
BIGBAND.  

 11. listopadu: Martinská světýlka. Tradiční výtvarná dílna a následný lampionový průvod po 
stopách sv. Martina na bílém koni. 

Zdroj: Internetové stránky organizace, výroční zpráva, ve které jsou aktivity podrobně vypsány. 

Český červený kříž – místní skupina Turnov 

Předseda: Mgr. Lenka Plívová (od roku 2017),  
Jednatelka: Mgr. Pavlína Marcínová  
Společnost Český červený kříž je humanitární společností působící na celém území České republiky; 
existuje ze zákona. Český červený kříž navazuje na své předchůdce – na Vlastenecký pomocný spolek 
pro Království české, který byl založen 5. září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na 
světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6. února 1919.  
V Turnově sídlí v prostorách Střední zdravotnické školy. Členové spolku často zajištují kontroly na 
kulturních a sportovních akcích a provádějí školení první pomoci. 
Počet členů: V roce 2019 měla místní skupina 57 členů, především z řad studentů, učitelů 
zdravotnické školy a zaměstnanců nemocnice (39 žáků a 18 dospělých).  
Zdroj: Výroční zpráva. Obsahuje přehled akcí, na kterých členové vykonávali zdravotnický dozor.  

D – občanské sdružení 

Adresa: Švermova 32, Liberec. Pobočka Turnov: Žižkova 2031 (od června 2017) 
Předsedkyně: Ing. Romana Lakomá 
Charakteristika: Liberecké občanské sdružení bylo založeno v roce 1998. Od 13. ledna 2014 působí 
liberecká občanská poradna i v Turnově. V kraji působí na sedmi místech (v Liberci, Jablonci nad 
Nisou, Frýdlantu, České Lípě, Novém Boru, Turnově a Jilemnici). Poskytuje bezplatné odborné sociální 
poradenství v občanskoprávních záležitostech, například z oblasti rodiny a mezilidských vztahů, 
pracovního práva, ochrany spotřebitele, dluhového poradenství, tj. objasňuje práva a povinnosti 
dlužníků a věřitelů, poradí s problematikou exekucí a insolvenčního práva – oddlužení atd. Služba je 
nejen bezplatná, ale i anonymní, diskrétní a nezávislá. Poradna poskytuje služby každému, kdo se 
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z nějakého důvodu ocitne v obtížné životní situaci, kterou nedokáže řešit vlastními silami. Provozní 
doba turnovské poradny je 4 hodiny dvakrát do měsíce (každé druhé pondělí od 10.30 do 14.30).  

Dětské centrum Turnov 

Adresa: Kosmonautů 1641 
Ředitelka: Bc. Eva Havlištová (od 1. 9. 2018)  
Charakteristika: Dětské centrum Turnov je příspěvková organizace města Turnova, která poskytuje 
komplexní péči o postižené děti a mládež s kombinovanými vadami od 2 do 26 let, které pro trvalé 
změny zdravotního stavu tuto péči potřebují. Péče je zajištěna formou ambulantních, denních 
a týdenních cyklů a může být hrazena ze zdravotního pojištění. V dopoledních hodinách slouží 
především pro děti z MŠ a ZŠ Sluníčko. 
Přehled služeb:  
Rehabilitační péče byla poskytována klientům základní školy speciální a mateřské školy speciální na 
základě doporučení odborného lékaře (ortopeda nebo neurologa). U dětí starších 10 let je možná 
pouze konzultace nebo zácvik rodičů.  
Personalistika: Činnost organizace zajišťovalo 8 zaměstnanců, z toho 3 fyzioterapeuti, 3 zdravotní 
sestry, ředitelka a pomocná síla na poloviční úvazek.  
Canisterapie: V roce 2018 odešel dosud využívaný pes pro canisterapii do „důchodu“ a canisterapie 
neprobíhala. V roce 2019 byla navázána spolupráce s paní Navrátilovou a jejím psem Sharkym. Tento 
tým má nejen canisterapeutické zkoušky, ale dále se i v tomto oboru vzdělává. Jejich prací je 
převážně aktivizace pacienta a to nejen u těžce tělesně postižených, ale i u mentálně postižených 
(například u autistů). 
Zdroj: Výroční zpráva organizace 

Dobromysl – Dobrovolnické centrum Krajské nemocnice Liberec 

Vedoucí: Tomáš Hendrych 
Dobromysl je realizátorem dobrovolnického programu v rámci zmíněného zdravotnického zařízení. 
Svou činnost zahájila v září roku 2008. Smyslem její činnosti je podpořit pacienta v oblasti jeho 
psychických a sociálních potřeb a eliminovat tak negativní pocity doprovázející pobyt v nemocnici.  

D.R.A.K., zapsaný spolek 

Adresa: Oblačná 450/1, Liberec. Pobočka v Turnově: Antonína Dvořáka 2243 (od roku 2015) 
Ředitel: Ladislav Kořínek.  
Charakteristika: Občanské sdružení D.R.A.K. (Domov, Rodina, Aktivita, Komunikace) bylo založeno 
v roce 2003. Poskytuje služby v Liberci, v Turnově, v Hrádku nad Nisou a v Tanvaldu. V Turnově 
poskytuje čtyři registrované sociální služby: 1. Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 2. 
Sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 3. Odborné sociální 
poradenství a 4. Terénní programy. Služby byly poskytovány na základě předchozí domluvy 
s klientem. 
Personalistika: K 31. 12. 2019 činnost organizace zajištovalo 61 osob, z toho 42 se zdravotním 
postižením.  
Turnov: V roce 2019 byla sociální služba poskytnuta 49 rodinám, obvykle se jednalo o rodiny s nízkým 
sociálním statusem, nízkými příjmy a nízkou úrovní rodičovských kompetencí. 

Fokus Turnov 

Adresa: Skálova 415 
Předsedkyně: Luďka Kanclířová 
Charakteristika: Fokus Turnov je nestátní nezisková organizace (původně občanské sdružení, od roku 
2015 zapsaný spolek), jejímž posláním je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním 
postižením starším 16 let při jejich začleňování do společnosti. Vzniklo 22. listopadu 1994 a je tedy 
standardní součástí turnovského života, od roku 2002 se Fokus Turnov stal členem celorepublikového 
Sdružení Fokus. 
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V současnosti má registrováno provozování těchto sociálních služeb: 1. ambulantní sociální službu 
Centrum denních služeb, 2. sociálně terapeutické dílny a 3. terénní formu sociální služby Podpora 
samostatného bydlení. Jsou poskytovány dvěma cílovým skupinám. Jsou to osoby s duševním 
onemocněním a osoby s mentálním postižením starší než 16 let. 
Provozuje dvě rehabilitační dílny, kde pracují klienti podle druhu postižení denně od 7.00 do 15.00 
hodin. Součástí těchto dílen je i kuchyň, kde si nacvičují jednoduché úkony v domácnosti, vaří, pečou 
a podobně. K dispozici je i zahrada, kde někteří uživatelé nacvičují jednoduché práce včetně sekání 
trávy. Kromě rehabilitačních dílen mohou uživatelé využít i různých volnočasových aktivit, např. práce 
na počítači, biblioterapie, trivium a další.  
Stěhování: Na konci roku se organizace přestěhovala do objektu ve Skálově ulici čp. 84, ve kterém až 
do úplného začátku roku 2019 sídlily některé odbory městského úřadu. Poté zůstal objekt prázdný 
a hledalo se jeho využití. Od podzimu v něm mimo Fokusu získalo kancelář i Centrum pro rodinu 
Náruč a také kancelář České správy sociálního zabezpečení. Organizace Fokus však nově využívá 
většinu prostor v tomto domě.  
Dům za Novou radnicí, ve kterém dosud Fokus sídlil, byl ve velmi špatném technickém stavu a po 
vystěhování Fokusu byl zbourán. Na jeho místě je zatím parkoviště, ale plánuje se výstavba nového 
objektu sociálních služeb, resp. polyfunkčního komunitního centra. (Foto viz Fotokronika, červenec).  
Oslavy 25. výročí: 13. září se před KC Střelnice konal benefiční koncert Fokusu Turnov k 25. výročí 
existence. V programu vystoupily kapely Hitfakers a Slza. Součástí večera byla vernisáž výtvarných děl 
vytvořených ve spolupráci se žáky Střední zdravotnické školy v Turnově, Střední uměleckořemeslné 
školy v Turnově a turnovského gymnázia. Večerem provedli Aleš Jeřábek a Jáchym Prokop.  

Hospic svaté Zdislavy, o. p. s. 

Adresa: Pod Perštýnem 321/1, Liberec 
Ředitelka: Taťána Janoušková 
Organizace sídlí v Liberci a stará se o umírající osoby z Libereckého kraje. Jejím posláním 
je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, 
sociální, psychologické a duchovní podpory. V roce 2016 byl zahájen provoz nového lůžkového 
hospice s 28 lůžky v Liberci. Organizace provozuje rodinné pokoje při nemocnicích v Turnově 
a v České Lípě. 
Pracovníci hospicu se v roce 2019 postarali o důstojný odchod 126 klientů, 65 mužů a 61 žen. Nejdelší 
péče trvala 325 dní, nejkratší 1 den.  
V rámci odlehčovacích služeb v domácnostech klientů pracovali u 148 klientů, u kterých strávili 
13 850 hodin.  
Rodinný pokoj v turnovské nemocnici využilo 45 klientů.  

Panochova nemocnice Turnov 

Jednatel společnosti: MUDr. Richard Lukáš, PhD. (od 1. 1. 2018)  
Náměstek pro operativní řízení zdravotní péče nemocnice Turnov: MUDr. Martin Hrubý 
Hlavní sestra nemocnice Turnov: Mgr. Eva Krejčí 
Adresa: 28. října 1000 
Charakteristika: Panochova nemocnice byla nástupnickou organizací Městské nemocnice Turnov 
a vznikla k 1. lednu 2008. Od 1. ledna 2014 se stala součástí Krajské nemocnice v Liberci. Oficiální 
název již tedy není „Panochova nemocnice“, ale Krajská nemocnice Liberec – Nemocnice Turnov. 
V průběhu roku 2019 převzala liberecká nemocnice pod svou správu i nemocnici ve Frýdlantu. 
Počet lůžek: V turnovské nemocnici bylo v roce 2019 11 zdravotnických oddělení se 176 lůžky (125 
akutních, 15 intenzivních a 36 lůžek následné péče). 
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Oddělení turnovské nemocnice: (uveden primář/ka a vrchní sestra) 
Interní MUDr. Iva Bartošová (pověřená vedením oddělení), Eva Kubíková (40 standardních lůžek, 
4 monitorovaná, 2 urgentní) / Chirurgické MUDr. Zdeněk Rambousek, Bc. Miriam Mazurová (38 
akutních lůžek, 2 intenzivní a 1 nadstandardní pokoj)/ Anesteziologicko-resuscitační MUDr. Jiří Patka, 
Milada Nováková (5 lůžek Ar s plicní ventilací, 3 lůžka intenzivní péče, 4 lůžka sledovací – pooperační) 
/ Ortopedické MUDr. Dalibor Ďurďa, Martina Šestáková (20 lůžek, 1 nadstandartní pokoj, 26 lůžek na 
rehabilitaci a 2 akutní lůžka na ARO) / Rehabilitační MUDr. Ivan Bašta, Lenka Honců (25 standardních 
lůžek) / Radiodiagnostické MUDr. Zuzana Marková, Ivana Bumbová / Klinická biochemie 
a hematologie RNDr. Pavel Škrabálek, Bc. Jitka Peničková / Následné ošetřovatelské péče MUDr. 
Daniel Pospíšil, Kateřina Bulířová / Operační sály (Dva operační trakty s celkem čtyřmi operačními sály 
po nedávné kompletní modernizaci) – vedoucí lékař MUDR. Martin Hrubý, vrchní sestra Ivana Zimová 
/ Bariatrie MUDr. Martin Hrubý / Gynekologie (14 standardních lůžek, 1 nadstandardní pokoj) / 
Oddělení pro léčbu nespecifických střevních zánětů, IBD Centrum (MUDr. Lenka Nedbalová, 
Miloslava Petráková). 
 
Z činnosti v roce 2019: 
Den zdraví 
12. září proběhl v areálu za nemocnicí tzv. Den zdraví. Proběhly skupinové prohlídky nemocnice, 
návštěvníci si mohli nechat změřit tlak, glykémii, vyzkoušet resuscitaci, změřit tělesný tuk a podobně. 
V doprovodném kulturním programu vystoupily Mažoretky Perličky, Magdalena Klížová – Yogaholick, 
studenti Střední zdravotnické školy, Turnovanka, Nordic walking (Zuzana Luštincová), módní 
přehlídka ADRY. Na venkovních stanovištích mohli návštěvníci navštívit výtvarné dílny centra Náruč, 
stánky organizace ADRA, Střední zdravotnické školy, Vojenské zdravotní pojišťovny, skákací hrad pro 
děti, občerstvení… (Foto viz Fotokronika) 
Operace Svědků Jehovových: Turnovská nemocnice a její ortopedické oddělení je jedno z pěti 
pracovišť v České republice, které operují pacienty, kteří kvůli své víře odmítají přijímat krevní 
transfuze. Operace jsou mnohem náročnější a místo cizí krve je používán umělý preparát.  
Zdroj: výroční zpráva a internetové stránky nemocnice.  
 
Dobrovolnické centrum Dobromysl (viz Dobromysl). 

Parkinson-Help, z. s., klub Český ráj 

Adresa: Sedmihorky 35, 511 01 Turnov 
Předsedkyně: Helena Váňová 
Celostátně působící spolek lidí s Parkinsonovou chorobou má v republice několik oddílů (Centrála, 
Karlovarsko, Ostrava, Praha, Rožnov pod Radhoštěm a Český ráj). Spolek seznamuje širokou veřejnost 
s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispívá ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporuje 
komunitní život nemocných v regionech. Zakládá kluby a podporuje jejich rozvoj a činnost. 
Klub Český ráj vznikl v prosinci 2015.  

Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech a speciálně pedagogické centrum 

Adresa: Nádražní 213 Semily / Elokované pracoviště Turnov, 28. října 1872, Lomnice nad Popelkou 
Fučíkova 61 
Ředitelka: Mgr. Věra Provazníková 
Od 1. ledna 2015 byla rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 26. 8. 2014 sloučena 
původní Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech se Speciálně pedagogickým centrem 
v Turnově, které bylo součástí Základní školy Turnov, Sobotecká 242 (tj. ZŠ Zborovská).  
Zpráva je zpracovaná za školní rok 2018/2019. 
Nabízené služby: individuální diagnostická vyšetření, posouzení školní připravenosti, doporučení 
individuální a skupinové integrace, besedy a odborná sdělení pro učitele a rodiče.  
Psychologické: krizové intervence, metodické vedení výchovných poradců a metodiků prevence, 
prevence sociálně patologických jevů, pořádání odborných seminářů 
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Speciálně pedagogické: metodická vedení dyslektických asistentek, návštěvy a konzultace na školách, 
sociometrická šetření třídních kolektivů, letní tábor pro děti s dyslexií, kurz rozvoje grafomotoriky, 
kurz edukativně stimulační (pro předškolní děti), kurzy rozvoje pozornosti, hravé čtení, náprava 
dyslektických obtíží.  
V uplynulém školním roce se začalo připravovat odloučení SPC od PPP Semily, které schválilo 
zastupitelstvo Libereckého kraje dne 25. 9. 2018 se záměrem vzniku nové příspěvkové organizace 
kraje od 1. 7. 2019. Uvedená změna se ve schválené podobě neuskutečnila. Zřizovatel rozhodl 
o rozdělení klientely žáků s PAS v rámci kraje tak, že SPC Turnov zajišťuje od 1. 9. 2019 péči o klienty 
z okresu Semily a Česká Lípa a SPC pro tělesně postižené, kde zřizovatel rozšířil obsahovou činnost 
zařízení o děti a žáky s PAS bude pečovat o klienty z okresů Liberec a Jablonec nad Nisou. 

Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené  

Adresa: Jeronýmova 517 (v budově knihovny) 
Kontaktní osoba: Helena Kroupová (za Tyfloservis Liberec o.p.s.), Jana Boudová ze SONS v Jablonci 
nad Nisou 
Charakteristika: Centrum má kontaktní místo v Městské knihovně Antonína Marka, pod jehož 
patronací funguje, a to ve spolupráci a za asistence odborných organizací SONS v Jablonci nad Nisou 
(Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) a Tyfloservisu v Liberci.  

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec 

Adresa odloučeného pracoviště Turnov: Žižkova 2030 
Vedoucí poradny: Mgr. Ivo Lánský 
Charakteristika: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je příspěvkovou organizací 
Libereckého kraje. Jako odborné pracoviště spadá do sítě zařízení Centra intervenčních 
a psychosociálních služeb Libereckého kraje. Hlavní sídlo organizace je v Liberci, Tanvaldské ulici, 
odloučené pracoviště v Turnově bylo zřízeno v Žižkově ulici v budově penzionu pro seniory, další 
pracoviště je v Semilech. Organizace se ve velké míře věnuje žadatelům o adopci dětí či 
o pěstounskou péči.  
Statistika: V organizaci pracovalo celkem 13,44 zaměstnanců v přepočtených úvazcích. V Turnově 
(v závorce číslo za celou organizaci) bylo registrováno 110 (744) nových případů, celkový počet 
vedených případů byl 188 (1 655), bylo odvedeno 2 129 (16 757) intervencí a 7 (627) případů bylo 
uzavřeno.  
V roce 2019 bylo v rámci náhradní rodinné péče otevřeno celkem 38 nových případů, vedených 62. 
Počet konzultací 1 802 se 94 účastníky. 

Svaz postižených civilizačními chorobami České republiky 

Adresa: Studentská 1598 
Statutární zástupce: Božena Zajíčková 
Charakteristika: Svaz je nezávislý spolek. Jeho činnost se zaměřuje na dospělé občany – kardiaky, 
diabetiky, respiriky, lidi s onkologickým onemocněním nebo nemocemi pohybového ústrojí. Od roku 
2014 patří svaz pod Okresní výbor Liberec. Členové se scházejí v Klubu důchodců v Žižkově ulici 
(členové výboru jednou měsíčně), ale zejména na četných přednáškách, besedách, výstavách 
a zájezdech, výletech po okolí. 
Svaz má hodně členů, čísla nejsou k dispozici, ale podle údajů z roku 2017 je jich nejméně 270, podle 
zprávy pro okresní výbor v Liberci (OVSPCCH) bylo v turnovské pobočce 85 kardiaků, 32 diabetiků, 
153 ostatních, z toho 134 členů starších 80 let. Před Vánocemi navštěvují nemocné a postižené členy 
s dárkem a přáním. 
Svaz má pronajatou vývěsku na zdi v ulici 5. května od Zahradnictví Hájek a v Turnově II ve Fučíkově 
ulici ve výloze obchodu Kuřecí svět.  
Přehled aktivit je uveden ve výroční zprávě. 
Zdroj: Výroční zpráva. 
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Slunce všem 

Adresa: Brigádnická 2260 
Předsedkyně: Marcela Kurfistová, vedoucí zařízení: Bohuslava Charousková 
Charakteristika: Spolek Slunce všem vznikl v Turnově v roce 2004. Hlavní náplní činnosti byla péče 
a pomoc osobám s mentálním postižením a autismem a jejich rodinám (jedná se o jediné zařízení pro 
autisty v celém Libereckém kraji). V roce 2012 se stal poskytovatelem sociálních služeb a v září téhož 
roku otevřel centrum denních služeb. (Více k historii viz Kronika 2013). Spolek se zabývá 
volnočasovými aktivitami pro dětské a dospělé autisty, provozuje zájmové kroužky – výtvarný, 
pracovní či hudební, pořádá různé akce a výlety. Výrobky klientů pak prodává na trzích a akcích ve 
městě. Klienti se zdokonalují v sebeobsluze, je zde zaveden tzv. systém piktogramů, kde má každý 
připravený denní režim. Individuální plán je vždy připraven přímo na potřeby a schopnosti každého 
klienta a přání rodiny. V CDS je i klidová místnost, kterou využívají klienti v případě momentální 
nepohody za dozoru asistentky.  
Slunce všem – Centrum denních služeb: Začátkem července byla zahájena výstavba druhého podlaží 
stávající budovy Centra denních služeb (CDS) spolku Slunce všem v Brigádnické ulici. První patro 
domu bylo postaveno v roce 2014. CDS služeb bylo otevřeno v červenci roku 2020. 
Rovenští ochotníci pro Slunce všem: 2. listopadu uspořádali rovenští ochotníci v sále rovenské 
radnice Divadelní představení klasické francouzské komedie autora Georges Feydeau Dámský krejčí. 
Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek byl věnován Centru denních služeb Slunce všem v Turnově.  
(Foto viz Fotokronika, červenec, srpen, říjen).  
 
Rok 2019 (výběr) 
Sbírka Pozvedněte slabé: 5. února byl organizaci předán dar pocházející z veřejné sbírky Pozvedněte 
slabé, kterou organizuje Nadace Euronisa. 16. ročník sbírky proběhl v červnu a v prosinci loňského 
roku v několika krajských městech, Turnov nevyjímaje (viz Kronika 2018, Turnov – kalendárium, 
červen, prosinec). Na začátku roku 2019 tak byla organizaci Slunce všem předána částka 10 tisíc 
korun, která byla využita na dovybavení keramické dílny pro klienty. 
Modrý den: V dubnu proběhla v Centru denních služeb oslava Mezinárodního dne autismu, který byl 
určen na toto datum valnou hromadou OSN v roce 2007. Průvodním jevem oslav je modrá barva, 
např. v podobě oblečení, výzdoby veřejných budov apod. Proběhl maškarní festival.  
Návštěva hejtmana: 2. října navštívil Centrum denních služeb hejtman Libereckého kraje Martin Půta 
v rámci své návštěvy Turnova. 
Zdroj: Webové stránky organizace 

Spokojený domov 

Adresa: Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště (v podkroví domu Ludmila, od roku 2016); Turnov: 
Hluboká 144 
Ředitelka: Bc. Kamila Sedláková; vedoucí turnovského pracoviště: Petra Skalická 
Charakteristika: Spokojený domov začal fungovat v roce 2004. V roce 2013 organizace otevřela 
pobočku i v Turnově (bez pobočky zde ale působila už od roku 2009). Organizace poskytuje 
následující služby: osobní asistence (dle potřeb uživatele 7 dní v týdnu 24 hodin denně, mj. i ve škole 
– speciálně v ZŠ Zborovská v Turnov), pečovatelskou službu (pro seniory, kteří nemají dostatek 
soběstačnosti, ale chtějí co nejdéle žít ve svém domově, 7 dní v týdnu od 6 do 22 hodin), odlehčovací 
služby (zástup osob pečujících o své blízké se ztrátou soběstačnosti, dle individuální domluvy) 
a odborné sociální poradenství. Organizace působí i v nejmenších vesnicích regionu, vždy zhruba 
v okruhu 15 km od kontaktních míst v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Turnově a Jičíně. V roce 
2019 rozšířilo svou činnost na Mělnicko.  
Statistika: V roce 2019 pomohli členové zůstat v domácím prostředí 246 lidem v 76 obcích. Poskytli 
jim 35 367 hodin. Na cestách k nim strávili 95 759 hodin, ujeli u toho 321 554 km. 
Ke konci roku 2019 pracovalo v organizaci 71 zaměstnanců, z toho 5 mužů. 51 osob pracovalo na 
hlavní pracovní poměr a 20 na dohody mimo pracovní poměr. 
Časopis Spokojený domov: vyšlo 6 čísel. Zdroj: výroční zpráva 
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Zdravotně sociální služby Turnov 

Adresa: 28. října 812 
Ředitel: Bc. Jaroslav Cimbál 
Charakteristika: Zdravotně sociální služby Turnov je příspěvková organizace zřízená Městem Turnov 
v roce 2001 k zajištění péče o turnovské seniory a osoby s duševním postižením či chronickým 
onemocněním. Hlavním sídlem organizace je Domov důchodců Pohoda v ulici 28. října 812, kde jsou 
poskytovány služby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, odlehčovací služby 
i pečovatelské služby. Dále provozuje domy s byty se zvláštním určením v Žižkově ulici, čp. 2030–2032 
a 2047 a v ulici Granátové, čp. 1897. V podstatě platí, že v DD Pohoda žijí lidé, kteří vyžadují 
celodenní asistenci, a v domovech v Žižkově a Granátové ulici lidé, kteří jsou více soběstační 
a využívají pomoci v rámci terénní pečovatelské služby. 
 
Alzheimer centrum  
Na přelomu ledna a února byla zahájena demolice bytového domu s čp. 1001 a 1002 v ulici 5. května, 
na jehož místě byla v červnu zahájena výstavba tzv. Alzheimer centra, tedy domova pro nemocné 
Alzeimerovou nemocí. V současnosti mají Turnováci postižení touto nemocí, resp. jejich rodinní 
příslušníci, na které obvykle padá starost se o své příbuzné postarat, jen málo možností. Pacienti 
často končí v Psychiatrické léčebně Kosmonosy, nebo v některém ze soukromých specializovaných 
center ve vzdálenosti desítek kilometrů.  
Nový domov bude mít kapacitu 24 míst, odhadované náklady jsou 41,1 milionu, z nichž více než 31 
milionů zaplatí ministerstvo práce a sociálních věcí. V budoucnu by nadstavbou na samotném domě 
mohly vzniknout byty pro seniory. Stavbu Alzheimer centra provedla firma MB Quality z Mladé 
Boleslavi za přibližně 40 milionů korun. Dokončena bude v roce 2020, o první pacienty se centrum 
postará v roce 2021.  
(Foto viz Fotokronika – průběžně).  
 
Od roku 2008 je struktura služeb následující:  
V Domově důchodců Pohoda se poskytují celkem 3 služby – Domovy pro seniory, Domov se zvláštním 
režimem a Odlehčovací služba. Zde je nepřetržitý provoz. Pečovatelská služba je provozována 
o víkendech a rozšířila své působení do večerních hodin. Centrum denních služeb (Domovina) je 
v provozu pondělí až pátek. 

 Domovy pro seniory: jedná se o domovy, ve kterých staří občané nebo jiní potřební občané 
žijí a dostává se jim pravidelné pomoci v režimu 24 hodin / 7 dnů. V těchto domovech obvykle žijí 
senioři, kteří jsou ještě v dobrém duševním i fyzickém stavu (DD Pohoda). 

 Domovy se zvláštním režimem: jsou domovy pro osoby, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu chronického duševního onemocnění, nebo závislosti na návykových látkách, a osoby se 
stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc zaměstnanců domova v režimu 24 hodin / 7 dnů (DD Pohoda).  

 Pečovatelská služba: Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve 
vymezeném čase (od 7 do 19 hodin) v domácnostech osob nebo v zařízeních sociálních služeb 
(v režimu 24 hodin / 7 dnů). Pracovníci mohou pomoci mj. s úklidem domácnosti, s nákupem 
a zajištěním léků, s hygienou, pochůzkou po úřadech apod. Také rozvážejí zájemcům obědy, a to 
každý den včetně víkendů a svátků.  

 Centrum denních služeb (Domovina): V centrech denních služeb se poskytují ambulantní 
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Dopravu do centra, které 
se nachází v DD Pohoda v ulici 28. října, zajišťují vozidla ZSST, v centru se o seniory starají 
kvalifikované ošetřovatelky a všichni společně se věnují cvičením, paměťovým hrám, ručním pracím 
apod. K dispozici je i centrum hygieny, kde mohou pracovníci pomoci s osobní hygienou (k dispozici je 
vana se zvedákem a přizpůsobený sprchový kout). Na noc odjíždějí senioři domů.  
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 Odlehčovací služby: terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
o které pečuje rodina v jejich domovech. Cílem služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný 
odpočinek. Jsou poskytovány v DD Pohoda.  

 
Počet zaměstnanců: V zařízeních pracovalo celkem 87. Průměrný plat ve Zdravotně sociálních 
službách Turnov byl v roce 2019 27 118,- Kč. 
 
Počet klientů ke konci roku:  
Domov důchodců Pohoda: Kapacita DDP 71 + 5 odlehčovací služby / Skutečný počet obyvatel 
70+5 OS / Průměrný věk 85,72  
Pečovatelská služba – počet klientů dle úseků: Centrum denních služeb: 14 / Terénní pečovatelská 
služba: 87 / Úsek Výšinka 67 / Úsek Žižkova 88. 
 
Přehled akcí (výběr):  
Cena stravování: Zdravotně sociálním službám dodává stravu Krajská nemocnice Liberec. Od 1. ledna 
se cena obědů zvýšila ze 75 Kč na 85 Kč a cena celodenního stravování ze 170 Kč na 188 Kč. Rozdíl 
doplácí město, protože státní příspěvek nebyl zvýšen.  
Zákaz návštěv v Domově důchodců Pohoda: 4. února vešel v platnost zákaz návštěv v Domově 
důchodců Pohoda. Cíl je stejný jako každý rok, v době chřipkové sezony ochránit zdraví seniorů 
žijících v zařízení. Ve stejný den byl vyhlášen zákaz návštěv i v nemocnici. Zákaz byl zrušen 11. března. 
Vítání léta: 7. června se v areálu Domova důchodců Pohoda u nemocnice konal 5. ročník akce, která 
je plná sportovních her a soutěžního klání mezi seniorskými týmy. Letos se soutěží v indiánském 
duchu zúčastnilo osm tříčlenných týmů. Mezi disciplínami bylo například skládání kapesníků na čas, 
věšení ponožek, skořápky, kuželky, rychlá orientace v číslech nebo tahání šneků. Odpoledne pak 
následovalo vyhlášení výsledků, posezení s bohatým občerstvením, Staročeskou lidovou muzikou 
a psí show. 
Den otevřených dveří: 9. října proběhl ve všech objektech den otevřených dveří.  
Značka kvality: V roce 2019 úspěšně obhájila organizace oprávnění k udržení tzv. Značky kvality za 
služby v domovech pro seniory. Organizaci se podařilo obhájit držení značky již potřetí v období 
uplynulých osmi let, a to s maximálním získáním počtu pěti hvězdiček. V Libereckém kraji jsou 
Zdravotně sociální služby jediným poskytovatelem sociálních služeb, který toto prestižní ocenění 
u dvou velkých služeb získal (vedle péče v domovech seniorů získala v minulosti ocenění 
i Pečovatelská služba).  
Zdeňka Hanyšová pečovatelkou roku 2019 
V letošním ročníku soutěže o Národní cenu Pečovatelka roku, kterou 
vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR), byla 
oceněna i turnovská pečovatelka z centra denních služeb Domovinka 
Zdeňka Hanyšová. Cenu si převzala 4. prosince na Novoměstské radnici 
v Praze z rukou významné české herečky Hany Maciuchové. Vedoucí 
terénní pečovatelské služby a centra denních služeb Renata Poláková se 
k oceněné pečovatelce vyjádřila takto: „Vážím si její práce, kterou zde již 
deset let vykonává. Je až obdivuhodné, s jakou láskou, péčí 
a individuálním přístupem jedná s každým klientem, který do služby 
přijde. Její citlivý přístup, opravdový zájem o klienta a srdečnost, vedou 
k tomu, že klienti ji milují. Paní Hanyšová je pro naše klienty oázou klidu, 
vzájemné důvěry a jistoty. Mnozí z nich trpí Alzheimerovou chorobou, ztrácí své dovednosti i vlastní 
osobnost, vždy se k nim chová ohleduplně, s úctou a respektem k jejich životním zkušenostem…“ 
(Foto převzato z webových stránek města).  
V říjnu získala Zdeňka Hanyšová i ocenění udělené Krajským úřadem Libereckého kraje, který ocenil 
deset vybraných osobností pečující o seniory.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace, webové stránky organizace a internet.  
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Turnovské firmy a podnikatelé 

 
Počty podnikatelů v Turnově 
Viz Město Turnov – Z činností odborů městského úřadu – Živnostenský odbor 
 

Firmy spojené s městem 
Městské společnosti s ručením omezeným 
Tyto městské společnosti je možno definovat jako výdělečné podnikatelské subjekty. Stoprocentní 
účast v těchto společnostech má Město Turnov. Rada města plní funkci valné hromady a jmenuje 
jednatele.  

 Městská teplárenská Turnov 
 Technické služby Turnov 
 Turnovské odpadové služby 
 Městská sportovní Turnov (viz Sport) 
 Kulturní centrum Turnov (viz Kultura) 

 
Sdružení obcí 

 Vodohospodářské sdružení 
 

Městská teplárenská Turnov, s. r. o.  

Adresa: Kosmonautů 1559, Turnov, 511 01 
Jednatel: Ing. Vladimír Konopka 
Charakteristika: Společnost vznikla zrušením státního podniku TEPLO Turnov k 1. 1. 1997. Po 
rozsáhlých rekonstrukcích, které proběhly v letech 1993–1997, došlo k plné plynofikaci výtopen 
a celkovému přechodu na teplovodní vytápění. Mezi odběratele Městské teplárenské Turnov, s.r.o., 
patří 1 992 bytových jednotek, školská 
zařízení, objekty zdravotně sociálních služeb, administrativní prostory a průmyslový podnik 
Šroubárna Turnov a.s. Ve všech těchto objektech je vytápěno celkem cca 160 tis. m2 podlahové 
plochy. Celkový instalovaný výkon na jmenovaných zdrojích klesl po rekonstrukcích 
z předimenzovaných 35,79 MWt na 15,48 MWt. 
 
Společnost vlastní licence na výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie, výrobu elektřiny a na 
výrobu a dodávku tepelné energie. Dále nabízí topenářské práce a práce s montážní plošinou.  
Objekty: Tepelná energie byla vyráběna a rozváděna ze šesti míst – z teplárny Výšinka 1, výtopny 
Nádražní, výtopny Žižkova, výtopny Přepeřská, kotelny 5. května a kotelny Výšinka 2. 
Sezona 2018/2019: Společnost vytvořila historicky druhý nejvyšší provozní zisk – 3,18 milionů korun. 
Průměrný náklad na vytápění bytu činil 7 203 Kč, vč. DPH, což je o 4 920 Kč méně, než v roce 2008. 
Průměrná tepelná spotřeba bytu byla 12,81 GJ/byt. 
Při výrobě tepelné energie a elektřiny se spotřebovalo za období 9/18-8/19 1,6 mil. m3 zemního 
plynu. 
Cena tepla: Pro topnou sezonu 2019/2020 došlo ke zvýšení ceny tepla z městské výtopny, a to o 10 
korun na 499 Kč/GJ bez DPH.  
Počet zaměstnanců: stav k 31. 8. 2019: celkem: 8 (z toho muži 6, ženy 2, dělníci 3).  
Zdroj: Výroční zpráva organizace, vztahuje se vždy k sezoně, v tomto případě k sezoně 2018/2019.  
Ve výroční zprávě je uvedena historie společnosti.  
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Technické služby Turnov, s. r. o. 

Adresa: Sobotecká 2055, Turnov, 511 01 
Jednatel: Libor Preisler 
Charakteristika: Společnost vznikla transformací městské rozpočtové organizace Technické služby 
města Turnova k 1. lednu 1997. Jediným společníkem je Město Turnov. Společnost se stará o odvoz 
odpadů, čistotu města a údržbu místních komunikací, veřejné osvětlení, údržbu hřbitovů, výlep 
reklamních plakátů na vlastních plakátovacích plochách a provoz několika veřejných WC. Zároveň 
příležitostně zajišťuje další služby – drobné stavby, reklamní činnost apod. Nosným střediskem 
společnosti je odpadové hospodářství, které tvoří 62 % celkových nákladů. V roce 2017 byla od 
společnosti odštěpena část činnosti a vznikla nová společnost Turnovské odpadové služby. Důvody 
byly legislativní.  
 
Nový vůz – první elektromobil: Na konci května přibyl do vozového parku Technických služeb nový 
vůz, malý nákladní vůz na elektrický pohon. Pořizovací cena byla 910 tisíc, Státní fond životního 
prostředí na jeho pořízení poskytl dotaci 600 tisíc korun. Vozidlo má být využíváno především 
v centru města ke sběru separačních nádob, při úklidu v parcích, na hřbitovech atd. 
 
Nejvýznamnější zakázky realizované v roce 2019 
Vybudování nového chodníku Žižkova ulice (Město Turnov, Kč 61 000,-) / Vybudování parkovacího 
stání Skálova ulice (Město Turnov, Kč 195 000,-) / Oprava komunikace na Bukovině – Krausovi (Město 
Turnov, Kč 185 000,-) / Oprava komunikace Bukovina nad Kravínem (Město Turnov, Kč 82 000,-) / 
Opravy zpevněných ploch v areálu Vesecko (Město Turnov, Kč 195 000,-) / Oprava komunikace 
Dolánky k vodárně (Město Turnov, Kč 120 000,-) / Opravy komunikací po překopech (Zikuda – 
vodohospodářské stavby s. r. o., Kč 93 000,-) / Opravy překopů v komunikacích ve městě (SČVAK 
Turnov, Kč 142 000,-) / Vybudování nového veřejného osvětlení v Jenišovicích (Prima Kámen plus, 
s.r.o., Kč 609 000,-) / Vybudování podzemních separačních míst na druhotné suroviny (Komunální 
technika, Kč 483 000,-) / Opravy komunikací pro obec Klokočí (Obec Klokočí, Kč 95 000,-). 
 
Střediska společnosti 
(Pro představu o činnosti středisek viz předchozí ročníky kroniky, pro informace o roku 2018 viz 
výroční zpráva) 

 Komunikace 
 Veřejné osvětlení 

Na území města se organizace stará o veřejné noční osvětlení, v roce 2019 je zajišťovalo 2 764 zdrojů 
– lamp. Mezi nejvýznamnější zakázku střediska patřila výstavba svítidel v Jenišovicích. 

 Čistota města 
Společnost zajišťuje úklid města (ruční i strojové) a zajišťuje úklid i pro okolní obce, a to 
v Ohrazenicích, v Kacanovech, v Karlovicích a v Bělé. Uklízí i v areálech firem Kamax, Preciosa, 
Šroubárna Turnov a Sklostroj. Čištění probíhalo pomocí zametacích samosběrných strojů i ručně. 
Strojní čištění komunikací bylo zajišťováno pomocí 3 zametacích vozů a 1 auto kropice. Na ruční 
čištění města, které se provádělo ve špatně přístupných místech, která nejdou uklízet strojně, byli 
využíváni zaměstnanci. V rámci čistoty města byl zajišťován úklid psích exkrementů, ke kterému byl 
využíván motocykl značky YAMAHA s vysavačem. A to 2–3 dny v týdnu. 
Během zimního období bylo spotřebováno celkem 131 tun posypové soli a 256 tun inertního 
materiálu (drť, písek). 

 Hřbitovy: 
Středisko zajišťuje sedm hřbitovů na katastru města (Bukovina, Hruštice, Hruštice – Urnový háj, 
Mariánské náměstí, Mašov, Nudvojovice, Pelešany). Na výše uvedených hřbitovech je umístěno 3 306 
hrobů, z toho 2 820 placených, 486 neplacených nebo opuštěných. Provozuje i Kolumbárium na 
Mariánském náměstí, kde je umístěno 120 skříněk na urny, v roce 2019 došlo k rozšíření. Všechny 
jsou v současné době využívány. 
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 Veřejné záchodky 
Organizace provozuje veřejná WC ve Skálově ulici, na autobusovém nádraží a na Mariánském 
hřbitově.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace 

Turnovské odpadové služby, s. r. o. 

Adresa: Sobotecká 2055, Turnov, 511 01 
Jednatel: Libor Preisler 
Charakteristika: Společnost vznikla rozhodnutím městského zastupitelstva v září 2016, svou činnost 
zahájila s příchodem roku 2017. Z legislativních důvodů došlo k faktickému oddělení části činnost od 
Technických služeb. Společnosti byly svěřeny následující úkoly: plakátování, provoz kompostárny, 
provoz překladiště odpadů a sběrného dvora, svoz odpadu velkoobjemovými kontejnery a svoz 
komunálního a separovaného odpadu. Společnost zajišťuje svoz a likvidaci komunálního 
a separovaného odpadu (v Turnově, Jenišovicích, Ohrazenicích a Rakousích), provoz sběrného dvora 
v prostoru průmyslové zóny na Vesecku, provoz kompostárny na Malém Rohozci, svoz bioodpadu 
a přepravu odpadu velkoobjemovými kontejnery. 

 Odpady 
V roce 2019 byl zajišťován pravidelný vývoz těchto odpadových nádob v Turnově a v Jenišovicích, 
Ohrazenicích a v Rakousích: 288 kusů nádob o objemu 1 100 litrů / 265 kusů nádob o objemu 240 
litrů / 3 603 kusů nádob o objemu 110 litrů / 1 650 kusů odpadových pytlů. Za rok 2019 bylo svezeno 
celkem 6 417 tun komunálních a objemných odpadů. Odpady jsou sváženy pomocí 2 vozidel na 
komunální a separovaný odpad, 3 vozidel na přepravu velkoobjemových kontejnerů a 1 vozidlem jsou 
sváženy odpadkové koše a odpady v okrajových částech města. Největší objem odpadů je svážen pro 
sesterskou společnost Technické služby Turnov, s.r.o., ostatní pak pro okolní obce a místní firmy. Na 
velkoobjemové odpady je využíváno celkem 44 kusů velkoobjemových kontejnerů.  
Kompostárna: Bioodpad se sváží od roku 2016. V roce 2019 bylo ve městě rozmístěno 1 335 kusů 
popelnic na bioodpad zpracováno 3 247 tun bioodpadu. Vyrobený kompost byl prodáván pod 
obchodním názvem Turnovský kompost – organické hnojivo, za rok 2019 bylo prodáno 806 tun.  
V roce 2019 začala kompostárna nově nabízet k prodeji dřevní štěpku za cenu 2 420 Kč za tunu, 
mulčovací kůru (2 970 Kč tuna) a zahradní substrát (605 Kč za tunu). Dosud se prodával pouze tzv. 
Turnovský kompost za 786 Kč za tunu, který je mezimístními zahrádkáři a zahradníky oblíben. Od 
ledna do června 2019 ho bylo prodáno 135 tun kompostu. Kompostárna nabízí možnost prodeje 
i menšího množství než jedné tuny.  
Sběrný dvůr: Na Vesecku je k dispozici občanům města (pro jinak neumístitelný odpad zdarma, jinak 
za poplatek) a za poplatek občanům z okolních obcí. Je zde možno odevzdat jak komunální a stavební 
odpady, tak i separované odpady. Pokles zájmu o výkup vytříděných surovin, zejména plastů, 
pokračoval.  
Tříděný odpad: Na území města je vybudovaná síť 64 separačních míst, na kterých je rozmístěno 
celkem 324 kusů kontejnerů. Další kontejnery jsou umístěny u místních firem a okolních obcí, kde je 
rozmístěno 163 kusů. Celkem společnost zajišťovala svoz 487 kusů kontejnerů. Za rok 2019 bylo 
vyseparováno celkem 968 tun druhotných surovin.  
Motivační systém třídění odpadů: V roce 2019 se do separace zapojilo celkem 1 440 
občanů, kteří takto vytřídili celkem 24 072 pytlů druhotných surovin. 

 Plakátování 
Společnost zajišťuje výlep plakátů v pravidelných intervalech úterý a pátek na 20 plakátovacích 
plochách v centru města. V okrajových částech města je dalších 12 tabulí.  
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Vodohospodářské sdružení Turnov 

Adresa: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01  
Ředitelka: Marcela Červová, Ředitel svazku: Ing. Milan Hejduk (funkce zřízena 10. 4. 2019) 
Charakteristika: Vodohospodářské sdružení Turnov je dobrovolný svazek obcí založený dle zákona 
o obcích a je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury členských obcí. Bylo založeno v roce 1995. 
Hlavní náplní sdružení je investiční činnost a zajištění systému provozování a rozvoje 
vodohospodářského majetku v členských obcích (výstavba vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních 
vod a dalších vodních děl). 
Řídícím orgánem je rada Vodohospodářského sdružení Turnov, která měla 28 členů – zástupců všech 
členských obcí (obce mají po jednom zástupci, Turnov má tři, Semily, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou 
a Lomnice nad Popelkou po dvou). Členskými obcemi ke konci roku 2019 byla města Turnov, Semily, 
Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami / a obce 
Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Vyskeř, Kacanovy, Troskovice, Olešnice, Malá Skála, Líšný, Loučky, 
Ktová, Tatobity, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna, Benecko. 
Počet zaměstnanců: Ke konci roku 2019 zajišťovalo činnost organizace osm zaměstnanců. 
 
Cena vodného a stočného pro rok 2019: vodné 55,38 Kč/m3 a stočné 53,42 Kč/m3, včetně daně. 
Celkem 113,16 Kč/m3. 
 
Situace ve Vodohospodářském sdružení: Komplikovaná situace v Radě sdružení vyvrcholila na 
jednání turnovského zastupitelstva 28. března a oba turnovští zástupci, starosta města Tomáš Hocke 
a zastupitel za PROTO Jiří Mikula rezignovali na své funkce. Jako důvod uvedli skutečnost, že se jim 
dlouhodobě nedařilo naplňovat vize Turnova a ocitli se jako jediní v opozici vůči starostům ostatních 
obcí. Cílem města je nezůstat za čtyři roky v první desítce regionů s nejdražším vodným a stočným 
v republice. Město chce aktivně diskutovat o budoucím modelu provozování vodohospodářského 
majetku na území VHS Turnov po roce 2020. V případě volby založení nové provozní společnosti je 
ochotno investovat do společného podniku. Novými zástupci Turnova v radě VHS se stali Josef Uchytil 
(PROTO), Zbyněk Miklík (Piráti) a Martin Hrubý (Nezávislý blok). 
 
Nový předseda VHS: 10. dubna byl do čela rady VHS zvolen místostarosta města Lomnice nad 
Popelkou Zdeněk Rajm. Dlouholetým místopředsedou zůstal starosta Rokytnice nad Jizerou Petr 
Matyáš. Po pětadvaceti letech tak včele rady skončil turnovský exstarosta Milan Hejduk, protože 
předseda je volen z členů rady a Turnov si zvolil nové radní, mezi kterými Hejduk chybí. Práci ve VHS 
však vykonává dále, a to z nové pozice ředitele svazku, do které ho Rada sdružení jmenovala.  
 
Přehled hlavních aktivit v roce 2019: 
V roce 2019 zrealizovalo VHS opravy a investice v celkovém součtu 179,3 milionů korun.  
Přehled hlavních aktivit v Turnově (celkem 71,5 mil. Kč, na nákladech se podílelo i město): 

 Výstavba věžového VDJ Ohrazenice, vodovody Vesecko (44,8 mil. Kč, celkem: 74,5 mil. Kč) 
Rekonstrukce ÚV Nudvojovice – úprava technologie při zkušebním provozu (9 mil. Kč, celkem: 
48,2 mil. Kč). (Foto viz Fotokronika, červen).  

 Rekonstrukce sítí Nádražní ul. II. etapa (15,5 mil. Kč) 

 Další stavby a opravy, nákup čerpadel a zařízení, odkupy sítí, projektová příprava, havárie 
vodovodu a oprava kanalizace na Vesecku ad. (v součtu vše celkem 2,24 mil. Kč)  

(Přehled všech akcí i v ostatních obcích je uveden ve výroční zprávě.)  
Výroční zpráva obsahuje stručnou historii, popis a rozsah Vodojemů Ohrazenice.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace, www.turnovskovakci.cz a internet 
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Turnovské firmy 
 
V Turnově působí řada velkých i malých firem a podnikatelských subjektů. Není v možnostech kroniky 
podchytit každoročně všechny, proto se soustředíme na ty, které nějakým způsobem vybočují – 
zaměstnávají velké množství obyvatel města, jsou známé za hranicemi města či státu, je s nimi 
v daném roce spojena výjimečná aktivita apod. Ostatní jsou zmíněny jen stručně, ale ani tak není 
možné tento seznam považovat za úplný. 
Většina informací pochází z internetu, ať už vlastních webových prezentací jednotlivých firem, či 
z médií. Nutno dodat, že velká část firem své webové stránky neaktualizuje a dozvědět se 
podrobnosti o jejich aktivitách v daném roce je složité.  
Údaje o vlastnicích jsou přebírány z Veřejného rejstříku a Sbírky listin z webového zdroje 
https://or.justice.cz/ias/ui. 

Agba, s. r. o.  

Vesecko 487 (změna v roce 2016) 
IČO: 00529036 
Společníci: Filip Pozdníček (od 19. 12.2016), Andrea Pozdníčková (od 10. 8. 2017) 
Obor činnosti: výroba dílů pro automobilový průmysl 
Výrobky: autolékárničky, autokosmetika, výstražné trojúhelníky, autokoberce, tažná lana 
Počet zaměstnanců: cca 60 (dle informací z novinových článků po požáru v roce 2016) 
Založení firmy: 1990 

Aqua program, s. r. o.  

Adresa: Ohrazenice 255  
IČO: 259 501 51 
Jednatel: Martin Kabeláč a Ivana Kabeláčová (do roku 2018), Luděk Lánský, Jiří Linka 
Obor činnosti: výroba bazénů a bazénového příslušenství, čističek odpadních vod, zateplení budov 
pěnovou izolací, topné obrazy, zemní filtry apod. 
Společnost vznikla v roce 1994, původně sídlila v Sedmihorkách. Bazény dodává i do zahraničí, 
nejčastěji do Holandska a Německa. 

Batlička ovoce zelenina, s. r. o.  

Adresa: Hrubý Rohozec 7  
IČO: 01653121 
Majitel: Vladimír Batlička 
Firma fungující od roku 1994 jako distributor a prodejce ovoce a zeleniny. V současné době funguje 
především jako velkoobchod, jejími klienty jsou sklady, prodejny, restaurace, hotely a jídelny všeho 
druhu. Z logistického centra o výměře 1 700 m2 pravidelně zásobuje klienty Středočeského, 
Libereckého a Královéhradeckého kraje celkem 32 užitkovými vozy. (Více viz Kronika 2013). 

Crytur, s. r. o.  

Adresa: Palackého 175   
IČO: 25296558 
Jednatel: dr. Jindřich Houžvička, MBA 
Výrobky: Výroba a vývoj scintilačních materiálů a detektorů, laserových tyčí a komponent (zrcadla), 
přesná optika a mechanika, safírové profily, monokrystaly pro lasery a elektronové mikroskopy 
Počet zaměstnanců: cca 46 (starší, neověřený údaj) 
Založení firmy: 1998 
Firma obchoduje především se zahraničím. Webové stránky firmy jsou vedeny pouze v cizích jazycích, 
a to angličtině, španělštině, japonštině a korejštině.  
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Dias Turnov, s. r. o.  

Adresa: Přepeřská 1302   
IČO: 47284706 
Ředitel: Ing. Zdeněk Romany (již od roku 1992) a Libor Blažek (již od roku 1996) 
Obor činnosti: brusné nástroje a ložiskové kameny 
Výrobky: diamantové nástroje, kotouče s kovovou i pryskyřičnou vazbou, technické a ložiskové 
kameny, kovoobrábění. Jméno DIAS = Diamanty, Acháty Safíry. 
Založení firmy: 1930 spojením turnovských brusíren, vznik soukromé společnosti 1992. 

Dioptra, a. s.  

Adresa: Sobotecká 1660 
IČO: 48171191 
Společníci: Ing. Jiří Drábek (od 19. 6. 2017) a Ing. Tomáš Vicherek (od 2003) 
Obor činnosti: optika 
Výrobky: Lupy ruční, stojánkové a speciální optické pomůcky na zakázku i pro slabozraké. Optické 
výrobky pro průmysl, brýlové čočky a výrobky pro zakázkovou optiku. Svítidla na zakázku pro 
zdravotnictví, průmysl i všeobecné použití. Speciální služby spojené s optikou. 
Taktické cvičení hasičů: 22. listopadu se v prostorách firmy (v budově Dioptry) konalo taktické cvičení 
profesionálních a dobrovolných hasičů z Turnova, Karlovic a Všeně. Hasiči nacvičovali zásah ve 
specifických prostorách firmy s množstvím speciální elektrotechniky. 

Dovosstrans 

Adresa: Sokolovská 377/141 Praha-Libeň (sídlo), Trávnice 680 Turnov (provozovna) 
IČO: 26002736 
Jednatelé: Jiří Lednej (od 2004), Dušan Lednej (od 2012) 
Firma, zaměřená na mezinárodní a vnitrostátní kamionovou dopravu, byla založena v Turnově Jiřím 
Lednejem v roce 1991. Své zkušenosti firma získala především v náročných přepravách pro severské 
státy a státy bývalého Sovětského svazu, včetně jeho nejvýchodnější části i humanitárními 
přepravami do států bývalé Jugoslávie v době jejich válečného konfliktu. Od roku 1996 se postupně 
všechny přepravy orientovaly na západ a sever Evropy, s největším objemem přeprav pro Velkou 
Británii. V současné době firma disponuje těmito vozy:  25 tahači (DAF 105.460 XF EURO 5, DAF 
106.510 XF EURO 6), solo valníky DAF CF a LF, návěsy s třístranným shrnováním  
(d. 13,66 m. š. 2,48 m, v. 2,80 m.) /34 Ewp-25t), chladírenskými návěsy (d. 13,40 m, š. 2,48 m., v. 
2,70m.) /33 Ewp-22,5t), valníkovými vozidly DAF 65 CF (d. 8,10 m. š. 2,48 m, v. 2,80 m) /20 Ewp-10t/ 
a chladírenským vozem DAF 55 LF (d. 7,40 m. š. 2,48 m, v. 2,60 m) /18 Ewp-8t/.  

Energo Ekoprojekt, spol. s r. o. 

Adresa: 5. května 1997 
IČO: 15044921 
Ředitel: Ing. Milan Šilar 
Činnost: Projektová, inženýrská a dodavatelská činnost v oboru energetických staveb - rozvodny 
a transformovny; projektování a provádění průmyslových, inženýrských, občanských a bytových 
staveb. 

Granát, družstvo umělecké výroby 

Adresa: Výšinka 1409 (od roku 1960)   
IČO: 00030091 
Předseda družstva: Pavel Tvrzník (od 29. 4. 2016) 
Obor činnosti: šperky, šperkové kameny, upomínkové předměty, těžba českých granátů 
Výrobky: největší výrobce granátových šperků, fazónové šperky, broušení šperkových kamenů 
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Družstvo vzniklo sjednocením menších soukromých firem zlatníků v roce 1953. Družstvo provozuje 
prodejny v Praze (3), v Liberci, Turnově, Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Na náměstí 
Českého ráje provozuje galerii Granát s ukázkami broušení granátu a výstavami obrazů. 
DUV Granát vydává již několik let reprezentační kalendář. Vyrábí trofeje pro ceny Zlatý slavík.  
Nová prodejna: V květnu byla otevřena nová prodejna, a to v Havířské ulici čp. 581/3 v Praze.  
Těžba v Dolní Olešnici: DUV Granát zahájila, resp. po třinácti letech obnovila těžbu českých granátů 
v Dolní Olešnici na Trutnovsku. Těžba, která probíhá téměř v centru obce nedaleko školy na ploše 
dvou hektarů, je naplánovaná na čtyři roky, poté budou následovat dva roky pro rekultivaci území. 
Mělo by být vytěženo 500 až 600 kg granátů, přičemž z tuny zeminy se dá získat přibližně 40 gramů. 
Záměr těžby v obci byl bez problémů schválen, protože obec má s firmou dobré zkušenosti. Poté, co 
v lokalitě Vestřev probíhala těžba v letech 1991–2007, byla firmou provedena příkladná rekultivace. 
Okolní obce, Horní Olešnice či Dolní Kalná, s těžbou nesouhlasily. 
Ocenění sto nejlepších: 29. listopadu převzali zástupci Granátu ve Španělském sále Pražského hradu 
ocenění, které jim bylo uděleno v rámci podnikatelské soutěže Českých 100 nejlepších. Družstvo 
získalo ocenění v oborové kategorii Zaměstnanost a výrobní družstevnictví. Ocenění převzal předseda 
družstva Ing. Pavel Tvrzník z rukou Mgr. Radka Vondráčka, předsedy Poslanecké sněmovny PČR, 
a JUDr. Rostislava Dvořáka, předsedy Svazu českých a moravských výrobních družstev. Soutěž 
Českých 100 nejlepších každoročně vyhledává a oceňuje nejlepší české firmy, které v celonárodním 
měřítku dosahují mimořádných či pozoruhodných výsledků. 

Grupo Antolin Turnov, s. r. o.  

Adresa: Průmyslová 3000 
IČO: 26702436 
Ředitel turnovského závodu: Ing. Pavel Zikmund (údaj z roku 2018) 
Obor činnosti: komponenty pro automobilový průmysl 
Výrobky: Díly pro automobilový průmysl – výroba, výzkum a vývoj v oblasti plastů v automobilovém 
průmyslu / Plasty – zpracování a výroba, plastové výrobky / Guma – výroba, pryžové výrobky / 
Čalounické práce – výroba, čalounické výrobky 
Celosvětová společnost s hlavním sídlem ve Španělsku s mnoha pobočkami ve světě a devíti v České 
republice. Patří k největším zaměstnavatelům v našem regionu.  
Závod založen: 2002. 

Hoya lens, a. s.  

Adresa: Antonína Dvořáka 298, Turnov (od roku 2016?) 
IČO: 27500721 
Předseda: Byl Georges (od 13. 6. 2018), člen představenstva: Alexander Řeha (od 13. června 2018) 
Společnost Hoya je japonská mezinárodní společnost s akciemi obchodovanými na tokijské burze. 
Dodává brýlové čočky optikům v České republice. Hoya vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní brýlové čočky, 
plastové i minerální. Za svůj inovativní přístup získala několik mezinárodních ocenění. Mimo jiné 
Silmo d´Or, TOP OPTA a iF Material Award. Podle obchodního rejstříku zaměstnává 25–49 lidí. Ve 
světě má 150 kanceláří s 34 tisíci zaměstnanci. (Více viz Kronika 2013).  

Josef Plátek, s. r. o. – pila, obchod dřevem 

Adresa: Koňský trh 205 
IČO: 44684291 
Jednatelé: František Procházka a Dalibor Procházka (již od roku 2008) 
Výrobky: veškerý sortiment pily a dřevovýroby – konstrukční řezivo, latě, palubky, lišty, truhlářské 
řezivo, impregnace dřeva. Soukromá společnost byla založena v roce 1992 panem Františkem 
Procházkou a navazuje na dlouholetou tradici založenou koncem 19. století.  
  



Kronika města Turnova 2019  |137 

Juta, a. s. 

Adresa: Palackého 457 (Závod 08 Turnov). Sídlo firmy ve Dvoře Králové nad Labem 
IČO: 45534187 
Ředitel závodu: Ing. Zdeněk Janata (starší údaj, majitel firmy – senátor Jiří Hlavatý) 
Obor činnosti: textilní průmysl 
Výrobky: netkané textilie, geotextilie a sítě, přírodní izolace, výroba zaměřená na Automotive 
a výroba izolací z přírodních materiálů. 
Počet zaměstnanců: cca 90 
Výrobní závod byl založen v Turnově roce 1872 jako akciová společnost zaměřená na výrobu 
motouzu. Původní pohon zajišťoval parní stroj o výkonu 600 HP. Po roce 1930 závod zpracovával 
výhradně přírodní materiály. Značné množství produkce bylo určeno na export (Anglie, SSSR 
a Balkán) a společnost prosperovala velmi dobře. Závod 08 je nedílnou součástí JUTA, a. s., Dvůr 
Králové nad Labem. 

Kamax, s. r. o. 

Adresa: Nudvojovická 1474 
IČO: 47455705 
Jednatelé: Ing. Vladimír Košíček (od roku 1995)a Pavel Musil (od roku 2009) 
Obor činnosti: spojovací materiál pro automobilový průmysl 
Výrobky: vysokopevnostní šrouby pro automobilový průmysl, tváření za studena, tepelné zpracování 
a třískové obrábění. 
Počet zaměstnanců: cca 500 (v budoucnu plánuje až 800) 
Založení závodu: 1992 jako první v České republice 
Den pro rodinu: (Viz Fotokronika, srpen). 

KV Final 

Adresa: Doubí 44, Čtveřín. Závod Ralsko: Kuřívody 618, 47124 Ralsko 
IČO: 03280667 
Jednatelé: Ing. Oldřich Vlček (nar. 1955, od roku 2006), Ing. Ondřej Vlček (nar. 1982, od roku 2010), 
Ing. Oldřich Vlček (od 2010).  
Hlavními činnostmi firmy KV Final jsou konstrukce a vývoj, výroba lisovacích nástrojů, výroba 
lisovaných obráběných a svařovaných dílů pro automobilový průmysl. 
Firma KV Final byla založena v roce 1991 v Turnově, od roku 1999 sídlí na adrese v Doubí. V roce 2015 
byl otevřen závod v Ralsku a v dalších letech probíhalo rozšiřování závodu. V roce 2018 byla 
rozběhnuta výroba v novém výrobním závodu ve Spartanburgu v USA.  

Měšťanský pivovar Turnov, a. s.  

Adresa: Na Lukách 669 
IČO: 24294381 
Společnost Měšťanský pivovar Turnov a. s. byla založena v roce 
2012 s cílem obnovit historickou tradici vaření piva v Turnově. Pivovar 
samotný byl vybudován v letech 2016 až 2018. Vlastní výroba piva v Turnovském pivovaru byla plně 
zahájena počátkem roku 2019. Pivovar je umístěn v bývalém průmyslovém areálu (Na Lukách 669) 
s vlastním zdrojem kvalitní podzemní vody. Spojením moderních technologií, tradičních postupů 
a receptur, kvalitních surovin a bohatých zkušeností, péčí a zručnosti našeho sládku, vznikl kvalitní 
řemeslný produkt – pivo s osobitou plnou chutí a barvou. Vaří světlou desítku a světlou a tmavou 
dvanáctku. 
Piva z produkce pivovaru jsou čepována v hotelu Slavie a v restauraci U prince (bývalý Korunní princ) 
na náměstí. 
(Foto viz Fotokronika, říjen) 
Slavnosti turnovského piva: 31. srpna se v novém areálu nového turnovského pivovaru Na Lukách 
odehrál nultý ročník Slavností turnovského piva. Turnovský pivovar zahájil svou činnost v průběhu 
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roku 2018, a to nejprve otevřením restaurace v budově Slávie v Hluboké ulici, a na konci prázdnin 
2019 otevřením rekonstruované restaurace U prince na náměstí (bývalá restaurace U Korunního 
prince). Během roku byl pro pivovar opravován areál bývalé brusírny Na Lukách na břehu Malé Jizery 
– provedena byla dostavba a rekonstrukce starších objektů. V současnosti se v jeho bezprostřední 
blízkosti staví výletní restaurace s terasou. Vlastní pivo začal pivovar vařit v létě 2018. Majitelem 
pivovaru je Michal Zitko.  
Akci odstartovala kapela Prorock a poté následovala Payya Matys, Santo Woreal a DJ Sali alias Tribal 
Force. Večer pak patřil kapelám Veselí Pozůstalí a Hluchýmu do vrat. (Foto viz Fotokronika) 

Microdent LAB, s. r. o. a Microdent, s. r. o. 

Adresa: 5. května 521, výrobní centrum: Nádražní 513 
IČO: 28828771 
Provozní ředitel: Ing. Ondřej Kosnar, finanční ředitelka Šárka Myslivcová 
O firmě: Microdent s.r.o. a Microdent LAB s.r.o. (skupina Microdent) jsou ryze české společnosti 
založené Tomášem Graciasem a Michalem Heřmánkem roku 2009, resp. 2012. Od té doby se věnují 
informačním technologiím a jejich aplikaci v dentálním průmyslu. 
Posláním společnosti Microdent s.r.o. je zvýšení kvality zdravotní péče v oboru stomatologie. Tohoto 
cíle hodlá dosáhnout prostřednictvím implementace nejmodernějších digitálních technologií do 
tradičních stomatologických procesů. Vizí Microdentu je fungující stomatologický ekosystém, kde 
dochází k efektivní výměně informací mezi pacientem, lékařem a laboratoří a kde Microdent hraje 
roli systémového integrátora. Realizovat tuto vizi pomáhá i sesterská společnost Microdent LAB 
s.r.o., která se zabývá provozováním komplexního centra pro digitální výrobu stomatologických 
náhrad a zdravotních pomůcek. Pomocí nejmodernějších technologií, jako je HSC frézování, laserové 
sintrování, 3D tisk a laserová ablace, zhotovuje vše od korunek a můstků přes složité práce na 
implantáty až po sofistikované implantační šablony. (Převzato z webových stránek firmy). 
Firma denně vyrobí 1 000 kusů zubů.  
Turnovská firma v České knize rekordů: Turnovská firma Microdent vyrobila na zakázku titanový 
zubní implantát pro zubní protézu v horní čelisti, který je nejlehčí v Česku a jako takový byl zapsán do 
České knihy rekordů. Implantát, vyrobený pro 65letou slovenskou pacientku MUDr. Dušana Drábika, 
váží pouhý 1 gram. Byl navržen jako 3D model a vyroben metodou CAD/CAM (návrh a výroba pomocí 
počítačového software) jako první v Česku a Slovensku.  

Ontex CZ, s. r. o.  

Adresa: Vesecko 491 
IČO: 44564422 
Jednatel: Thierry Navarre, ředitel turnovského závodu: Jiří Lukeš 
Firma byla založena v Belgii v roce 1979, dnes se jedná o koncern, který má 18 poboček ve třinácti 
evropských zemích a patří k největším světovým výrobcům hygienických potřeb, které vyrábí pro 
mnoho prodejních značek. V roce 1997 otevřel turnovskou pobočku na Vesecku. K výrobkům patří 
mj. široký sortiment značky Helen Harper – anatomické, ultratenké a slipové vložky a hygienické 
tampony, dětské pleny a vlhčené ubrousky, přebalovací podložky, prsní tampony, papírové 
kapesníčky, odličovací tampony, vatové tyčinky a intimní ubrousky.  
Na začátku pracovalo v Turnově zhruba 120 lidí na ploše 10 000 m2. V současné době zaměstnává 
kolem 850 lidí, kteří pracují na ploše 42 000 m2 a je tak největší provozovnou celé skupiny Ontex. 
Obrat firmy činí zhruba 6 miliard korun ročně. 

Pamico Czech 

Adresa: Sobotecká 565, pracoviště i na Havlíčkovo náměstí čp. 111 
IČO: 27488098 
Majitelé: Michal Nožička, Pavel Guman 
Turnovská firma vznikla v roce 2006, zabývá se poskytováním telekomunikačních služeb (připojení 
k internetu, telefony, kabelové televize), výrobou a údržbou sítí a elektronických zařízení.  
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V únoru 2018 společnost koupila, jako své budoucí sídlo, nevyužívanou budovu bývalého Telecomu 
na Havlíčkově náměstí čp. 111. 

Pekárna a cukrárna Mikula  

Adresa: Studentská 1558 
IČO: 28804651 
Majitel: Jiří Mikula 
Pekárna byla založena v roce 1994. Zboží rozváží do prodejen ve městě i okolí. Majitel pekárny Jiří 
Mikula se stal v roce 2014 zastupitelem města, po volbách v říjnu 2018 třetím místostarostou města 
(na tuto funkci rezignoval v dubnu 2019).  
Během roku 2019 se firma ocitla v insolvenci. Stále však fungovala včetně několika prodejen. 

Pekárna U Alžběty 

Adresa: Palackého 193 (od listopadu 2018, předtím V Zatáčce) 
Majitelka: Alžběta Tvarůžková 
Domácí rodinná pekárna, dříve U Tvarůžků, od roku 2016-2017 U Alžběty. K oblíbeným výrobkům 
patří žitné chleby, sladké pletence s mandlemi a např. kremrole. Základní nabídka je k dostání na 
několika místech Turnova (např. prodejna Špetka ve Skálově ulici, pečivo dodává do bistra Pukú 
apod.). Ve vlastní prodejně u pekárny je nabízen širší sortiment slaného i sladkého pečiva. 

Pekařství Kraus 

Adresa: Sobotecká 221 
Majitel: Peter Kraus 
Dlouholetá pekárna nabízející vynikající domácí pečivo – chleby různých druhů, koláčky a další. Každé 
ráno je v pekárně úplný nával.  

Pekárna Štěpán 

Adresa: Trávnice 158 
Majitel: Stanislav Štěpán 
Pekárna s vynikajícími houskami a koláči.  

Pivovar Rohozec 

Adresa: Malý Rohozec, čp. 29 
IČO: 26011603 
Předseda představenstva: František Jungmann, sládek: Zdeněk Reska 
Pivovar byl založen kolem roku 1846 Ferdinandem Ungerem. V roce 1948 byl pivovar v Malém 
Rohozci znárodněn a stal se součástí národního podniku Severočeské pivovary. Poté byl krátce 
samostatným, aby se posléze stal provozovnou trutnovského pivovaru a následně součástí 
Východočeských pivovarů Hradec Králové. V roce 1994 byl pivovar privatizován ve veřejné soutěži 
vyhlášené Fondem národního majetku. Špatné hospodaření tehdejších majitelů přivedlo pivovar až 
téměř ke krachu. 1. července 2004 byla založena nová společnost Pivovar Rohozec, a. s., a byly 
zahájeny významné investice směřující k zajištění vysoké kvality piva. Výstav je zhruba 70 tisíc 
hektolitrů ročně. 
 
Světová pivní pečeť 
Na světové soutěži Zlatá pivní pečeť, která proběhla v únoru v Českých Budějovicích, zvítězil Pivovar 
Malý Rohozec v kategorii malých pivovarů (vyhlášeny byly dva vítězové z malých a dva vítězové 
z velkých pivovarů). Pivovar zabodoval malorohozeckou třináctkou a zvítězil i v kategorii lehkých piv 
díky své sedmičkou nazývané Skaláček (Skalák Czech). Tmavé pivo Rohozec X a světlé Y získaly ve 
svých kategoriích shodně 5. místo. 
Pivovar Svijany získal na soutěži 6. místa pro svá piva Fanda a Zámecký máz.  
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Na soutěži uspěly i další pivovary z Libereckého kraje. Šest cen si odvezl Zámecký pivovar Frýdlant 
Marka Vávry a oceněno bylo i pivo z jabloneckého minipivovaru Volt.  
Ve 33 kategoriích soutěžilo 245 pivovarů z dvaceti zemí světa, které přihlásily 1 200 vzorků piva.  
Slavností piva v Českých Budějovicích: Na přelomu května a června se konal 23. ročník tradičních 
slavností piva v Českých Budějovicích, na kterých se stal rohozecký Podskalák vítězem v kategorii 
výčepních piv a Rohozecká Dvanáctka obsadila první místo v kategorii ležáků a 3. místo v absolutním 
pořadí. 
Rohozecké slavnosti: 22. června proběhl v areálu pivovaru další ročník hojně navštěvované kulturně-
společenské akce. Vystoupily MŠ Svijanský Újezd, mažoretky Rebelky, kapely Kern, Turbo, Kabát 
revival, Adaptace a Waldovy Matušky. Nedílnou součástí programu je samozřejmě pivo a všechny 
jeho varianty, které se v pivovaru vaří, a to včetně speciální nabídky zvlášť pro tento den. Před 
půlnocí tradičně vypukl ohňostroj a po něm následovaly noční rozvozy návštěvníků autobusy směr 
Jablonec nad Nisou a centrum Turnova. (Foto viz Fotokronika).  
Den otevřených dveří: 14. září se v Pivovaru Rohozec uskutečnil Den otevřených dveří s bohatým 
kulturním programem. Konalo se 28 prohlídek, každé z nich se zúčastnilo průměrně 25 zájemců. 
V doprovodném programu vystoupily mj. kapely Hitfakers, Funk Corporation, proběhla barmanská 
show, prohlídka techniky Horské služby, dílničky pro děti a další. Akce se zúčastnilo přes 2 000 
návštěvníků.  
22. června: 22. slavnosti Rohozec. Vystoupily kapely: Kern, Turbo, Kabát revival, Adaptace, Waldovy 
Matušky. Zábava pro celou rodinu, bohaté občerstvení, tradiční noční ohňostroj. 
17. července: Gorale – Čechomor revival a Rouden Band. 
9. srpna: Rohozecké prázdniny. Koncert kapel Soumrak band a Vaťák (revival Kabát) 
23. srpna: Rohozecké prázdniny. Koncert kapel: Hitmakers a Logr 
14. září: Den otevřených dveří. Komentované exkurze do výrobny, malá ochutnávka nefiltrovaného 
piva. Doprovodný program: All Stars mažoretky Turnov, barmanská show – hotelová škola, hudební 
vystoupení – ukulele a kytara DDM Vikýř Jablonec nad Nisou, Nisanka, folklorní soubor z Jablonce nad 
Nisou, kapela Funk Corporation, tvořivé dílničky Domu přírody Českého ráje, prohlídka techniky 
Horské služby, skákací hrad pro děti, fotokoutek a malování na obličej, soutěže o zajímavé ceny 
a zábava pro všechny.  
21. září: Rohozecké loučení s létem. Náměstí Českého ráje  
Loučení s létem: 21. září se na náměstí Českého ráje v Turnově konalo tradiční Loučení s létem – 
zábava s rohozeckým pivem.  
Rekonstrukce pivovarské restaurace: 21. září byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce pivovarské 
restaurace.  
Nová restaurace v Liberci: Na začátku prosince otevřel Pivovar Rohozec restauraci U Šesti Kohoutů. 
Je umístěna centru Liberce nedaleko plaveckého areálu. Dle vyjádření ředitele název U Šesti Kohoutů 
odkazuje např. k faktu, že pivo bude točeno ze šesti kohoutů umístěných na jednom velkém výčepu 
nebo že hlavní součástí jídelníčku budou grilovaná kuřata. 
 
 
ABT Česana: Sportovní organizace úzce spjatá s pivovarem a jeho zaměstnanci. (Více viz Sport). 

Polpur, s. r. o.  

Adresa: Kudrnáčova 1287 
IČO: 15043568 
Jednatelé: Ing. Pavel Brustman, Bc. Ondřej Brustman 
Obor činnosti: brousicí nástroje 
Firma POLPUR je ryze českou firmou, která byla založena v roce 1991. Výrobní program zahrnuje 
širokou nabídku lešticích, lapovacích a brousicích nástrojů, používaných především ve sklářském, 
bižuterním a strojírenském průmyslu. Zhruba 75 % produkce firma exportuje do celého světa. 
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Tiskárna Polygraf, s. r. o.  

Adresa: Modřišice 156 
IČO: 25942824 
Jednatel: Miroslav Ivan (od 30. dubna 2019), obchodní ředitel Michal Špunda 
Tiskárna nabízí širokou nabídku tisků, plnobarevný tisk, různé formáty až velikosti B2, knihařské 
zpracování, vazbu a speciální atypické tisky s velkým počtem zlomů 
Počet zaměstnanců: 20 
Tiskárna byla založena v roce 1992 a v roce 2000 se přeměnila na společnost s ručením omezeným.  

Preciosa, a. s.  

Adresa: Opletalova 3197, Jablonec nad Nisou. Závody v Turnově: Preciosa Components. Přepeřská 
1447, Sobotecká 761 a Koňský trh 197 
IČO: 00012556 
Předseda představenstva: Ing. Ludvík Karl  
Preciosa je největší česká sklářská firma v České republice. Má 15 závodů v 10 městech se 4 000 
zaměstnanci. Také zřizuje několik vlastních obchodů. Má 14 zahraničních poboček. Firma se jako 
přední světový producent broušeného křišťálového skla soustředí především na výrobu strojně 
broušených šatonů, perlí, ověsků a jiných bižuterních kamenů a komponent. Vyrábí lustry z českého 
křišťálu i moderní osvětlení, exkluzivní křišťálovou bižuterii a dárky i kameny z kubické zirkonie pro 
šperky. Značka Preciosa byla poprvé v Čechách zaregistrována v roce 1915. Po druhé světové válce 
došlo ke spojení několika menších továren a provozů v Jablonci nad Nisou a jeho okolí. Za oficiální 
datum vzniku firmy Preciosa je pokládán 10. duben 1948.  
Na webových stránkách uvedeny tyto údaje: „148 zemí, 16 zahraničních zastoupení, 52 akcí ročně ve 
světě, 1 200 letů ročně k zákazníkům, 500 000 komponentů, 40 tun skla denně zpracujeme, 800 
barev skla, 0,5 mm velikost nejmenšího kamene na světě.“ 

Sempra Turnov, s. r. o. 

Adresa: Vrchhůra 213, Turnov 
IČO: 25298348 
Jednatel: Dušan Louda (od 15. prosince 2010) 
Stanice byla založena v roce 1949 v objektu statku v Borčicích na Turnovsku, kde probíhalo soukromé 
šlechtění Ing. J. Součka, a to především zeleniny. V roce 1998 byla založena společnost s ručením 
omezeným SEMPRA TURNOV s.r.o. Společnost obhospodařuje celkově cca 100 ha polí, pěstuje 
jahody na Vrchhůře, provozuje sad ve Svijanském Újezdě, kde pěstuje odrůdy Discovery, 
Bohemia, Rubín, Golden a Idared. Kromě oblíbených jahod, firma pěstuje a maloodběratelům nabízí 
i ovocné stromky (jablka, třešně a višně v podobě oček a roubů), kmín a japonské topoly. Na polích 
pěstuje i řepku olejnou odrůdy Lagoda a pšenici. (Historie viz Kronika 2017). 

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.  

Adresa: Přítkovská 1689, Teplice 
IČO: 49099451 
Oblastní závod Turnov: Vodárenská 1320 Jilemnice, kontaktní místo: Kotlerovo nábřeží 2216, Turnov 
Generální ředitel: Ing. Michal Kuchař.  
Akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace je právním nástupcem státního podniku 
Severočeské vodovody a kanalizace a je členem skupiny Veolia Voda koncernu Veolia Environnement. 
Poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování 
a čištění odpadních vod. Kvalitní pitnou vodou zásobuje 1 145 776 obyvatel na území Libereckého 
a Ústeckého kraje, Roztok u Prahy a Špindlerova Mlýna. 
V Turnově působí společnost od roku 1993 (od fúze s VAK Turnov). Zákaznické centrum v Turnově 
zůstalo na Kotlerově nábřeží čp. 2216 a bylo pro zákazníky otevřeno v pondělí a středu od 8 do 17 
hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. Občané zde mohli vyřídit smluvní záležitosti. 
Cena vody: Viz informace u VHS.  
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Resim, s. r. o.  

Adresa: Nudvojovice 2257 (od 19. srpna 2014), dříve Nádražní 1062 
IČO: 49812289 
Jednatelé: Ing. Marek Špika, Josef Vlk a Ing. Václav Formánek (od r. 2016),  
Obchodní ředitel: Luděk Kobrle 
Obor činnosti: průmyslová automatizace 
Výrobky: řízení linek pro výrobu obalového skla, elektronické odstávky, řízení dávkovačů skloviny, 
paletizace a doprava, monitoring výroby, manipulační a kamerové systémy atd. 
Společnost RESIM, s. r. o., vznikla v roce 1993 a zaměřuje se na průmyslovou automatizaci a na vývoj 
a výrobu jednoúčelových strojů, technologických linek a dalších zakázkových aplikací pro 
průmyslovou výrobu se specializací na montážní a kontrolní automaty, manipulaci, aplikaci pohonů 
a softwarové aplikace včetně vizualizace. Firma Resim usiluje o dodávky inovativních řešení 
s vysokým podílem automatizace. 

Roko Service plus s. r. o. 

Adresa: K. Světlé 1195, Turnov 
IČO: 28797728 
Jednatel: Jaroslav Kováč 
Úklidová firma nabízí své služby v oblasti úklidu domácností, kanceláří a komerčních a průmyslových 
objektů již od roku 1995 v regionech Liberecka, Turnovska, Jablonecka, Železnobrodska a Semilska. 
Provoz toalet na nádraží: Na provozování toalet v budově vlakového nádraží (které slouží i pro 
cestující na autobusovém nádraží) přispívá město částkou 300 000 Kč ročně.  

Coors Tek Advanced Materials (dříve Saint Gobain advanced ceramics, s. r. o., zřejmě do 

roku 2017) 

Adresa: Přepeřská 1302, pobočka velké mezinárodní firmy 
IČO: 257 63 121 
 
Obor činnosti: keramika 
Výrobky: břitové destičky z řezné keramiky, keramické tvářecí nástroje, keramické poziční kolíky, 
keramické filtry, přesné obrábění 
Počet zaměstnanců: cca 300 (starší, neověřený údaj) 
Založení firmy: 1992.  

SFS Intec, s. r. o.  

Adresa: Vesecko 500 
IČO: 64827593 
Jednatelé: Petr Gillar, Guillaume Bernard Pasquier (od roku 2015), Jindřiška Vymazalová (od roku 
2017) 
Obor činnosti: stavebnictví 
Výrobky: systémy upevnění pro opláštění staveb, systémy upevnění pro ploché střechy, pro 
transportní průmysl, systémy upevnění konstrukčních dřevostaveb, technika závěsů dveří a oken, 
průmyslové systémy a výroba oken, upevňovací prvky pro výrobce elektrických a elektronických 
zařízení. Firma je součástí švýcarského konsorcia s padesátiletou tradicí, v České republice působí od 
roku 1995 a v Turnově na Vesecku otevřela provoz v roce 2008.  
Počet zaměstnanců: cca 100 (turnovská provozovna, starší neověřený údaj). 
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Sklostroj Turnov CZ, s. r. o.  

Adresa: Přepeřská 210   
IČO: 60111739 
Jednatelé: Ing. Martin Gold, Ing. Milan Večeřa, Petr Vild, IEn. (od r. 2014) 
Obor činnosti: strojírenství 
Výrobky: vybavení skláren, sklářské linky, stroje a sklářské formy pro výrobu obalového skla, řídicí 
systémy a pohony, hydraulické lisy.  
Počet zaměstnanců: cca 230 

Šroubárna Turnov, a. s.  

Adresa: Bezručova 788 (původní administrativní budova je opuštěná) 
IČO: 46504613 
Předseda představenstva: Andrei Ishchuk (od 26. 5. 2017) 
Obor činnosti: spojovací materiál 
Výrobky: šrouby, podložky, soustružené díly, povrchové úpravy kovů, tepelné zpracování kovů 
Historie společnosti je psána od roku 1951. Moderní rozvoj Šroubárny Turnov se datuje od roku 1992, 
kdy byl původní státní podnik transformován na akciovou společnost.  
Ročně se ve firmě vyrobí kolem 550 milionů šroubů, výroba narůstá. Zvyšují se poptávky po výrobě 
klimatizací, do kterých šroubárna dodává šrouby (zakázky až v počtu 50 milionů kusů), a kromě 
automobilového průmyslu dodává firma spojovací materiál také výrobcům kompresorů pro 
takzvanou bílou techniku či do elektroprůmyslu. 
Rok 2019 nebyl pro společnost úspěšný, zejména kvůli nedostatku pracovních sil. Hospodaření 
skončilo ztrátou 20,7 mil. Kč. 
Počet zaměstnanců: v roce 2019 177 osob, v hlavní výrobní činnosti bylo zapojeno 139 zaměstnanců, 
v ostatních útvarech 38 zaměstnanců.  

TopTec 

Adresa: Sobotecká 1660 
Ředitel: Ing. Vít Lédl, Ph.D. 
Nejedná se o firmu, ale o odborné pracoviště. Regionální Centrum speciální optiky 
a optoelektronických systémů (Turnovské OPToElektronické Centrum) je přímým rozšířením 
optického pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AVČR, v.v.i., v Turnově (dříve známým jako Vývojová 
optická dílna AV ČR). Projekt tak navazuje na více než 40letou tradici výzkumu a vývoje optiky 
v turnovském akademickém pracovišti. Centrum TOPTEC je v současnosti jediným výzkumným 
a vývojovým pracovištěm se zaměřením na ultrapřesnou a speciální optiku v ČR. 
Vizí tohoto projektu a jím ustaveného Centra je zařadit se do roku 2018 mezi pětici nejlepších 
výzkumných a vývojových center se zaměřením na ultrapřesnou a speciální optiku v Evropě 
a participovat v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. Ze stávajících organizací lze jmenovat 
například ESA (European Space Agency). 
Hlavním cílem Regionálního centra speciální optiky a optoelektronických systémů je výzkum a vývoj 
v oblasti asférické a free form optiky, přesného měření a následný transfer do průmyslové praxe. 
15. a 16. listopadu: Den otevřených dveří TopTec – Ústava fyziky plazmatu AV ČR, sídlícího 
v suterénních prostorách Dioptry. Během prvního dne dorazilo kolem 170 žáků ze škol z Turnova, 
Jičína, Malé Skály a Rovenska pod Troskami spolu s odborníky z různých firem. V druhý den se přišlo 
podívat asi 80 zájemců z řad veřejnosti.  
Výročí 60letého výročí ústavu: 18. listopadu se v sále hotelu Ambassador na Václavském náměstí 
v Praze konal slavnostní večer u příležitosti 60 let od vzniku Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. 
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Trevos, a. s.  

Adresa: Mašov 34, adresa závodu: Nová Ves 34 
IČO: 25922530 
Představenstvo (od 30. 1. 2019): Ing. Michal Opočenský a Ing. Radek Opočenský 
Obor činnosti: svítidla 
Výrobky: plastová a kovová svítidla, podhledová svítidla, nouzová a orientační svítidla, záložní 
bateriové zdroje 
Počet zaměstnanců: 200–250  
Společnost vznikla v roce 1990 v Semilech, před Listopadovou revolucí se jejich majitelé zabývali 
servisem elektrozařízení. Název firmy je zkratkou pro slova technika, revize, výroba, obchod a servis. 
Sériovou výrobu svítidel pro všestranné použití zahájila v roce 1993. (Více viz Kronika 2013).  
Ocenění: 29. 11. proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Českých 100 nejlepších ve Španělském sále na 
Pražském hradě. Společnost Trevos získala hlavní cenu v kategorii Invence-nasazení-export-zisk.  

Trima, s. r. o.  

Adresa: Nudvojovická 1681, člen skupiny Dietze + Schell 
IČO: 27627691 
Jednatelé: David Rozum, Rainer Landwehr, Ing. Ladislav Hovorka (od 1. 9. 2018) 
Obor činnosti: strojírenský a sklářský průmysl 
Výrobky: vývoj a konstrukce strojů na výrobu skleněného vlákna 
Od roku 1991 Trima vyrábí stroje pro navíjení, převíjení a další speciální účely pro sklářský a textilní 
průmysl, obchoduje se zahraničím. 

Unipress, s. r. o.  

Adresa: Svobodova 1431 
IČO: 47282789 
Jednatel: David Svoboda 
Tiskárna nabízí ofsetový tisk ve formátech B1 a B2 a digitální tisk ve formátu B3 s velkou kapacitou 
tisku, knihařské zpracování a kartonáž. 
Tiskárna navazuje na první tiskárnu, která vznikla v Turnově v roce 1871, je přímým nástupcem 
Müllerovy tiskárny, znárodněné v roce 1948. V roce 1989 se ze Severočeských tiskáren vydělil státní 
podnik Turnovské tiskárny, který v roce 1993 přešel do soukromých rukou společnosti Unipress.  

Vyva plast, s. r. o.  

Adresa: Sobotecká ul. 836 
IČO: 47780738 
Jednatelé: Jiří Karásek, Ing. Iva Lednejová (od roku 2017), Tomáš Pavelka (od roku 2017) 
Obor činnosti: lisování plastů, výroba plastových polotovarů 
Výrobky: zahrádkářské potřeby, kryty strojů a nástrojů, plastové díly pro dopravní prostředky, 
plastové proložky, obaly, plastové profily, prvky pro ochranu kabelů a inženýrských sítí, reklamní 
předměty. 
Výstavba nové administrativní budovy: byla zahájena v roce 2019. 

Wranovsky crystal  

Sídlo: Mírová 316, provozovna: Vesecko 490 
IČO: 25710907 
Majitel: Ing. Josef Wranovský a Daniela Wranovská Tomova 
Firma Wranovsky je čistě rodinnou firmou, která vznikla před zhruba dvaceti lety. Vyrábí kvalitní 
české skleněné křišťálové lustry a jiná originální moderní svítidla, nejen klasické, nadčasové, 
křišťálové lustry, ale navrhuje a vyrábí také luxusní svítidla do moderních interiérů. Firma také 
renovuje staré historické lustry.  
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Firma prezentuje své výrobky na řadě světových veletrhů, např. i v Dubaji. 90 % výroby putuje do 
zahraničí. Ve firmě pracuje necelých 20 zaměstnanců, obrat činí zhruba 25 milionů korun. 

Zikuda – vodohospodářské stavby, spol. s r. o. 

Sídlo: Nudvojovice 2103 
IČO: 28776976 
Jednatelé: František Zikuda (dlouholetý zastupitel města) a Petr Zikuda (syn)  
Počet zaměstnanců: 50 (údaj k roku 2015) 
Firma se zabývá především výstavbou a rekonstrukcí vodovodů, kanalizací, vodovodních 
a kanalizačních přípojek, drenážováním a svislými izolacemi objektů a bouracími pracemi.  
Byla založena v roce 1992 pod jménem František Zikuda – stavitel se specializací na výstavbu 
vodovodů a kanalizací a zemních prací pro další inženýrské sítě. K 1. lednu 2010 došlo 
k přetransformování firmy a vzniku nástupnické firmy Zikuda – vodohospodářské stavby, spol. s r.o. 
Firma působí převážně na území Libereckého, Středočeského a Královéhradeckého kraje. Hodně staví 
i v Turnově.   
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Kultura, spolky a zájmové organizace 

 
Turnov je město, ve kterém se během roku odehrává velká řada kulturních akcí a pořadů, od 
nepaměti zde funguje mnoho spolků a občanských sdružení a Turnov patří k opravdu kulturním 
obcím. V následující kapitole přinášíme přehled organizací, které se o kulturu ve městě starají, a co 
nejúplnější přehled kulturních akcí, které ve městě v roce 2018 proběhly. Zachytit vše ale není v silách 
kronikáře, různé aktivity, které lze označit pojmem kulturní, může v současnosti pořádat kdokoliv – 
většinou ve formě koncertů a zábav. 
 

Dotace 
Město se snaží kulturu ve městě podporovat, a to zejména formou dotací a příspěvků. V podstatě 
každý může požádat v grantovém řízení o příspěvek na pořádání kulturní akce, činnost spolku, vydání 
publikace nebo hudebního nosiče apod.  
 
Příspěvky z Kulturního fondu 
Na rok 2019 bylo v rozpočtu města vyčleněno 800 000 Kč. Z minulého roku zůstalo nevyčerpáno 
48 343 Kč. Dotace ve dvou kolech byly rozděleny takto:  

 Přímé dotace – 362 000 Kč  

 Příspěvky na činnost spolků – 51 000 Kč  

 Příspěvky na akce – 353 000 Kč 
Publikační činnost – 34 000 Kč 
 
Akce s přímou podporou 

. Turnovský drahokam: 25 000,- Kč. Pořadatel LS Na Židli 

. Prázdninové pohádkování: 13 000 Kč. Pořadatel LS Na Židli 

. ReGenerace 4: 30 000,- Kč, Pořadatel Muzeum Českého ráje  

. Turnovská Bohéma – činnost spolku: 12 000 Kč 

. Turnovanka a Posezení při dechovce: 12 000,- Kč. Pořadatel Turnovská Bohéma 

. Staročeské řemeslnické trhy: 100 000 Kč. Pořadatel Spolek přátel muzea 

. Funkin´ Turnov: 30 000 Kč. Pořadatel Wisemusic, s. r. o.  

. Modrý kocour: 85 000 Kč. Pořadatel Modrý kocour, z. s. 

. Hudební festival Dvořákův Turnova Sychrov: 55 000 Kč. Pořadatel Spolek přátel hudebního 
festivalu 
 
Podpora činnosti spolků 
Spolek rodáků a přátel Turnova (10 000 Kč) / Spolek IMUZA (5 500 Kč) / Spolek bloumající 
veřejnosti (7 500 Kč) / Paměť Českého ráje a Podještědí (2 000 Kč) / Turnovská Bohéma 
(12 000 Kč) / Musica fortuna (12 000 Kč) / Pekařova společnost Českého ráje (9 000 Kč).  
 
Kulturní akce 

. Junák – český skaut: Betlémské světlo: 1 600 Kč 

. Klub přátel železnic Českého ráje: Výstava Železnice Českého ráje: 2 000 Kč 

. Lédl Jazz Q (Turnovská Bohéma): Neformjazzfest: 28 000 Kč 

. Fokus Turnov: Benefiční koncert k 25 letům organizace: 27 000 Kč 

. Soukromý žadatel: Koncert izraelské zpěvačky Victorie Hanny v synagoze: 17 500 Kč 

. Muzeum Českého ráje v Turnově: Edukativní dílny: 22 500 Kč 

. SDH Bukovina u Dolánek: Posezení při dechovce: 6 800 Kč 

. Mgr. Bára Havlátová: Turnovský majáles: 15 000 Kč 

. Zdeněk Buchta: Graffiti Jam Turnov: 8 000 Kč 

. AnarchiA Music, z. s.: Turn-off Rock fest: 42 500 Kč 
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. Spolek IMUZA: Koncert k Vánocům 21 000 Kč 

. Spolek IMUZA: Koncert k letnímu slunovratu: 16 500 Kč 

. Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji: Festival na Jizeře: 50 000 Kč 

. Spolek přátel muzea Českého ráje v Turnově: Řezbářské sympozium na Dlaskově statku: 
12 000 Kč 

. Spolek přátel muzea: Výtvarný salon: 22 400 Kč 

. SunDisk: Festival Dolánky: 50 000 Kč 

. Turnovská Bohéma: Tříkrálový koncert: 3 200 Kč 

. Klub filatelistů Český ráj: Výstava Staré dopisy, pohledy, kolky a poštovní známky: 7 000 Kč 
 
Publikační činnost 

. Marie Špačková – CD Do třetice v Českém ráji aneb takhle my si tu žijem: 6 500 Kč 

. Profilové CD Lédl Jazz Q: 4 500 Kč 

. Muzeum českého ráje v Turnově: Muzejní čtvrtletník: 10 000 Kč 

. Občanské sdružení Paměť Českého ráje: Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám: 13 000 Kč. 
 
Dotace na obecně prospěšnou činnost 
Pro rok 2019 byla v rozpočtu vyčleněna na podporu činnosti organizací podporující společenský a 
občanský život obyvatel města Turnov částka 170 000 Kč. Doručeno bylo celkem 9 žádostí, komise 
navrhla vyhovět všem 9 žádostem v plném rozsahu.  

 Český červený kříž, místní skupina – na činnost spolku: 9 000 Kč 

 Český kynologický svaz, základní organizace Turnov – na činnost spolku: 15 000 Kč 

 Český svaz chovatelů Turnov I – na činnost spolku: 35 000 Kč  

 Český svaz včelařů – na činnost spolku, ošetřování včelstvem, veterinární léčiva: 10 000 Kč 

 Klub přátel železnic Českého ráje – na činnost spolku: 30 000 Kč  

 Myslivecká společnost Vesecko Turnov – příspěvek na činnost a pachové ohradníky: 13 000 Kč  

 SH ČMS – Okresní sdružení hasičů, Semily – na činnost spolku: 10 000 Kč. 

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – příspěvek na činnost: 20 000 Kč  

 TJ Český ráj – na činnost spolku: 20 000 Kč  
 
Dotace na volnočasové aktivity 
Pro rok 2018 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež 
a mimoškolní aktivity částka 130 000 Kč. Bylo doručeno celkem 9 žádostí, komise pro volnočasové 
aktivity dětí mládeže doporučila podpořit 8 z nich.  
. Centrum pro rodinu Náruč – Prázdninová Náruč: 15 500 Kč 
. František Čepelka – Horolezecký tábor Sedmiskal (16 účastníků) a Horolezecký tábor Skalák 

(18 účastníků): 16 630 Kč 
. Junák – Svatý Jiří, patron všech skautů: 7 200 Kč 
. Junák – Mikulášská taškařice: 6 000 Kč 
. Muzeum Českého ráje – Prázdninové řemeslné soboty v Kamenářském domě: 18 000 Kč 
. Povyk – Mašovský pizza cup 2019: 6 600 Kč 
. Povyk – Letní příměstský tábor (6 turnusů): 12 380 Kč 
. Sportinline – Pavel Hlubuček – Dětský přebor odpoledne s bruslemi: 20 000 Kč 

Dotaci pro nevyhovění podmínkám dotací neobdržela Ilma – Taneční soustředění talentované 
mládeže.  
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Příspěvky na zahraniční spolupráci 
Pro rok 2019 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu zahraniční spolupráce částka 100 000 Kč. 
V rámci vypsané výzvy v programu Podpora zahraniční spolupráce bylo k rozdělení na podporu 
stanoveného účelu určeno 40 000,- Kč.  
. Střední zdravotnická škola – Mezinárodní workshop v poskytování první pomoci, v Turnově za 

účasti žáků z Niesky: 12 280 Kč (nerealizováno) 
. Turnovská Bohéma – 9. internationales Festival Abtenau ist Bühne. Účast TDS na mezinárodní 

evropské přehlídce: 10 000 Kč 
. TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu – Reciproční návštěva z družebního města Niesky, společný 

turnaj a soutěž dospělých: 2 300 Kč 
. TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu – Reciproční soustředění mládeže z družebního města 

Niesky: 12 100 Kč 
 

Fond na podporu cestovního ruchu 
Usnesením Zastupitelstva města č. 68/2019 ze dne 28. 3. 2019 byl zřízen účelový fond pro podporu 
cestovního ruchu a usnesením č. 70/2019 ze dne 28. 3. 2019 nabyl účinnosti Statut fondu města 
Turnov pro podporu cestovního ruchu, včetně souvisejících Pravidel pro poskytování dotací na 
podporu rozvoje cestovního ruchu z tohoto fondu. Z rozpočtu města byla vyčleněna na podporu 
rozvoje cestovního ruchu částka 200 000 Kč. 
. Geopark Český ráj: Propagace Globální geoparku UNESCO Český ráj – putovní expozice. Celkové 

náklady 41 600 Kč. Dotace 33 280 Kč 
. Sdružení Český ráj: Rozvoj nabídky řemeslné a zážitkové turistiky na Turnovsku. Celkové náklady 

40 000 Kč. Dotace 32 000 Kč 
. Societas Amicuum Liberec: Via Sacra a další duchovní památky jako nová osa turistického ruchu 

Libereckého kraje II. Vydání tištěného průvodce a webová prezentace. Celkové náklady 121 000 
Kč. Dotace 25 000 Kč 

. Turnov lidem: Prázdniny s divadlem a dílnami. Celkové náklady 22 000 Kč. Dotace 17 600 Kč 

. Muzeum Českého ráje v Turnově: Boulderingová stěna pro děti. Celkové náklady 71 582 Kč. 
Dotace: 14 316 Kč.  

. Pragmapol v. o. s.: Odpočinkový park se stezkou pro bosé nohy. Celkové náklady 205 000 Kč. 
Dotace 40 000 Kč. 

 
Regenerace městských památkových zón  
(Rozdělení příspěvků viz Turnov – Stavební úpravy). 
 
Příspěvky na opravu nemovitostí v městské památkové zóně 
(Rozdělení příspěvků viz Turnov – Stavební úpravy). 
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Přehled nejvýznamnějších akcí  
Většina kulturních akcí je uvedena u jednotlivých pořadatelů – kulturních organizací. Kulturní 
a společenské akce pořádají i jiné subjekty – např. firmy či školy a také spolky v okrajových částech 
města – informace o nich jsou uvedeny u těchto subjektů v příslušných kapitolách. 
 
Tříkrálový koncert 
6. ledna se v kostele Církve československé husitské konal Tříkrálový koncert iniciovaný Pěveckým 
sborem Antonín Dvořák. Jejich vystoupení doplnil i koncert Komorního orchestru ZUŠ pod vedením 
Šárky Košťálové a vystoupení Turnovského orchestrálního sdružení. (Foto ve Fotokronice). 
 
Modrý kocour 2019 
Ve dnech 20. a ž 24. února proběhl v Turnově 24. ročník Modrého kocoura, multižánrového 
divadelního festivalu. Mediální kampaň festivalu byla vytvořena ve spolupráci s turnovským Klubem 
aktivních seniorů, plakáty a všechny proagační materiály byly nafoceny se čtyřmi jeho členkami – 
Vlastou Brožovou, Růženou Hejdovou, Helenou Holátovou a Jaruškou Kocourovou a stvořila ji 
fotografka Sandra Mermansaž z belgických Antverp. Ředitelem festivalu je již po několik let turnovský 
rodák a herec Mario Kubaš. 
Modrý kocour byl letos údajně nejdelším divadelním maratonem s počtem 26 představení. Z toho pět 
představení bylo turnovských, což bylo zatím v dějinách festivalu nejvíce.  
 
Program 24. ročníku festivalu 
22. února 
8.00 a 10.00 KC Střelnice – Jak si zahrát pohádku (Heřman, Heřmanův Městec) 
9.00–17.00 KC Střelnice – herecké dílny 
10.00 a 12.00 Městské divadlo – Ostře Sledované vlaky (Ty-já-tr HROBESO Praha) 
12.00 kino Sféra – Z ruky dějin (Arnošt Hášek) 
15.00 KC Střelnice – To i Ono (Oldstars) 
16.30 Městské divadlo – Rakovinu nevyléčíš (Frikulíni Liberec) 
18.00 KC Střelnice – 2 hodiny navyše (Divadlo Atrapa Bratislava) 
19.30 Městské divadlo – slavnostní zahájení 
20.30 Městské divadlo – Ocasem tygra (Anička a letadýlko) 
23.00 KC Střelnice – Tomino & Myslivec (MIDI LIDI DJs) 
23. února 
9.00 KC Střelnice – Pohádka pro děti 
9.30 Městské divadlo – Město nad propastí (Divadlo Micky Myšákové ZUŠ Jablonec n. N.) 
10.30 KC Střelnice – Dekanémor (Kámoš drámoš Turnov) 
11.30 Městské divadlo – Hanako (Turnovské divadelní sdružení) 
13.30 KC Střelnice – Odborná porota (Ojebad Praha) 
16.00 Městské divadlo – Figura cum figuris (Dred) 
17.00 KC Střelnice – Červený trpaslík a poselství z hradu (Hynkovo hravé divadlo Litoměřice) 
19.00 Městské divadlo – Útěk (Statické divadlo Ostrava) 
20.30 KC Střelnice – Cesta Emericha Ratha (Nová krása klášter Broumov) 
23.00 KC Střelnice – Kujóni (Folková parodie z Ostravy) 
24. února 
9.00 KC Střelnice – Zadlužená princezna (Divadlo Lůza Hradec Králové) 
10.00 Městské divadlo – Hora della Morte (Divadlo Vydýcháno) 
11.00 KC Střelnice – Zázračné křeslo (Divadlo Žumpa Nučice) 
13.00 Městské divadlo – Pokrevní bratři (Společnost bloumající veřejnosti Turnov) 
14.30 KC Střelnice – Bůh ví, jak to bylo (Vozichet Jablonec n. N.) 
17.00 KC Střelnice – zakončení festivalu 
(Foto viz Fotokronika).  
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8. března: Muzikantky Napříč. Tradiční oslava Mezinárodního dne žen ženským koncertem. 
Vystoupily tři osobité písničkářky na rozhraní folku, rocku, world music a alternativy – Blondýna, 
vlastním jménem Eva Suková, zpívající violoncellistka Dorota Barová a Gabriela Vermelho, která je 
současně zpěvačkou, houslistkou, violistkou, hráčkou na kvinton, skladatelkou a herečkou. 
 
XXIX. turnovský drahokam  
Ve dnech 15. až 17. března se konal 29. ročník regionální loutkářské přehlídky Turnovský drahokam, 
kterou pořádá Loutkářský soubor Na Židli Turnov za finanční podpory Ministerstva kultury České 
republiky, Libereckého kraje a města Turnov. V programu vystoupilo 13 souborů z Prahy, Libereckého 
a Královéhradeckého kraje s 13 inscenacemi. Představení byla hrána různými typy loutek.  
Na prknech turnovského divadla se vystřídalo na 118 účinkujících a v sále zasedlo rekordních 1650 
diváků a hostů. Pořadatelsky přehlídku zajišťovalo bezplatně 10 členů souboru Na Židli. 
Odborná porota doporučila programové radě do užšího výběru na národní přehlídku Loutkářská 
Chrudim tyto inscenace: Jak přišlo jaro / Zase-zase-zase / Babičky a bráška králík / Malý, hubený 
a jednooký / Čert to vzal.  
Putovní cenu dětského diváka získalo představení Malý, hubený a jednooký divadla Vozichet Rudy 
Hancvencla z Jablonce nad Nisou. 
 
Pátek 15. března 
Červená Karkulka, Divadlo Bořivoj Praha 
Sobota 16. března 
Slavnostní zahájení 
O Palečkovi aneb cesta tam a zpátky – Lidový loutkář Jiří Polehňa, Hradec Králové 
Jak přišlo jaro – Divadlo na kliku, Liberec 
Kašpárek a ježibaba, Klíček – Dvůr Králové n. L. 
Zase-zase-zase, zip – ZUŠ Chlumec n. Cidlinou 
Babičky a bráška králík – U kafíčka, AUK ZUŠ Turnov 
Malý, hubený a jednooký – Vozichet, Jablonec n. Nisou 
Kamarádi, Za dveřmi – ZUŠ Chlumec n. Cidlinou 
Neděle 17. března 
Hanako – TDS A. Marek, Turnov 
Zdivočiny – Vozichet – Šuvík, Jablonec nad Nisou 
Jak to bývá u medvědů – Blechy, Jaroměř 
Noe, Jonáš a ti druzí – Maminy Jaroměř 
Čert to vzal – Čmukaři, Turnov 
Slavnostní zakončení 
Předání cen dětské soutěže O pilného diváka. 
Vyhlášení držitele putovní ceny Turnovský drahokam. 
Vyhlášení výsledků, hodnocení odborné poroty. 
(Foto viz Fotokronika).  
 
Turnovský štěk 2019 
19. března se konal již 18. ročník oblastní postupové přehlídky dětských divadelních, loutkových 
a recitačních souborů z Turnova a okolí. Městské divadlo Turnov od 8.30 hodin. 
 
Zpíváme si pro radost 
29. března se konal 21. ročník krajské postupové přehlídky a festivalu ve sborovém zpěvu. Velký sál 
KC Střelnice. 
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Turnovská mateřinka 
12. a 13. března se konal 18. ročník oblastního festivalu mateřských škol z Turnova a okolí, a to, jako 
vždy, v Městském divadle. (Foto viz Fotokronika).  
 
Neform Jazz fest 
15. a 16 března se v KC Střelnice konal 20. ročník jazzového festivalu. Koncerty se odehrávaly ve 
velkém sále KC Střelnice. 
Pátek 15. března 
18.30 hod. – Ochepovsky Quintet 
20.30 hod. – Jan Smigmator & Friends 
Sobota 16. března 
18.30 hod. – Turnovské jazzové collegium (Bohuslav Lédl & Josef Uchytil a hosté) 
20.30 hod. – Zuzana Lapčíková & Emil Viklický 
 
Noc s Andersenem 2019 
29. března se konal 19. ročník celonárodní akce Noc s Andersenem – akce na oslavu čtenářství 
spojené s přespáváním v knihovnách a ve školách. Letošní ročník se konal u příležitosti 70. výročí 
vzniku nakladatelství Albatros. V Turnově byla zaznamenána rekordní účast v průvodu a na šesti 
spacích místech přespalo téměř 600 dětí. Slavnostní pohádkový průvod vyrazil od prvního stromu 
Pohádkovníku, který byl vysazen před čtrnácti roky u Městské knihovny Antonína Marka. Akce byla 
zahájena slavnostními fanfárami Trubačů Českého ráje, průvod pak provázela kapela Jindřicha Bady. 
V průvodu a v následném programu na náměstí vystoupili král s královnou z pohádkové říše všech 
knih, rytíři, mažoretky Perličky, kapela Trubači Českého ráje, nejmenší a nejmladší účastníci z MŠ 
Sluníčko, nejmenší z Centra pro rodinu Náruč, základní školy, speciální škola, děti nocující v knihovně. 
Prostě síla dětí, kterým opět velmi prospěla živá muzika. Nechyběla ani celostátní znělka Noci 
s Andersenem (kterou před několika lety složil turnovský Martin Hybler) a slavnostní fanfáry. Ty 
uvítaly vzácné hosty z dánského velvyslanectví v Praze, pana Michaela Bennett Jensena, Louise Marsk 
Kufahl a překladatelku Taťánu Pišvejcovou.  
Před budovou Nové radnice ve Skálově ulici byl zasazen 15. Pohádkovník – strom Katalpa. Kmotry 
stromu se stali pan Jensen a Martin Hybler. (Foto viz Fotokronika).  
 
Zpíváme si pro radost 
30. března proběhl ve velkém sále KC Střelnice 21. ročník postupové přehlídky a festivalu Zpíváme si 
pro radost, kterou založila sbormistryně Ladislava Grundová. Zvítězili Rarášci z Náchoda pod 
taktovkou Zbyňka Mokrejše. Druhé skončily děti z Dubňan pod vedením Kláry Strýčkové a třetí sbor 
Karolka z Liberce s Alenou Sobotkovou.  
 
Turnovský kos 
11. dubna se v sále Základní umělecké školy konal 20. ročník pěvecké soutěže dětí a mládeže 
o nejlepšího turnovského zpěváka. Soutěž tradičně probíhá v pěti věkových kategoriích a předcházejí 
ji školní kola. Akci pořádá Žlutá ponorka. Akce se zúčastnilo přibližně 80 soutěžících. 
 
Zahájení letní turistické sezony – Český ráj dětem 
27. dubna se konal 16. ročník akce na zahájení letní turistické sezony – Český ráj dětem. Během akce, 
jejímž tématem je Za pověstmi Českého ráje, účastníci putují a setkávají se s jednotlivými 
postavičkami z pověstí. Plní u nich zajímavé úkoly vycházející z českorajských pověstí. Letos bylo 
v rámci trasy rozmístěno 60 otázek ve dvou kategoriích. 
Přestože počasí akci moc nepřálo, zúčastnilo se jí přes tisíc návštěvníků. Trasa byla dlouhá 5,5 km 
a vedla ze zastávky Turnov-město na hrad Valdštejn, a odtud do Sportovně rekreačního areálu 
Maškova zahrada, kde následoval sportovně-kulturní program. Na Valdštejně byla odhalena pamětní 
deska spisovatele Eduarda Petišky, který zde pobýval v padesátých letech minulého století. Akce se 
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zúčastnil Petiškův syn Martin. A proběhlo zde chválené představení dětí ze ZŠ Žižkova. (Foto viz 
Fotokronika).  
 
I-MUZA: Být Medea.  
7. června v železničním depu. Umělecká iniciativa iMUZA připravila předpremiéru autorského 
hudebně-divadelního psychologického dramatu. Drama je společným dílem německého scénáristy 
a divadelního režiséra Stephana Bestiera a českého hudebního skladatele Martina Hyblera. 
Představení symbolicky odkazuje k výročí začátku druhé světové války a volně zpracovává téma 
emigrace, střetu kultur i současné geopolitické situace. Představení proběhlo v německém jazyce 
s českými titulky a po představení proběhla diskuze s divadelním režisérem Stephanem Bestierem. Na 
závěr proběhlo hudební jazzové vystoupení Martina Hyblera, Jany Kubánkové a německých hostů. Na 
představení byl vypraven speciální vlak ze stanice Turnov.  
 
Studentský Majáles 
21. května se v Turnově konaly tradiční studentské oslavy majálesu. Již podruhé byl jejich 
pořadatelem Parlament mládeže. Studenti během oslavy připomínali výročí Sametové revoluce 
v roce 1989 a jako motto letošního ročníku zvolili slogan „Zacinkáme znovu“. Průvod v retro 
kostýmech vyšel v 15 hodin z autobusového nádraží Na Lukách do letního kina, kde probíhal kulturní 
program. 
Letošním Králem Majálesu se stal turnovský rodák Petr Kučera, účastník Sametové revoluce.  
Součástí oslav byla také charitativní módní přehlídka, kterou připravila organizace ADRA.  
Velká scéna 
16.00–16.30 Vsteklý sígři  
17.10–17.30 ADRA 
18.00–18.45 Waldovy Matušky 
19.15–20.00 Duo Nika  
20.30–21.00 Wotazník 
21.20–22.00 Purnama 
Malá scéna 
16.30–17.10 Král Majálesu: Petr Kučera 
17.30–18.00 Nebuď blbá! 
18.45–19.15 Jan Ponikelský  
20.00 – 20.30 Rendez-vous 
(Foto viz Fotokronika).  
 
Staročeské řemeslnické trhy 2019 
25. a 26. května se konal 24. ročník Staročeských řemeslnických trhů. Po roční přestávce opět 
v areálu městského parku a muzea.  

 Sobota 25. 5. 2019  
Městský park 
10.00–11.00 Dechová hudba Turnovanka 
11.30–12.30 Jitka Šuranská TRIO – folkrock 
12.30 Předávání titulu Mistr tradiční řemeslné výroby Libereckého kraje 
13.15–14.15 JABLKOŇ – alternativ rock-folk 
15.00–16.00 TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR – world music s moravskými kořeny 
17.00–18.00 Vladimír Mišík & ETC 
Atrium muzea 
Scéna loutkového a alternativního divadla 
10.30–11.15 Toy Machine – Tři malá prasátka 
12.00–12.45 Toy Machine – Rytíři 
13.30–14.15 Divadlo Já to jsem – Kolotoč pohádek 
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15.00–15.45 SQUADRA SUA – Bomberos, rodinná groteska o hasičích 
16.30–17.15 Divadlo Já to jsem – Malý princ 

 Neděle 26. 5. 2019 
Městský park 
10.00–11.00 Funny Grass – bluegrass, country 
11.30–12.30 TING – dancehall, swing, balkan music 
13.30–14.30 ZRNÍ – alternativ rock 
15.15–16.15 TONYA GRAVES – pop, blues 
17.15–18.15 JELEN – roots music (rock, folk, country …) 
Atrium muzea 
Scéna loutkového a alternativního divadla 
10.00–10.30 Divadlo Vozichet – Hvězdné dálky 
11.00–11.45 Studio Damúza – Z tajného deníčku Smolíčka Pé 
12.30–13.00 Divadlo Vozichet – Malý, hubený a jednooký 
13.30–14.00 Divadlo Na Židli – Pejsek a kočička 
14.30–15.15 Kouzelník EŇO ŇUŇO 
16.00–17.00 Divadlo D5 – Káťa a Škubánek 
(Foto viz Fotokronika).  
 
Turnovská muzejní noc  
13. června proběhla v Turnově muzejní noc, která nabídla bohatý kulturní program v pěti objektech 
v Turnově a v Dolánkách.  
Muzeum Českého ráje v Turnově: 
17.00–21.00 Ukázky řemeslné výroby – pletení košíků a výroba březových košťat; dílna pro děti – 
výroba dřevěné píšťalky 
17.00 Zahájení výstavy Ze stébel a proutí – nářadí, náčiní a zvykoslovné předměty v tradiční lidové 
kultuře Pojizeří; komentovaná prohlídka výstavy v Kamenářském domě 
17.30 Komentovaná prohlídka výstavy Ze stébel a proutí 
18.00 a 19.30 hod. Šumný jazz – hudební vystoupení 
18.30 Co to je luminiscence? Přednáška s praktickými ukázkami a pokusy 
20.00 Komentovaná prohlídka výstavy Zkamenělé stopy 
21.00 Hravá mineralogie, povídání o kamenech s praktickými ukázkami a pokusy 
21.30 Hrátky se světlem – trochu světelné magie na závěr 
Dlaskův statek v Dolánkách 
Otevřeno do 23.00 hod. 
Řezbářské sympozium v areálu statku, retrospektivní výstava prací účastníků řezbářských sympozií; 
expozice „Zrození, svatba, smrt“. 
Dům přírody v Dolánkách 
Otevřeno do 23.00 hod. 
Dílnička, kvízy a pracovní listy pro děti, herní aktivity – velké domino, pexeso, rybičky a tangram. 
Hvězdárna Turnov 
Pozorování oblohy, projekce filmů s hvězdářskou tematikou (17.00–24.00 hod.). 
Kemp Dolánky 
Posezení s občerstvením – možnost zakoupení a opečení buřtů u táboráku. 
 
Funkin´ Turnov 2019 
28. června se před KC Střelnice konal další ročník tradičního festivalu, který pořádá turnovská kapela 
Funk Corporation. Vystoupily United Flavour se španělskou frontmankou Sista Carmen, Foxy Mama 
inspirovaná zvukem 60. a 70. let a aktuálně dobývající pražská klubová podia a domácí Hitfakers 
a Funk Corporation. Akce se zúčastnilo kolem tří stovek lidí. (Foto viz Fotokronika).  
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TURN-OFF ROCK FEST 2019 OPEN AIR  
6. července se konal 4. ročník rockového festivalu. Místem konání bylo autobusové nádraží Na 
Lukách. Vystoupily kapely: AnarchiA, AC/DC Bon Scott Memorial Band, Snap Call, Silent Session, 
Sendwitch, Act of God a Enola Gay. Vstup zdarma. Bohaté možnosti občerstvení a zábavy pro děti. 
(Foto viz Fotokronika).  
 
Dolánky 2019 
20. července se konal hudební multižánrový festival, na kterém letos vystoupily Sabina Uxová, Flastr, 
Snap Call, The Scoffers, Prague Ukulele Band, Švihadlo, Luboš Pospíšil a 5P, Hell-O-Yak (Kolumbie) 
a Pól McKántry. Doprovodný program vhodný pro malé i větší.  
 
Loutkáři dětem na Dlaskově statku (Viz níže) 
Řemeslné soboty v muzeu (Viz Muzeum Českého ráje) 
Mineralogické úterky (Viz Muzeum Českého ráje) 
Rohozecké prázdniny (Viz Pivovar Rohozec) 
Cílová stanice Knihovna (Viz Knihovna Antonína Marka) 
 

Plesy 

11. ledna: Maturitní a absolventský ples Střední zdravotnické školy Turnov. K tanci a poslechu hrála 
kapela Collours. KC Střelnice 
12. ledna: Volej&basket báll. K tanci a poslechu hrál Orchestr Ladislava Bareše z Liberce. KC Střelnice 
18. ledna: Maturitní ples Obchodní a hotelové školy a Střední odborné školy. K tanci a poslechu 
hrála kapela Hiti. KC Střelnice (Foto viz Fotokronika).  
25. ledna: X. městský ples. K tanci a poslechu hrál Orchestr Ladislava Bareše z Liberce. KC Střelnice. 
Finanční výtěžek plesu byl věnován na podporu aktivit a cvičebních pomůcek pro klienty organizace 
Zdravotně sociální služby Turnov a mezigenerační setkávání seniorů.  
1. února: Maturitní ples oboru hotelnictví a cestovní ruch OAHŠ. K tanci a poslechu hrála kapela 
Futrál. KC Střelnice 
2. února: 4. reprezentační ples Základní umělecké školy Turnov. Zahrál Big Band ZUŠ Turnov a Big 
Band Relax Přemysla Vlasty. KC Střelnice 
2. února: Hasičský bál. Sokolovna Mašov. Hráli Veselí pozůstalí. Pořádali SDH Mašov 
8. února: Maturitní ples 8. A Gymnázia Turnov. KC Střelnice. K tanci a poslechu hrála skupina Futrál. 
9. února: II. ples absolventů a přátel Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov. Hrála Jazzika, 
moderoval Radek Drašnar. KC Střelnice 
9. února: Hasičský bál SDH Bukovina. Hasičská zbrojnice Daliměřice 
15. února: Maturitní ples 4. C Gymnázia Turnov. K tanci a poslechu hrála skupina Kanci paní nadlesní. 
KC Střelnice  
1. března: Maturitní ples SUPŠ A VOŠ. K tanci a poslechu hrála kapela Holiday Express. KC Střelnice  
2. března: Nový erotický ples. K tanci i poslechu hrála kapela Koneckonců. KC Střelnice  
9. března: Absolventský ples Gymnázia Turnov. K tanci a poslechu hrál Orchestr Vladimíra Janského. 
KC Střelnice  
15. března: Skautský ples. Hrála kapela Futrál. Sál SUPŠ 
30. listopadu: Ples lyžařů. Vystoupilo Duo Big Band a hosté. KC Střelnice (1. ples sezony 2020)  
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Turnovské léto 2019 

Program na každý den 
. Pondělí: Prohlídky turnovských kostelů (od 14.00 hodin) / prohlídka hradu Valdštejna 

s loupeživým rytířem (11.00, 13.00 a 15.00 hodin) / komentovaná prohlídka galerie Granát 
(9.00–17.00 hodin). 

. Úterý: Den s mineralogem v muzeu / prohlídka synagogy a židovské čtvrti (od 10.00 a 14.00 
hodin) / prohlídka hradu Valdštejna s princeznou (11.00, 13.00 a 15.00 hodin) / řemeslná dílna 
v restauraci BBejby v Žižkově ulici (14.00–18.00 hodin). 

. Středa: Prohlídky turnovských kostelů (14.00) / prohlídka hradu Valdštejna s loupeživým rytířem, 
/ řemeslná dílna v restauraci BBejby v Žižkově ulici (14.00–18.00 hodin). 

. Čtvrtek: Prohlídka hradu Valdštejna s princeznou / loutkové divadlo a dílny pro děti odpoledne 
v restauraci BBejby. 

. Pátek: Komentovaná prohlídka galerie Granát a kamenářská prohlídka města (od 14.00 hodin) / 
večery s hudbou a divadlem před Střelnicí. 

. Sobota: Jízdy historických vlaků/ Prázdninové řemeslné soboty v Muzeu Českého ráje/ 
poslechové večery před Střelnicí. 

. Neděle: Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích (9.00–12.00) / loutkáři hrají pro děti 
na Dlaskově statku / komentované prohlídky Domu přírody v Dolánkách. 

(Foto viz Fotokronika, srpen) 
 
Jízdy historických vlaků 
V každou prázdninovou sobotu vyjely na trasách Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět a Turnov – 
Semily a zpět historické vlaky. Z Turnova vlaky vyjížděly v 9.00 hodin, zastavovaly na všech zastávkách 
na trase, do Rovenska přijely v 9.33 hodin. Na zpáteční cestu se vydaly v 10.30 hodin, příjezd do 
Turnova v 11.05 hodin. 
Z Turnova do Semil odjížděly v 13.32 hodin, do Semil dorazily ve 14.34 hodin. Zpátky vyjely v 16.13 
hodin, příjezd do Turnova v 17.06 hodin. 
Ve dnech 5. 7., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 10. 8. a 24. 8. byly vlaky taženy legendární lokomotivou řady T 334 
„Rosnička“ v rámci akce Motorovým vlakem Českým rájem. V Rovensku pod Troskami, v Turnově 
a v Semilech navazoval na motorový vlak vyhlídkový historický autobus, který vozil zájemce na 
zajímavá místa po okolí (Trosky, Hrubý Rohozec, Sychrov, Svijany a Kozákov). 
Ve dnech 13. 7., 27. 7., 17. 8. a 31. 8. byl vlak s historickými vagony tažen parní lokomotivou řady 310 
„Babička“ v rámci akce Parním vlakem Českým rájem. V době pobytu vlaku v Rovensku pod 
Troskami, Turnově a Semilech se v divadelním voze hrála loutková divadelní představení 
organizovaná Loutkářským souborem Na Židli v rámci Prvního železničního divadla.  
. 13. července: Pohádky o pejskovi a kočičce, LS Na Židli Turnov 
. 27. července: Chaloupka k nakousnutí, lidový loutkář Jiří Polehňa z Hradce Králové 
. 17. srpna: Červená Karkulka, LS Na Židli Turnov 
. 31. srpna: Perníková chaloupka, LS Na Židli Turnov 

 
Loutkáři dětem na Dlaskově statku v Dolánkách 
Každou prázdninovou neděli vždy v 11.00, v 13.00 a v 15.00 hodin a na Dlaskově statku hrála loutková 
představení. Akci organizoval Loutkářský soubor Na Židli. 
. 30. června: Perníková chaloupka, LS Na Židli Turnov 
. 7. července: Kašpárek a princezna, BOĎI Jaroměř 
. 14. července: O zatoulané písničce, Divadýlko Matýsek Rynoltice 
. 21. července: Tři prasátka a vlk, LS Na Židli Turnov 
. 28. července: Červená Karkulka aneb polepšený vlk, LS Na Židli Turnov 
. 4. srpna: Divokraj, LS Šíro Lázně Bělohrad 
. 11. srpna: Červená Karkulka, Divadlo Bořivoj Praha 
. 18. srpna: Pohádky o pejskovi a kočičce, LS Na Židli Turnov  
. 25. srpna: O slepičce kropenaté, LS Na Židli Turnov 
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Turistický vláček 
V roce 2017 začal na trase mezi Malou Skálou a Zrcadlovou Kozou u Turnova jezdit „vláček“ 
(automobil táhnoucí tři otevřené vagónky) pro turisty. Od roku 2019 začal vláček jezdit podle 
doladěného jízdního řádu, a to o prázdninách denně z Malé Skály z centrálního parkoviště 5x denně. 
Po cestě vláček zastavoval v Malé Skále u autokempu a u sokolovny. Jízdné stálo 60 Kč pro dospělého 
a 40 Kč pro děti. V květnu, červnu a v září jezdil vláček i o víkendech.  
 
Magický Turnov 
Večerní prohlídky města Turnova, Zákaznického centra Granát a synagogy za svitu svící: 17. července 
/ 31. července / 14. srpna.  
 
Letní koncerty vážné hudby na Hrubé Skále 18. ročník v kostele sv. Josefa (neúplné) 
15. července: Jan Adamus – díla světových mistrů v podání mistrovského hobojisty a jeho nového 
kvarteta 
20. července: Duo Mellison – Karolína Dlouhá (flétna), Lukáš Štěpánek (kytara). Průřez nejznámější 
hudební tvorbou dobových autorů pro tyto nástroje od baroka až po současnost 
5. srpna: Jana Heryánová – sopranistka 
 
Festival na Jizeře 
Série kulturních akcí, které se odehrávaly v letním kině, pořadatelem není KC Turnov 
27. června: O lásce. Komorní hra sledující s lehce drastickým humorem pár středního věku, který ve 
svém přepychovém bytě probírá nejrůznější traumata dlouholetého manželského vztahu… Hráli Jana 
Krausová a Karel Roden.  
10. července: Vysavač. Bohumil Klepl v jedinečné komediální One man show o zamilovaném uklízeči 
z nákupního centra 
25. července: Cavewoman. Divadelní představení.  
30. srpna: Jaroslav Uhlíř. Koncert populárního českého skladatele a zpěváka 
14. září: Michal Hrůza a kapela Hrůzy. Koncert známého muzikanta – turnovského rodáka. 
 
Básníci ticha 2019 
24. srpna se na prostranství před Střelnicí konal osmý ročník festivalu Básníci ticha, který vznikl jako 
vzpomínka na Milana Hlavsu a jeho posláním bylo a stále zůstává mapovat a představovat všechny 
zajímavé a nové projekty nejen na alternativní hudební scéně. Letošní ročník byl věnován kytaristovi 
a fotografovi Romkovi Hanzlíkovi († 1. 6. 2019). Vystoupili: Snap Call, Tomáš Palucha, Majerovy 
brzdové tabulky, Chiki Liku Tu-A, Dunaj a Hudba Praha band. (Foto viz Fotokronika) 
 
Cyklojízda Greenway Jizera 
22. září se konala další, každoroční cyklojízda. Sraz byl v areálu Maškovy zahrady a cesta vedla 
z Turnova přes Modřišice, Všeň, Ploukonice, Příšovice a Svijany do Loukova po navrhované trase 
budoucí cyklostezky, která je předmětem zpracovávané projektové dokumentace (DUR). Zakončení 
vyjížďky bylo připraveno v areálu zámku Svijany s drobným občerstvením a následnou exkurzí do 
pivovaru. Cyklojízda byla věnována aktuální situaci projektu a stavu projektové přípravy v úseku 
Turnov–Svijany a napojení na území Středočeského kraje. Zúčastnilo se jej 15 cyklistů a 8 cyklistek. 
(Foto viz Fotokronika) 
 
Filmový víkend 2019 
9.–11. srpna: Víkendový maraton v Letním kině. Promítalo se šest filmů: Rychle a zběsile: Hobbs 
a Shaw / Spider-Man: Daleko od domova /Avengers: Endgame / John Wick 3 / Spolujízda / Pulp 
Fiction: Historky z podsvětí! (Foto viz Fotokronika). 
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Oslavy 25. výročí Fokusu 
13. září se před KC Střelnice konal benefiční koncert FOKUSu Turnov k 25. výročí existence. 
V programu vystoupily kapely Hitfakers a Slza. Součástí večera byla vernisáž výtvarných děl 
vytvořených ve spolupráci se žáky Střední zdravotnické školy v Turnově, Střední uměleckořemeslné 
školy v Turnově a turnovského gymnázia. Večerem provedli Aleš Jeřábek a Jáchym Prokop.  
 
Otevření Horolezecké expozice v turnovském muzeu 
V sobotu 7. září byla v turnovském muzeu slavnostně otevřena, za hojného zájmu veřejnosti, nová 
stálá expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa. Expozice vyrostla v téměř přestavěné 
budově bývalé galerie s obrazem Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, který zůstal na svém místě. 
Expozice, s celkovým rozpočtem přesahujícím 40 milionů korun, byla postavena díky dotaci 
z Evropské unie s přeshraničního programu mezi Českou republikou a Saskem. Partnerem 
Libereckého kraje (jako zřizovatele muzea) a muzea se stalo saské město Bad Schandau. Slavnostního 
otevření se zúčastnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek hejtmana Jan Sviták, radní 
pro kulturu LK Květa Vinklátová, starosta města Turnova Tomáš Hocke, v zastoupení saského starosty 
paní Gundula Strohbach a turnovský horolezec Josef Rakoncaj. Přítomni byli i architekti expozice 
Radim Babák a Ondřej Tobola z pražského ateliéru Hipposdesign. K slavnostnímu přestřižení pásky 
došlo ve 14 hodin a následoval program až do 21. hodiny večerní. Konaly se komentované prohlídky, 
kterých se ujali autoři expozice – muzejní historici Alžběta Kulíšková a David Marek. Vystoupil Band 
Josefa Uchytila a muzejní kapela Falešný poplach.  
(Foto viz Fotokronika, červen, srpen, září).  
 
Kulturnov 
5. října se v prostorách Střelnice odehrál 4. ročník multižánrového festivalu Kulturnov, který zdarma 
představuje veřejnosti turnovskou kulturu. Vystoupili Turnovanka, DS Čmukaři, TaPŠ ILMA, Falafel, 
Duo Nika, Funny Grass, Ovčie Kiahne, pěvecký sboru Karmínek pod vedením Jindřicha Bady a Big 
Band ZUŠ Turnov ve společném představení s turnovským divadelním spolkem Společnost bloumající 
veřejnosti a další. Součástí akce byl i Běh pro Turnov, který připravil 11 kilometrový okruh městem. 
(Foto viz Fotokronika) 
 
Nová kniha o turnovských turistech 
13. října byla v turnovské sokolovně pokřtěna nová kniha mapující historii turnovského Klubu českých 
turistů od roku 1946 do roku 1989. Výpravná publikace se stovkami archivních fotografií dostala 
jméno Slunko vyhouplo se nad horu. (Foto viz Fotokronika) 
 

Výročí 17. listopadu 1989 

17. listopadu: 30 let od Sametu – a co dál? Akci uspořádalo Město Turnov, Kulturní centrum Turnov 
a Muzeum Českého ráje v Turnově za finanční podpory Libereckého kraje a pod záštitou hejtmana 
Martina Půty. 
Proběhla panelová diskuze o stavu české společnosti 30 let od pádu totalitního režimu v naší zemi 
a vyhlídkách do budoucnosti. Diskutovali: Taťána Le Moigne, ředitelka české, maďarské, rumunské 
a slovenské pobočky společnosti Google, Petr Kratochvíl, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních 
vztahů a Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Diskusi moderoval Petr Vizina. 
V další části programu proběhlo umělecké pásmo věnované událostem sametové revoluce Klíče od 
svobody. V něm se v padesáti minutách nepřerušeného toku hudby, vizuální složky a tance byly 
představeny klíčové momenty, boje a hodnotové inspirace na cestě ke svobodě. Zazněla skladba 
Luboše Fišera Crux, která vznikla v reakci na události srpna 1968, hudebně-utopická kompozice 
Martina Hyblera Oligarcha Globalizátor s taneční choreografií Šimona Kubáně, americký jazz v podání 
Bohemia Saxophone Quartet či vizuální zpracování klíčových událostí předešlých 30 let výtvarníkem 
Pavlem Tichoněm. Účinkovali: Jana Kubánková – housle, Daniel Mikolášek – bicí, Bohemia Saxophone 
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Quartet, Šimon Kubáň a Jaroslava Janečková – tanec, IMUZA Company pod vedením Martina 
Hyblera. 
(Foto viz Fotokronika) 
Výstava 100 let výchovy ke svobodě – Tvoříme svět hlavou, srdcem, rukama 
Skálova ul. čp. 84 (naproti Muzeu Českého ráje) / 3. – 7. 12. 2019 od 10.00 do 18.00 hodin. 
 
Mezinárodní den seniorů: Liberecký kraj každoročně pořádá Oslavy Mezinárodního dne seniorů 
v různých městech kraje. V roce 2019 proběhly v pěti městech, včetně Turnova, přičemž u nás už 
podruhé. Letošní oslava se konala 18. října na Střelnici a vstup byl zdarma. Pro návštěvníky byl 
připraven zábavný program s písničkami a součástí bylo i krajské kolo soutěže Babička roku, jehož 
finalistkyy se utkaly 18. listopadu na Výstavišti v Olomouci v celostátním klání. 
 
Kniha o Čeňku Pacltovi 
V polovině prosince byla veřejnosti představena nová regionální kniha, která mapuje osudy jednoho 
z nejzajímavějších Turnováků naší historie – cestovatele Čeňka Paclta. Autorem výpravné publikace 
nazvané První Čech na pěti kontinentech. Cesty Čeňka Paclta (1813–1887) je ředitel turnovské 
knihovny Jaroslav Kříž.  
23. ledna 2020 proběhlo veřejné představení knihy v knihovně na nádraží.  
 

Vánoce 

Vánoční strom 
Letošním vánočním stromem na turnovském náměstí byla dvanáctimetrová jedle, která vyrostla na 
zahradě pana Lochmana v Mašově. Instalována byla na náměstí 25. listopadu, k slavnostnímu 
rozsvícení došlo 1. prosince. V programu vystoupil dramatický kroužek ZŠ Žižkova s vánoční hrou 
a nadílkou, žesťový sobor Základní umělecké školy a pěvecký soubor Karmínek také ze ZUŠ. 
Programem provázeli Eva Kordová a starosta města Tomáš Hocke. (Foto viz Fotokronika, listopad, 
prosinec) 
 
Vánoční trhy  
V pátek 6. a v sobotu 7. prosince proběhly na turnovském náměstí vánoční trhy s bohatým kulturním 
programem. (Foto viz Fotokronika) 
Program 
Pátek 6. prosince 
10.00 Zahájení trhů 
10.15 ZŠ Mašov 
10.45 ZŠ Skálova 
11.30 ZŠ Zborovská 
11.45 ZŠ 28. října 
12.30 ZŠ Žižkova 
13.15 ZUŠ Turnov 
14.00 Kostelíčkový pěvecký sbor Železný Brod, mezinárodní vánoční koledy 
15.30 Slávek Janoušek, známý český písničkář představí to nejlepší ze své tvorby 
16.00–18.00 Starostův čaj, stánek vedení města se speciálním čajem, jehož výtěžek poputuje 
seniorům 
17.00 Sbor dobrovolných muzikantů, amatérské sdružení hudebníků z Desné v Jizerských horách. 
Hrají převzaté i originální skladby 
18.00 Starý kmen, bluesová kapela z Liberce vedená Ivanem Jechou 
 

. Divadlo v Muzeu Českého ráje  
14.30 Buchty a loutky – Kocour v botách, známá pohádka od autorů filmu Malý pán – od 4 let 
16.00 Buchty a loutky – Andělíček Toníček, pohádka o andělíčkovi a jeho cestě do Betléma – od 4 let 
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Sobota 7. prosince 
10.00 Zlatý holky – vokální sextet z Jablonce nad Nisou 
11.00 Dechová hudba Český ráj Všeň, dechový orchestr řídí Jaroslav Raulin, zpívají Markéta 
Bismilerová a Václav Brož 
12.00 – Zlatý holky, vokální sextet z Jablonce nad Nisou 
13.30 Dechová hudba Český ráj Všeň, dechový orchestr řídí Jaroslav Raulin, zpívají Markéta 
Bismilerová a Václav Brož 
15.00 Vánoční Textová dílna – Ježíšku, přines! Vánoce netradičně – veselé i smutné písničky na téma 
Vánoce 
16.30 Dvacet deka duše, Vladimír Mišík revival 
18.00 Jakub Jan Ryba. Česká mše vánoční, Pěvecký sbor Antonín Dvořák a Orchestr přátel J. J. Ryby 
řídí Bohuslav Lédl 
 

. Divadlo v Muzeu Českého ráje  
10.30 Klaunské Divadlo Jeníčka a Mařenky, logopedická pohádka O Kočičce, o tom, jak velká legrace 
je logopedie, od 4 let 
14.00 Klaunské Divadlo Jeníčka a Mařenky O Smolíčkovi a Budulínkovi, můžou být dva kluci z různých 
pohádek kamarádi?, od 4 let 
16.00 Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky O Vánocích, interaktivní klauniáda, od 4 let 
 

. Doprovodný program  
Muzeum Českého ráje v Turnově: Pospěšte pastýři k Betlému. Výstava betlémů z dílen lidových 
betlémářů z Pojizeří a Podkrkonoší 
Muzeum Českého ráje v Turnově: Svíčka pro čas sváteční – vánoční řemeslná dílna. (Foto viz 
Fotokronika) 
Muzeum Českého ráje v Turnově: Strom splněných přání dětí z dětských domovů v Libereckém kraji 
(sbírka dárků) 
 
Pro dobrou věc: Turnovští skauti již poněkolikáté na vánočních trzích otevřeli stánek Pro dobrou věc. 
Každý, kdo si v něm zakoupil některý z výrobků, které skauti a jejich přátelé vyrobili, přispěl na 
dobrou věc. Tentokrát byl výtěžek určen dvěma mladým lidem – předškolákovi, jenž žije s maminkou 
samoživitelkou se zdravotními potížemi (z výtěžku mu bylo pořízeno vybavení potřebné pro vysněný 
vstup do skautského oddílu), a dvacetileté skautce, člence oddílu, která se v nedávné době kvůli 
autoimunitnímu onemocnění ocitla na vozíku.  
Stánek pro dobrou věc dokázal vydělat téměř 70 tisíc korun, částka byla příjemcům předána 
23. prosince na náměstí Českého ráje před živým betlémem turnovských skautů. 
 
Strom splněných přání 2019: V Muzeu Českého ráje byl i letos umístěn Strom splněných přání pro 
děti z dětských domovů. Iniciátorkou opět byla paní Vladimíra Paráková. Pod stromem jsou 
nachystány kartičky se jménem a přáním konkrétního dítěte z dětského domova v Libereckém kraji, 
zájemci si dle finanční hodnoty vyberou, dárek zakoupí, zabalí a doručí ho pod strom, odkud pak 
budou dárky distribuovány konkrétním dětem.  
 
Ježíškova vánoční pošta: V prostorách Turistického informačního centra se už tradičně schází pošta 
pro Ježíška. Děti mohou napsat svá přání k Ježíškovi v dopise a odeslat je prostřednictvím pošty 
v Informačním centru. Dopisy dětí musejí být opatřené zpáteční adresou, aby Ježíšek věděl, kam 
dárky doručit. Jde samozřejmě o to, že se tajná přání dětí dozvědí jejich rodiče a mohou Ježíškovi 
pomoci dárky sehnat. Ježíškova pošta fungovala od pondělí 2. do středy 18. prosince. Za přinesení 
dopisu dostanou děti malé dárky a potvrzení o předání dopisu.  
 
Starostenský čaj: Už potřetí se na náměstí během prvního dne vánočním trhů podával tzv. 
starostenský čaj. Koupí čaje přímo od starosty mohl každý přispět na vánoční dárky turnovským 
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seniorům. Podařilo se získat 2 000 korun. Čaj se prodával necelé dvě hodiny, protože zájem byl tak 
velký, že byl vyprodaný dřív, než měl prodej skončit (což prý podle pana starosty není obvyklé). 
 
Jednotlivé vánoční akce: 
1. prosince: H9 – Mužský vokální nonet. Koncert souboru složeného z pánské sekce Smíšeného sboru 
Jizerka Semily. Adventní koncert, kostel sv. Mikuláše  
5. prosince: Vánoční koncert pro seniory v Městském divadle (zdarma) 
6. a 7. prosince: Vánoční trhy na náměstí  
6. a 7. prosince: Vánoční dílny – svíčka pro čas sváteční 
7. prosince: Capella Rederna – adventní koncert na Valdštejně. Pestrý vánoční repertoár z různých 
koutů světa. Spojeno s prohlídkou Slavnostního sálu klasicistního domu.  
8. prosince: Vilém Veverka a Ultimate W Band. Hobojista Vilém Veverka patří k nejrespektovanějším 
českým interpretům klasické hudby a k evropské špičce ve hře na hoboj. Kostel Narození Panny Marie  
14. prosince: Vánoční koncert skautského sboru. 14.00 h Bukovina u kaple, 16.00 h Ohrazenice 
u kapličky 
15. prosince: Vánoční koncert skautského sboru. Valdštejn 
15. prosince: Jaroslava Tajanovský a Drahoslava Satorová. Koncert komorního dua Jaroslava 
Tajanovská (hoboj, zpěv) a Drahoslava Satorová (klavír). Adventní koncert, kostel Narození Panny 
Marie  
18. prosince: Vánoční koncert ZUŠ. Tradiční vánoční koncert žáků Základní umělecké školy v Turnově. 
Městské divadlo 
21. prosince: Vánoce s vévodou. Vánoční setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna. Hrad Valdštejn 
22. prosince: Martin Kyšperský. Koncert brněnského alternativního hudebníka, spisovatele, básníka, 
herce, frontmana a hlavního autora repertoáru kapely Květy. Dům Na Sboře 
23. prosince: Betlémské světlo a skautský betlém. Vánoční zpívání a předání výtěžku ze sbírky Pro 
dobrou věc. Náměstí Českého ráje od 17.00 hodin. (Foto viz Fotokronika). 
23., 27. a 30. prosince: Vánoční prohlídky hradní kaple a slavnostního sálu klasicistního domu. 
Valdštejn 
24. prosince: I Dilettanti. Koledy a vánoční skladby v podání libereckého souboru. Valdštejn 
26. prosince: Funky Xmas. Koncert skupiny Funk Corporation. KC Střelnice 
26. prosince: Musica Fortuna. Vánoční koncert na Valdštejně 
28. prosince: Vánoční varhanní koncert Radka Rejška. Valdštejn 
1. ledna: Novoroční koncert manželů Lédlových. Tradiční novoroční koncert s netradičními písněmi J. 
Kainara. Valdštejn 
1. ledna: Novoroční ohňostroj Na Lukách 
 

Další akce menších organizátorů 

Restaurace Bbejby: Pizza školka – každou středu od 14 hodin od února 
Restaurace Bbejby: 25. dubna: Turnov okresním městem? Veřejná beseda se senátorem MUDr. 
Raduanem Nwelatim.15. 2. – 29. 3.: Móda a dopravní prostředky v uplynulých sto letech. Výstava 
prací žáků ZŠ 28. října. 
5. října: Jarmark na louce u Ábelova mlýna. Další ročník nejen řemeslných trhů. Neformální zahájení 
v 10.00 hodin, ukončení jarmarku v 18.00 hodin. Připraveno je divadlo pro děti (13.00) a další aktivity. 
6. prosince: Chanukový koncert s Mackie Messer Klezmer Bandem v Turnoff Café v Skálově ulici 
6. a 7. prosince: Vánoční dílny – svíčka pro čas sváteční v Turnoff Café v Skálově ulici 
 
Kulturní akce v okolních obcích (výběr) 
. 4. května: Jarmark na louce u Ábelova mlýna. Další ročník nejen řemeslných trhů v Dolánkách. 

Součástí bylo vystoupení loutkového souboru Čmukaři. 
. 8. května: 19. Haškova velocipiáda ve Všeni. Tradiční slavnost s exhibiční jízdou cyklistů na 

historických i současných kolech a také v dobových kostýmech.  
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. 11. května: Cesta lesem pohádek. 28. ročník pochodu pohádkovým lesem v délce 7 km v okolí 
Všeně, trasa pro kočárky v délce 4 km.  

. 1. června: Maloskalská noc 2019. Vstoupili Ben Cristovao, Lipo, Těla, Petr Kolář, Doctor PP, 
Walda Gang, Swingová prťata a další. Proběhla i tradiční neckyáda.  

. 31. května – 2. června: 100. výročí založení Sokola Vesec 

. 1. června: 700 let obce Všeň 

. 1. června: Antimony 2019 v Rovensku pod Troskami 

. 15. června: Vranov-Pantheon. Koncert k letnímu slunovratu. Tradiční koncert k letnímu 
slunovratu turnovského orchestru TOS a Martina Hyblera. Jako hosté vystoupili flétnistka 
Melanie Matějka, kytarista Štěpán Matějka a houslistka Jana Kubánková. Součástí akce byla 
výtvarná dílna – malba v otevřené krajině, večer 14. června. 

. 29.–30. června: Lanochodci na Troskách. 3. ročník 

. 13. července: Klokočský hudební festival. Zahrály Taneční a swingový orchestr ZUŠ Železný 
Brod, Big Band Železný Brod (swing), Always (rock, Železný Brod), Jamaron (crossover, Praha), 
The Peanuts (rock, Benešov u Semil), Anarchia (metal-rock, Turnov), Hush (Liberec), URIAH HEEP 
(nejlepší revival kapely v Evropě), Adaptace (Turnov).  

. 13. července: Slavnosti svijanského piva. Nejstarší pivní slavnosti v republice slavily třicátiny! 
Vystoupilo 18 skupin a interpretů na třech pódiích – mj. Jelen, Trautenberk, TheTapTap, Walda 
Gang, Krucipüsk a Marie Rottrová 

. 17. srpna: Svijanské pivobraní. 9. ročník. Vystoupily: Kapely Sešlost (14.30), Laxigal (17.30), 
Waldovy Matušky (20.30) a Bigbítek (22.30 hodin). Pro děti hrál Honza Popleta 

. 21. září: 7. ročník nočního strašidelného lesa v Jenišovicích. Spousta strašidelných masek 
a neživých strašidel. Start bojácní 18.00–19.30, nebojácní 19.30–21.00 hodin.  

 

  



Kronika města Turnova 2019  |162 

Turnovské kulturní osobnosti 

Miloslav Holas  

13. listopadu 2019 oslavil turnovský občan a člen mnoha turnovských spolků Miloslav Holas sté 
narozeniny. Miloslav Holas byl 
celý život nadšeným 
ochotnickým hercem a také 
kynologem.  
V současné době žije 
v Domově důchodců Pohoda, 
kde ho v den jeho narozenin 
navštívilo vedení města 
(starosta s oběma 
místostarostkami), aby mu 
poblahopřálo k jeho jubileu. Za Okresní správu sociálního zabezpečení 
panu Holasovi také popřál pan Jaroslav Kučera, který mu předal 
gratulaci od paní ministryně a informoval ho o zvýšení důchodu. 
Pan Holas se narodil v chalupě na Károvsku, ale když jeho otec založil 
obchod s textilním zbožím, rodina se přestěhovala do Skálovy ulice. Po měšťanské škole studoval na 
Obchodní škole v Turnově a Obchodní akademii v Liberci. Pracovat začal v Lomnici nad Popelkou ve 
Šlechtových závodech a následně i v Praze ve velkoobchodě s textilem, který s počátkem války zanikl. 
Ve válečném období nejdříve pomáhal rodičům v podnikání a poté byl totálně nasazen. S nástupem 
komunistické moci byl obchůdek zlikvidován a otec byl nucen dělat pomocného dělníka. Pan Holas 
odešel ze semilského okresu a pracoval řadu let ve službách Hospodářského družstva v Mnichově 
Hradišti a Liberci. Po roce 1962 nastoupil do funkce vedoucího ekonoma do družstva Znak na Malé 
Skále a po 30 letech v jeho službách odešel do důchodu. Od roku 1947 bydlel v ulici 5. května, kde se 
také seznámil se svojí ženou Jiřinou, se kterou vychoval dvě děti – dceru a syna. Nyní se už těší ze 
svých pravnoučat, žije v Domově důchodců Pohoda a stále sleduje aktuální dění.  
Mnoho lidí zná pana Holase jako pejskaře, který v kynologickém klubu vycvičil desítky psů. Sám 
choval německé ovčáky. V kynologickém klubu pracoval ještě nedávno coby pokladník a na cvičiště 
vždy rád docházel.  
Miloslav Holas byl také vynikajícím divadelním ochotníkem. Je nejstarším členem Ochotnického 
spolku Antonín Marek. Za celoživotní působení na jevišti obdržel v roce 2009 nejvyšší ochotnický řád 
– Zlatý odznak Josefa Kajetána Tyla.  
Miloslav Holas zemřel 1. února 2020.  
(Životopis a fotografie převzaty z www.turnov.cz). 

Drahomír Machaň 

Na začátku května navštívil starosta města Tomáš Hocke setkání pražské pobočky Spolku rodáků 
a přátel Turnova, aby jeho předsedovi – Drahomíru Machaňovi – předal ocenění za vynikající 
občanské aktivity v oblasti dobrovolnictví především při vedení pražské pobočky Spolku rodáků 
a přátel Turnova a propagaci horolezectví, a to u příležitosti jeho devadesátin.  
Drahomír Machaň se narodil v Mašově u Turnova. Středoškolské vzdělání na Obchodní akademii 
dokončil v Liberci, dále studoval Vysokou ekonomickou školu v Praze – obor zahraniční obchod. Celý 
život obětavě pracoval ve službách Ministerstva zahraničního obchodu. Jako obchodní rada ČSR 
pracoval v diplomatických službách (Sydney, Moskva, Oslo, atd.). Externě spolupracoval s Institutem 
zahraničního obchodu, fakultou na Vysoké škole ekonomické při výuce studentů a pracovníků 
zahraničního obchodu. Stále ve svém oboru publikuje. 
Pana Machaně známe ale také jako výkonného sportovce-horolezce. Jako člen reprezentačního 
horolezeckého družstva ČSSR (1949–1953) je zapsán na vrcholech nejen Vysokých Tater, ale i Pamíru, 
Ťan-šanu, Kavkaze. Dodnes obdivuje milované Hruboskalsko, kde se svými vrstevníky – Radovanem 
Kuchařem, Bohumilem Svatošem, Oldřichem Kopalem, Jaroslavem Kyselou, Karlem Cermanem 
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a dalšími skalními kamarády tvořili tehdy podstatnou část národního mužstva ČSR horolezců. 
Drahomír Machaň je také autorem hodnotných prvovýstupů na pískovcových skalách Českého ráje. 
Je duší spjat s rodným krajem. Proto také od roku 2005 do roku 2011 řídil velice úspěšně výbor 
pražské pobočky spolku rodáků. Vykonal velký kus obětavé nezištné práce v přípravě besed pro členy 
pobočky a také publikoval o historii kraje v rozmanitých oblastech etnografie Turnovska okolí. Těší se 
dodnes ve své skromnosti velké oblibě. Svou lásku a obdiv k rodnému kraji projevil ve více jak 
padesátiletém členství rodáckého spolku.  
Dodnes je bezednou studnicí znalostí kraje, sepsal historii Turnovského spolku rodáků v Praze, je 
příkladem životního optimismu. V minulém roce vzpomínal na Josefa Smítku, kamaráda ze skal při 
odhalení jeho pamětní desky na domě v Komenského ulici v Turnově. „Od Josky jsem se učil lezení, 
moderní lezecké a jistící technice, poslouchal jsem jeho nekompromisní názory na německou 
okupaci. Pepík Smítku byl výborný vypravěč, milovali jsme ho, byl to pro nás guru a každé setkání 
s ním bylo pro nás svátkem,“ popsal Drahomír Machaň. 
(Životopis převzat z webových stránek města). 

PhDr. Jan Kubáček 

Uznávaný český politolog Jan Kubáček se narodil 12. října 1981 v Turnově, kde v letech 1993–2000 
vystudoval gymnázium. V letech 2000–2006 studoval politologii na Filozofické fakultě Karlovy 
univerzity. Specializuje se na politický management, politickou komunikaci a volební marketing, je 
autorem několika odborných knih a cvičebnic, desítek studií a popularizačních článků. Přednáší 
nepravidelně na řadě odborných institutů, v České republice i zahraničí. Své analýzy zpracovává 
rovněž pro česká média, i zahraniční sdělovací prostředky a tiskové agentury. (Rozhovor s Janem 
Kubáčkem vyšel mj. v novinách Turnovsko v akci v dubnu 2008).  
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Kulturní organizace ve městě 

Kulturní centrum Turnov 

Adresa: Markova 311 
Jednatel společnosti: Mgr. David Pešek (od 2. 9. 2013) 
Charakteristika: Kulturní centrum Turnov bylo založeno v září roku 2001 jako hlavní kulturní instituce 
města. Stoprocentním vlastníkem je Město Turnov. (Předchozí organizace Turnovské kulturní 
středisko byla příspěvkovou organizací Města Turnov.) KCT provozuje Kulturní centrum Střelnice 
a Městské divadlo v Turnově (to je v majetku Města Turnov). V péči má také budovu bývalého kina 
Bio Ráj v Žižkově ulici (budova je nevyužívaná, v roce 2018 byla prodána), smuteční síň a do ledna 
2017 i parkoviště U Raka (později přešlo do správy města). Pod křídly Kulturního centra Turnov 
fungovala dvě dobrovolná zájmová uskupení: Kruh přátel hudby pro příznivce klasické hudby a jeho 
abonentní řada koncertů Turnovské hudební večery a Filmový klub pro aktivní filmové fanoušky. 
(Přehled jejich aktivit je zaznamenatelně včleněn do přehledu akcí). 
V roce 2019 uspořádalo KC Turnov téměř 1 000 akcí, které navštívilo 99 349 návštěvníků. 
 
Hlasy a ohlasy Turnovska 
Kulturní centrum zajišťuje i vydávání měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska, kterému nikdo neřekne 
jinak než HOTy. Od roku 2014 vychází v novém formátu, v nákladu 7 550 ks. Rozsah časopisu je 28 
stran a jeho obsah tvoří zejména podrobné informace o pořadech KCT a informace škol, knihovny, 
muzea, ZUŠ a dalších organizací neziskového charakteru v Turnově a okolí působících. Šest stran je 
věnováno informacím z radnice.  
Distribuce Hlasů a ohlasů Turnovska 
Od září přestal být měsíčník HOT distribuován zdarma do poštovních schránek obyvatel, zájemci o něj 
si jej nadále mohli vyzvedávat v distribučních místech, kterých je v Turnově poměrně dost, případně 
si uhradit poštovné. Důvodem bylo zajištění úspor, zejména poté, co Česká pošta výrazně zvýšila 
poplatek za distribuci.  
Distribuční místa:  
Budovy Městského úřadu (Antonína Dvořáka a Skálova ulice) / Regionální turistické informační 
centrum na náměstí Českého ráje / Městská knihovna A. Marka i její pobočky na nádraží, na Malém 
Rohozci a v Mašově / Panochova nemocnice / Muzeum Českého ráje / večerka pana Haška v Alešově 
ulici / trafika U Vildy ve Skálově ulici / trafiky pana Sejvala v Nádražní ulici a na Havlíčkově náměstí / 
samoobsluha Coop na Daliměřicích / čerpací stanice Benzina na Valdštejnsku / recepce KC Střelnice / 
Městské divadlo Turnov (v letních měsících také letní kino). 
 
Kavárna KUS 
Kavárna slouží nejen jako doprovodný gastroprovoz pro kulturní akce.  
 
Pronájmy 
Všechny prostory kulturního centra jsou pronajímány dalším subjektům k pořádání kulturních jiných 
akcí. Podrobný přehled pronajímatelů a jejich akcí je uveden ve výroční zprávě organizace.  
 
Personalistika, vedení a orgány společnosti: 
O chod organizace se staralo 15 zaměstnanců. Zhruba 100 dalších smluv bylo uzavřeno v rámci 
externí spolupráce (promítači, šatnářky, uvaděčky…). 
 
Přehled prostor pro pořádání kulturních akcí: 

 Kulturní centrum Střelnice, Markova 311 
velký sál – variabilně podle rozestavění židlí 400–550 míst 
malý sál, tj. kino Sféra – 104 míst 
minisál, klubovny, zasedací místnost – dle potřeby cca 150 míst 
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V budově se dále nachází restaurace (již druhým rokem ve vlastní režii) a výstavní plochy ve 
foyer a v 1. patře. 

 Městské divadlo, Hluboká 670 
kapacita 299 míst + 20 přístavků 
dále je zde k dispozici bar a galerie ve foyer 

 
Hudební programy:  

 Básníci ticha – hudební festival (více viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších událostí), 
215 diváků 

 Turnovské hudební večery (viz Spolky – Kruh přátel hudby), 8 koncertů s 1 286 návštěvníky 

 Malá (domácí) scéna, 16x, 1 265 diváků 

 Turnovské kulturní léto + poslechové večery před kavárnou KUS, 14 pořadů, 1 198 diváků 

 Adventní koncerty, 4 koncerty, 244 diváků 

 Velké koncerty, 5x, 1 307 diváků 

 Sdružení Napříč (Písničkářky Napříč, Festival Napříč), 3x, 163 diváků 

 Funkin´ Turnov, 1x, 277 návštěvníků 

 Neform Jazz Fest, 2x, 205 návštěvníků 

 Galavečer Poetika, 1x, 67 návštěvníků 

 Ostatní pořady, 11x, 2 936 návštěvníků 

 Kulturnov, 1x, 430 návštěvníků 
Celkem: Proběhlo 67 hudebních pořadů, které navštívilo 9 593 diváků.  
 
 

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV (KCT) – STŘELNICE 
 
Přehled vlastních akcí:  
Hlavní sál 
Podrobnosti o akcích, profily hudebníků, divadelníků a dalších jsou zveřejňovány v Hlasech a ohlasech 
Turnovska. 

. 24. ledna: Nová partička. Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer, Jakub Kohák, 
Michal Novotný, Marian Čurko 

. 17. února: Velký rodinný karneval – Večerníček volá aneb Hurá do pohádky. Pořádaly Žlutá 
ponorka s Kulturním centrem 
19. března: Petr Spálený. Výroční koncert k 75. narozeninám slavného zpěváka a k 50 letům 
na hudební scéně.  

. 22. až 24. března: Čokofest. Čokoládový festival pořádaný agenturou Chris Events byl 
jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, 
skvěle si pochutnat a případně se i přiučit vaření s čokoládou.  

. 5. dubna: Koncert dvou kapel – ZA-BEAT! & ROZUMBROTHERS. Kapela ZA-BEAT! ukončila po 
25 letech svou činnost a toto byl koncert na rozloučenou. 

. 6. dubna: MTO Universal Praha (malý taneční orchestr) – Maškarní bál pro dospělé. Hosté si 
užívali vystoupení Františka Skály, Tomáše Hanáka, Zdeňka Lhotského, Lenky Vychodilové 
a dalších známých umělců, kteří průběh večera zpestřili písněmi od Elvise Presleyho a Toma 
Jonese přes Franka Sinatru a Pavla Lišku až po Janu Kratochvílovou a Hanku Zagorovou. 

. 2. května: Koncert orchestrů ZUŠ Turnov. Vystoupily tři orchestry: dechový orchestr, Big 
band a kytarový orchestr.  

. 6. května: Čínská medicína a výrobky na bázi starých tibetsko-čínských receptur 
Kosmeceutika TianDe – výrobky pro zdraví i pro krásu.  

. 13. května: Radůza s kapelou. Koncert oblíbené písničkářky.  
18. června: Vandráci vagamundos. Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek 
Bernard tři měsíce vandrovali po střední Americe.  
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. 24. června: Unikátnost kosmeceutiky Tiande. Čínská medicína a výrobky na bázi starých 
tibetsko-čínských receptur.  

. 28. června: Funkin´ Turnov 2019. Festival pořádá turnovská kapela Funk Corporation. 
Vystoupily United Flavour se španělskou frontmankou Sista Carmen, Foxy Mama inspirovaná 
zvukem 60. a 70. let a aktuálně dobývající pražská klubová podia a domácí Hitfakers a Funk 
Corporation.  

. Letní programy před KC Střelnice (viz níže) 

. 24. srpna: Básníci ticha 2019 (viz Přehled nejvýznamnějších událostí). 

. 30. srpna: FD Band. Známá turnovská skupina s písněmi Petra Kalandry, Oborohu, Vladimíra 
Mišíka nebo Buty. A taky The Beatles, Erica Claptona, Lennyho Kravitze, Carlose Santany 
a dalších 

. 13. září: Fokus Turnov slaví 25 let. Benefiční koncert na oslavu výročí od 17.00 hodin před KC 
Střelnice. Vystoupily Big band ZUŠ Turnov, skupiny The Hitfakers a Slza.  

. 1. listopadu: Tata Boys. Koncert populární hudební skupiny.  

. 5. listopadu: Fashion show styl 2.0. Módní přehlídka značek Oui, E.daniely, Lauren Vidal, 
Infinite, Rich & Royal a představení luxusních kabelek firmy Facebag. Předváděné modely 
byly následně vystaveny v butiku Styl 2.0 v Palackého ulici čp. 195. 

. 22. listopadu: Festival Napříč 2019. Letošní ročník festivalu byl věnovaný výročí 30 let 
svobody. Vystoupili: Václav Koubek, český písničkář a harmonikář, spisovatel, herec a režisér. 
Jakub Cermaque, český básník, režisér a písničkář, pocházející z Teplic, syn hudebníka 
Miroslava Waneka a Romany Mazancové. Phil Shoenfelt & Southern Cross – anglický 
hudebník, skladatel, učitel a spisovatel. Od roku 1995 žije v Praze. V Turnově zahrají ve 
složení David Babka (slidea steel kytara), Jaroslav Kvasnička (bicí, perkuse), Pavel Krtouš 
(basová kytara) a Phil Shoenfelt (zpěv, kytary). 
10. prosince: Koruna Himálaje. Přednáška Radka Jaroše, českého horolezce, prvního, který 
vystoupal na všech čtrnáct nejvyšších hor naší planety bez použití kyslíkového přístroje.  

. 12. prosince: iMUZA – Koncert k Vánocům.  

. Na koncertě se představil smyčcový orchestr TOS ve spolupráci s profesionálními umělci 
z Liberce a Prahy; dětský pěvecký sbor Turnováček a Carmina společně s dospělým smíšeným 
pěveckým sborem Musica Fortuna. Speciálním hostem koncertu byl Meky Žbirka, který se 
připojil v samotném závěru koncertu. Dirigoval Martin Hybler, večerem prováděla Jana 
Kubánková. Zazněla vánoční díla, koledy, populární melodie z filmů a písňová ochutnávka 
z projektu Symphonic Album Mekyho Žbirky v aranžích Martina Hyblera. Součástí akce byla 
výtvarná dílna s akademickým malířem pro děti i dospělé. 

. 21. prosince: Snap Call + Tamdoletma + Lety Mimo. Benefiční vánoční koncert. Výtěžek 
koncertu byl věnován Šimonovi Ferbasovi, kterému komplikuje život těžká spastická forma 
dětské mozkové obrny. 

. 26. prosince: Funky Xmas. Koncert skupiny Funk Corporation 
 
MALÁ SCÉNA 
12. dubna: Dědkové. Koncert kapely hrající písně, které jste dlouho neslyšeli, ale dobře znáte.  
17. května: Hitmakers. Koncert turnovské kapely.  
24. května: Bigbítek. Koncert přední revivalové kapely. 
29. listopadu: Hallodrn, Hitmakers & Rain. Rockovo-metalový trojkoncert. 
 
Letní programy před KC Střelnice od 19.00 hodin, vstup volný  
. 5. července: Turnovanka 
. 6. července: Elvis Presley – The sun sessions 

. 12. července: Damúza Praha – Detektiv Lupa a tajemná věž. Divadelní představení. 

. 13. července: Stevie Wonder – Innervisions.  
19. července: Přehmat. Koncert liberecké rockabilly/rock´n´rollové kapely  

. 20. července: Coldplay – A Rush Of Blood to the Head 



Kronika města Turnova 2019  |167 

. 26. července: Marek Doubrava. Hudební skladatel, bývalý kytarista skupiny Tata Bojs a jeden 
z ústředních členů skupiny Hm…  

. 27. července: Zuzana Navarová – Caribe 

. 2. srpna: Klaun Family – Námořnická pohádka. Klauni Olina a Hubert zakotvili v manželském 
přístavu, ale touha po dobrodružství odnáší Hubertovy myšlenky daleko za obzor. A tak Hubert 
s Olinou vyplují na dalekou plavbu, aby našli nejvzácnější poklad 

. 3. srpna: Adele – 21. Poslechový večer 

. 9. srpna: The Boband. Koncert kapely hrající písně Boba Dylana v koncertní sestavě se 
smyčcovým doprovodem 

. 10. srpna: Poslechový večer: Mahsa Vahdat & Mighty Sam Mcclain – Scent of Reunion. 
Louisianská legenda mezi tamními bluesovými, gospelovými a soulovými zpěváky Mighty Sam 
McClain ve společnosti íránské zpěvačky Mahsy Vahdat 

. 16. srpna: Funny Grass. Tradiční bluegrass, country a irská muzika v podání oblíbené regionální 
skupiny 

. 17. srpna: Poslechový večer. Pink Floyd Live in Venice 15. 7. 1989. Kapela vystupovala 
v Benátkách na plovoucí plošině a shromážděné davy zaplnily každý centimetr náměstí sv. Marka  

. 23. srpna: Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky – Míchané pohádky. Bláznivé klaunské 
interaktivní pohádky, které vznikají na místě. Malí i velcí diváci rozhodovali, jaká pohádka se 
bude hrát a kdo v ní bude hrát 

. 30. srpna: FD Band. Známá turnovská skupina hrála písně Petra Kalandry, Oborohu, Vladimíra 
Mišíka nebo Buty. A taky The Beatles, Erica Claptona, Lennyho Kravitze, Carlose Santany 
a dalších 

. 31. srpna. Poslechový večer. John Lennon a Yoko Ono – Double Fantasy. Sedmé studiové album 
slavného britského hudebníka  

 
KUS – Kulturní kavárna 
. 16. ledna: O literatuře – Jiří Hájíček. Autor mnoha oceňovaných knih 
. 20. února: O literatuře – Marek Šindelka. O literatuře píše mimo jiné i pro Hospodářské noviny. 

Je dvojnásobným držitelem ceny Magnesia Litera za prózu. V roce 2012 ji získal za sbírku povídek 
Zůstaňte s námi a v roce 2017 za svou zatím poslední knihu, román Únava materiálu. 
20. března: O literatuře – Alexandr Flek. Hostem moderátora Petra Viziny byl evangelikální 
teolog, kazatel a překladatel Bible Alexandr Flek s otázkou, jak by mohl vypadat Ježíšův příběh 
dnes? 
11. dubna: Laxigal & Ty krávo. Koncert pop-rockové kapely Laxigal, hrající převážně převzaté 
věci, doplnilo uskupení Ty krávo ze středních Čech, které svou tvorbu označuje za „rýmované 
hospodské tlachy a příběhy ze života“. Malá (domácí) scéna, koncert. 

. 24. dubna: Erik Tabery. Setkání s šéfredaktorem týdeníku Respekt, kde píše zejména politické 
komentáře. V roce 2003 obdržel cenu Novinářská křepelka a v únoru 2009 získal cenu 
Ferdinanda Peroutky. O dva roky později také Novinářskou cenu. Je autorem řady knih. Za tituly 
Vládneme nerušit a Hledá se prezident, byl nominován na cenu Magnesia Litera. Je autorem 
řady dokumentů například o mladých lidech Generace nula. Poslední kniha Erika Taberyho nese 
název Opuštěná společnost a byla vydána v roce 2017. 

. 3. května: Adina Atlas a Peprmintová slunce. Koncert turnovské rockové kapely.  

. 4. května: Ba naopank. Koncert psycho-punk-popového kvartetu z Turnova. 

. 22. května: O literatuře – Petr Stančík. Český spisovatel, básník, prozaik, esejista, dramatik 
a textař, který v roce 2015 získal cenu Magnesia Litera v kategorii próza. Nominaci na stejnou 
cenu získal v letošním roce i jeho zatím poslední román Nulorožec.  

. 6. června: Písničky Napříč. Pranic a Duo Nika. Hosty Ondřeje Halamy a jeho skupiny Pranic byly 
dvě mladé turnovské gymnazistky Veronika Rubášová a Nikola Domácí, vystupující pod názvem 
Duo Nika 

. 6. listopadu: O literatuře – Michael Kocáb. Hudební skladatel, zpěvák, občanský aktivista, politik 
a podnikatel. Moderoval Petr Vizina. 
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. 15. listopadu: Bigbítek. Přední revivalová kapela hrající poctivý český bigbeat. 

. 11. prosince: O literatuře – Zuzana Li. Jaké postavení má v Číně literatura? Existuje zde cenzura? 
O čem píší prorežimní a protirežimní autoři a jaký mají vliv na společnost? A co vlastně Číňané 
čtou? Povídání s přední českou sinoložkou Zuzanou Li. 

 
Kavárenský kvíz 
Již třetím rokem probíhaly pravidelné soutěžní pořady v restauraci – v pěti kolech moderátor pokládá 
otázky z pěti tematických kategorií a jednotlivé týmy, mající max. 4 hráče, sbírají body za správné 
odpovědi. Vítězný tým si odnáší vstupenky na akce Kulturního centra a 2. a 3. tým dostává slevu na 
útratu ještě ten večer.  
3. ledna / 7. února / 7. března / 4. dubna / 2. května / 3. října / 7. listopadu / 5. prosince 
 
Cestovatelský klub:  
. 9. ledna: Cestovatelský klub – Indonésie a Kimodští draci 
. 23. ledna: Cestovatelský klub – Z Prokletých hor do Albánie. Multimediální cestovatelská 

přednáška Pavly Bičíkové 
. 6. února: Cestovatelský klub – Vanuatu, Děti ráje 

27. února: Cestovatelský klub – Borneo 
6. března: Vanuatu – Děti ráje. Výprava na nejpřátelštější místo na světě, tropický ráj 
s průzračným mořem a stále usměvavými obyvateli. Cestovatelský klub s Tomášem Kubešem 

. 13. března: S batohem napříč Marokem. Cestovatelský klub s Pavlou Bičíkovou 

. 27. března: Havajské ostrovy – Cestovatelský klub s Liborem Turkem. Kino Sféra od 18.00 hodin. 
Vstupné 90 Kč 

. 3. dubna: Norsko  

. 17. dubna: Zimní plavci na Špicberkách. Tři otužilci z České republiky a Velké Británie, kteří se 
věnují zimnímu plavání, mají ještě jednu vášeň – polární cestování. Na jaře 2013 se vydali na 
Špicberské ostrovy 

. 15. května: Všechny cesty vedou do Říma. Cestovatel Patrik Kotrba 

. 25. září: Robert Schiller – Německo není jen eintopf. Robert Schiller se narodil ve smíšené 
německo-polské rodině ve Slezsku, vyrůstal v Německu a nyní bydlí a pracuje v Liberci.  

. 9. října: Zdeněk Vacek – Volání Mato Tipila. Cesta na posvátnou horu Mato Tipila ve Wyomingu. 

. 20. listopadu: Jiří Kalát – Laos plný min 

. 4. prosince: Marek Šimíček – Monte Rosa. Masiv Monte Rosa se nachází na východě Walliských 
Alp, na hranicích Švýcarska a Itálie.  

 
Fotoklub Safír na Střelnici:  
Fotoklub Safír vystavuje již několik málo let ve spolupráci s KC Turnov, a to na třech místech – ve 
foyer Střelnice, v kavárně KUS a na chodbě (nově opravené) nádražní budovy (od vchodu vlevo 
směrem k prostorám knihovny). Přehled výstav viz Fotoklub Safír. 
 

KCT – KINO SFÉRA 
Filmová představení se již od září roku 2011 odehrávají v budově Střelnice v bývalém malém sále, 
upraveném na kinosál s digitálním promítáním. Ve středu probíhá promítání divácky náročnějších 
filmů Filmového klubu (FK). Stále častěji se promítají filmy tzv. 3D technologií. Většina zahraničních 
filmů se uvádí v původním znění s titulky, obvykle jen dětské filmy či „trháky“ bývají dabovány, 
případně bývají uváděny obě varianty v rámci repríz. Nejdražší jsou filmy 3D. V kinosále se odehrávají 
i některé jiné kulturní akce.  
Letní kino – v létě bylo v provozu letní kino, do kterého se na letní sezonu přesunula digitální 
technologie z kina Sféra na Střelnici. V roce 2019 ho navštívilo 10 548 diváků. 
Celková návštěvnost kina v roce 2019: 616 představení, která navštívilo 34 826 diváků, v průměru 
tedy 56,54 diváků na jedno představení.  
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Nejnavštěvovanějším filmem byl snímek Ženy v běhu, který navštívilo 3 916 diváků, na druhém místě 
se umístil vítěz z roku 2018 Bohemian Rhapsody. 
 
Speciální promítací akce 

 Promítání oper, baletů, činoher a koncertů (18 představení, 571 diváků)  

 Promítání pro školy (2 481 žáků na 30 představeních) 

 Filmový klub (1 041 diváků, nejvíce v historii) 

 Kino nejen pro seniory (2 359 diváků) 
 
AKCE V KINĚ (výběr) 
Od října začalo kino chystat a prezentovat program v dvoutýdenních intervalech. Po mnoha letech 
měsíčních přehledů. 
 
10. února: Umění v kině – Franz Lehár – Veselá vdova. Záznam z Metropolitní opery v New Yorku 
19. února: Balet v kině – Don Quijote. Přímý přenos baletu z Royal Opera House v Londýně. 
4. března: V čem je Jižní Korea víc sexy než Bali? Benefiční cestovatelský stand-up. Mladý filantrop 
Peter Chalupianský, který dokázal získat téměř 2 000 000 Kč pro desítky lidí s handicapem. 
23. března: Opera v kině – W. A. Mozart Takové jsou všechny. Záznam opery z Metropolitní opery 
v New Yorku 
20. dubna: Antonín Dvořák – Rusalka. Česká opera Rusalka v repertoáru Metropolitní opery. V roli 
Rusalky Renée Fleming. 
12. května: Monetovy lekníny – magie světla a vody. Fascinující putování po mistrovských dílech 
Clauda Moneta v dokumentárním filmu. 
16. května: Trojprogram Wheeldon / Sidi Larbi / Pite. Královský balet v Londýně a díla tří současných 
předních choreografů.  
5. června: Pjér la Še´z – Otcové a dcery. Hlubinný psychoterapeut, hudebník, spisovatel 
11. června: Balet v kině – Romeo a Julie. Přímý přenos baletu Romea a Julie Sergeje Prokofjeva 
7. září: Koruna Himaláje – přednáška Radka Jaroše. (Nekonalo se).  
28. září: Opera v kině – W. A. Mozart Don Giovanni. Záznam z Teatro La Fenice v Benátkách.  
2. října: Roger Waters US + Them. Filmová projekce koncertního snímku Rogera Waterse, jedné 
z hlavních tvůrčích sil legendárních Pink Floyd.   
11. října: Friday movie night – Hanební pancharti.  
17. října: La Traviata.  
18. října: Babička roku Libereckého kraje. Talentová soutěž babiček ve věku od 55 let. 
1. listopadu: Tata Boys. Jedna z nejoriginálnějších pódiových show v republice v podání populární 
kapely. 
5. listopadu: Concerto / Enigma variace / Raymond Act III. Od klasického původního díla Maria 
Petipy, až k domácím choreografům. Tři samostatných krátkých baletů. 
6. listopadu: Disident František „Čuňas“ Stárek o Václavu Havlovi 
8. listopadu: Petra Hájková – Barevný rozjezd podnikání. Autorské čtení. Petra Hájková se věnuje 
konzultacím pro drobné, malé a střední firmy. Vznik nového nápadu na činnost technologické firmy 
popsala ve své knize. 
12. listopadu: Den seniorů. Akce organizovaná ministerstvem práce a sociálních věcí. Odpoledne plné 
užitečných informací, kultury i zábavy: beseda o sociálních a zdravotních službách, praktické tipy 
a rady jak se bránit tzv. „šmejdům“, odborníci zodpovídali dotazy v oblasti starobních důchodů, 
sociálních dávek a dalších oblastí. Těšte se na hudební představení, drobné dárky a občerstvení. Akci 
moderoval Jan Sedláček.  
13. listopadu: Čínská medicína. Léčebné postupy podle starých tibetsko-čínských receptur. 
Prezentace. 
10. prosince: Balet v kině – Coppélia.  
22. prosince: Balet v kině – Louskáček. Nastudování Královského baletu Z Londýna z roku 1984 
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AKCE V LETNÍM KINĚ 
3. srpna: André Rieu – Smím prosit? Filmový koncert Andrého Rieu z jeho rodného Maastrichtu.  
9. a 10. srpna. Filmový víkend 2019. Víkendový filmový maraton pod hvězdami v Letním kině 
Promítaly se filmy Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw / Spider-Man: Daleko od domova / Avengers: 
Endgame / John Wick 3 / Spolujízda / Pulp Fiction: Historky z podsvětí 
 
 
Přehled filmových představení:  
Přehledy filmů, které se promítaly v kině, jsou uvedeny např. v novinách Turnovsko v akci či 
Turnovsko.  
 

KCT – MĚSTSKÉ DIVADLO 
Divadelní programy:  

 Pravidelné promítání pro školy – proběhlo 29 představení, která navštívilo 4 108 diváků 

 Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! – proběhlo 8 představení, která navštívilo 1 162 
diváků 

 Poetika – 1 představení, 112 diváků 

 Abonentní představení – 9 představení, 1 633 diváků 

 O literatuře – 8 pořadů, 500 diváků 

 Pohovka – 7 představení, 1 221 diváků 

 Ostatní divadla – 6 představení, 1 327 diváků 

 Turnovské kulturní léto + Vánoční trhy – proběhlo 8 akcí, 560 diváků 

 Kavárenský kvíz – 8 večerů, 340 návštěvníků 
CELKEM: 101 představení a 12 815 diváků.  
 
150 let ochotnického divadla v Turnově 
V roce 2019 oslavilo turnovské ochotnické divadlo 150. výročí své existence. Historii ochotnického 
divadla představil turnovský divadelník Petr Haken v listopadovém čísle časopisu Turnovsko v akci. 
(Více viz Kultura – Spolky – Spolek divadelních ochotníků).  
 
Přehled představení a akcí v roce 2019  
V přehledu jsou uvedeny i akce, které KCT neorganizuje, ale které probíhají v divadelním sále. 
10. ledna: Pohovka - Václav Knop & Ivo Šmoldas 
14. ledna: Gossip. Proměnlivá, živelná a strhující taneční smršť, která působí závrať jako jízda na 
horské dráze. Inscenace pražského divadla La Fabrika získala dvě nominace na Cenu Thálie 2015, 
nominaci na Ceny divadelní kritiky 2015 a čtyři nominace na Výroční ceny Opery Plus 2016 
19. ledna: Pyšná princezna. Divadelní společnost Julie Jurištové 
20 ledna: Umění v kině – Kočka na rozpálené plechové střeše. Záznam z National Theatre v Londýně. 
Klasika amerického moderního dramatu 20. století Tennesseeho Williamse 
22. ledna: Po konci světa. Černá komedie britského dramatika Dennise Kellyho o konci světa. 
V hlavních rolích Iva Pazderková a Daniel Krejčík 
30. ledna: Turnovský hudební večer – Ivan a Lukáš Klánští – Z černé klasiky. Koncert otce a syna 
pianistů  
2. února: Ztracená čest Kateřiny Blumové. Světoznámá novela z roku 1974 nejen o smrtících 
dopadech dezinformačních článků 
3. února: Noc na Karlštejně. Muzikál vznikl ve spolupráci Divadelního spolku J. K. Tyl a Pěveckého 
sboru SDS (pod vedením spolku ZLOM) z Lomnice nad Popelkou 
5. února: Dar z nebes – léčivé divadlo Gabriely Filippi 
14. února: Pohovka – Tomáš Töpfer. Moderoval Milan Schejbal. Töpfer je současným ředitelem 
Divadla na Vinohradech 
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16. února: Pletené pohádky. Autorské pohádky turnovských divadelníků Daniely Weissové 
a Jaroslava Ipsera nastudovali Dana Mládová a Petr Mlád z plzeňského Divadýlka Kuba 
1. března: Teď mě zabij. Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového okamžiku. 
Představení v podání herců Městského divadla Mladá Boleslav 
6. března: Lubomír Brabec – Kytarový recitál 
18. března: Pohovka – Pavel Nový. Oblíbený divadelní a filmový herec. Hudební doprovod Na vlastní 
uši band (J. Klíma, P. Půta, A. Seidl) 
30. března: Malá čarodějnice. Divadelní pohádka v podání Divadla Scéna Zlín.  
31. března: Noc na Karlštejně. Představení slavného muzikálu v podání lomnického divadelního 
spolku J. K. Tyl a pěveckého souboru ZLOM 
1. dubna: Sny ve Vegas. Travesti show 
8. dubna: Druhá kapitola. Něžná komedie o vdovci a rozvedené ženě, které se jejich nejbližší snaží 
dát dohromady. Hráli Petra Jungmanová, Jiří Štrébl, Alena Štréblová, David Punčochář 
11. dubna: Krysáci a ztracený Ludvík. Hubert a Hodan – dva krysáci, Eda – laboratorní potkan z Prahy 
a Ludvíček – sádrový ́trpaslík, nerozlučná parta, která zažívá na malém smetišti poblíž Vizovic jedno 
dobrodružství za druhým. Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!  
15. dubna: Zdeněk Izer – Na plný coole. Celovečerní zábavný program populárního komika Zdeňka 
Izera.  
16. dubna: Pohovka – Aleš Háma. Český herec, zpěvák, kytarista a moderátor Aleš Háma. Večerem 
provázel Milan Schejbal. 
23. dubna: Arpa Doro. Koncert švýcarských umělců – klasický harfový repertoár, populární skladby, 
muzikálové a filmové melodie.  
25. dubna: Janek Ledecký – Akustické turné. Koncert populárního zpěváka.  
7. května: A pak už tam nezbyl ani jeden. Detektivka podle slavného románu Agathy Christie.  
21. května: Pohovka – Vít Olmer & Simona Chytrová. Večerem provázel Josef Klíma.  
16. září: Letem sokolím. Klaunerie o tom, že lhát se nemá ani když víte, že máte pravdu. Příběh 
o podivuhodném přátelství dvou klaunů, náčelníka župy Břéti a jejího jediného aktivního člena Čeňka. 
21. září: Kočičí pohádka. Rozverná klasická pohádka plná písniček  
7. října: Čtyřlístek a talisman moci. Báječný Čtyřlístek (animovaný komiks) ožil díky Divadlu D5 pod 
autorským a režijním vedením Libora Jeníka.  
8. října: Pohovka – Petra Procházková a Taneční studio light. Novinářka a humanitární pracovnice 
Petra Procházková. Moderátor Josef Klíma.  
3. listopadu: Divadlo na zábradlí – Mýcení. V hlavních rolích se představili Jakub Žáček, Magdaléna 
Sidonová, Honza Hájek, Johana Matoušková a Jana Plodková. 
5. listopadu: Cestovatelský klub: Kateřina a Miloš Motani – Expedice Borneo, ostrov lidožroutů, 
nosatých opis a sloních trpaslíků.  
8. listopadu: Charleyova teta. Kulturní a divadelní spolek Jizeran Rakousy.  
12. listopadu: O hodině navíc aneb potlach v Hustníku. Divadelní představení Naivního divadla 
Liberec. 
13. listopadu: Tančírna. Travesti show.  
14. listopadu: Galakoncert Poetiky. 21. ročník festivalu Poetika, který byl věnován tématu Slam 
Poetry. Vystoupil Anatol Svahilec se svými texty, vítěz v této kategorii poezie. Jako tradičně se 
představili nejlepší recitátoři a vítězové recitační soutěže.  
19. listopadu: Pohovka – Úsměvy Jaromíra Hanzlíka. Jaromír Hanzlík – herecká legenda a držitel 
Křišťálového glóbu za umělecký přínos české kinematografii na MFF v Karlových Varech.  
22. listopadu: Dášenka čili život štěněte. Divadelní představení Divadla Scéna ze Zlína. Představení 
pro školy i veřejnost.  
23. listopadu: Rákosníček a jeho rybník. Divadlo Scéna (Zlín).  
2. prosince: Starý holky. Divadelní představení v podání 3D company (Praha). 
2. prosince: Starý holky. Já mám svoje tohle. A ty nejspíš taky. Ani na nejrychlejším koni světa 
neujede člověk sám před sebou. Zahrála 3D company (Praha).  
5. prosince: Vánoční koncert pro seniory v Městském divadle (zdarma) 



Kronika města Turnova 2019  |172 

10. prosince: Oslava 150 let ochotnického divadla v Turnově. Městské divadlo v Turnově. Proběhla 
beseda s pamětníky všech generací (včetně stoletého Miloslava Holase) a představení Tři sestry. 
11. prosince: Musica Fortuna. Vánoční koncert v Městském divadle 
12. prosince: Ve stodole u slepic. Premiéra nového představení divadelního souboru Nakafráno.  
14. prosince: Vánoční putování s anděly. Loutkoherecké představení pro děti i dospělé.  
Zdroj: Výroční zpráva společnosti a internet 
 

Muzeum Českého ráje  

Adresa: Skálova 71 
Ředitelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová (znovujmenována v listopadu 2015) 
Charakteristika: Regionální vlastivědné muzeum pro region Český ráj a Pojizeří bylo založeno v roce 
1886. Je specializováno na dokumentaci drahých kamenů a historii zlatnictví a šperkařství. Věnuje se 
dokumentaci historie a současnosti regionu. Muzeum je příspěvková organizace s právní 
subjektivitou, jehož zřizovatelem je Krajský úřad Libereckého kraje. Je významným kulturním 
pracovištěm Turnova a tím hlavním, které mapuje turnovskou historii i současnost. 
 
Výstavba Horolezecké expozice 
Na přelomu května a června 2017 byla zahájena přestavba budovy bývalé galerie, kde je umístěn 
velkorozměrný obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, na novou expozici horolezectví.  
(Více viz: Kultura - přehled nejdůležitějších událostí).  
 
Personalistika: 
V roce 2019 pracovalo v MČR Turnov 25 pracovníků v hlavním pracovním poměru, z toho 2 pracovníci 
na úseku vedlejší hospodářské činnosti a 2 pracovní místa vytvořena na dobu určitou v rámci projektu 
Brána do světa sbírek. 
 
Přehled sbírek muzea:  

 Archeologie – sbírky získané výkonem plošné archeologické památkové péče 

 Archiv (osobní fondy a ostatní fondy) – dokumentuje existenci a činnost osobností, firem, spolků 
a dalších organizací Turnovska 

 Etnologie – sbírky dokumentující kulturu všedního dne od poloviny 18. století 

 Historie – obsahuje několik podsbírek předmětů historické hodnoty (např. militaria, 
numismatika, faleristika, prapory, obecná historie, nově zřízené horolezectví)  

 Historie umění – výtvarné umění od poloviny 16. století 

 Knihovna – obsahuje cca 50 000 svazků, je registrována na Ministerstvu kultury ČR jako 
specializovaná muzejní knihovna. Dělí se na části – odborná knihovna, sbírková knihovna 
regionální literatury, sbírková knihovna starých tisků, sbírková knihovna rukopisů, sbírková 
knihovna Scheybalova a sbírka kramářských tisků.  

 Mineralogie a geologie – sbírka minerálů z celého spektra 

 Scheybalova sbírka – rozsáhlá pozůstalost rodiny Scheybalových získaná v roce 2010. Její největší 
část tvoří knihovna a archiv, následují umělecké, etnografické a historické sbírky.  

 
Budovy muzea (Podrobnosti v Kronice 2015) 

 Dům U Bažanta, Skálova čp. 70  

 Boháčkův dům, Skálova čp. 71  

 Kamenářský dům 

 Dlaskův statek, Turnov – Dolánky u Turnova, čp. 12 

 Centrální depozitář v Jablonci nad Nisou – Poštovní, čp. 26 

 Depozitáře Koňský trh, čp. 615 
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 Skálova čp. 72 – v roce 2017 koupena Libereckým krajem pro potřeby muzea od města Turnov, 
v současnosti nevyužívaná – připravuje se kompletní rekonstrukce 
  

Stálé expozice:  
Ke konci roku 2019 bylo veřejnosti přístupných 8 stálých expozic v hlavní budově a jedna na Dlaskově 
statku: Klenotnice (instalace historických uměleckých prací z turnovské šperkařské školy), 
Archeologie Pojizeří, Mineralogie a drahé kameny světa, Drahé kameny a turnovští kamenáři, 
Národopis středního Pojizeří a Z kulturní historie kraje. Nově přibyla expozice Luminiscence – Cesta 
světla ve sklepení pod budovou čp. 70. Na místě původní Galerie vyrostla Expozice horolezectví. 
Kamenářský dům je využíván na krátkodobé výstavy.  
 
Statistické údaje:  

 Počet návštěvníků muzea: 61 624 osob  

 Počet výstav: 26 (13 v jiných organizacích)  

 Počet sympozií a seminářů: 1 

 Počet přednášek, koncertů a dalších kulturních akcí: 138 

 Počet záchranných archeologických výzkumů: 367 
 
Přehled výstav:  
Výstavy probíhaly ve výstavním sále ve 3. patře budovy a v kamenářském domě. Příležitostné výstavy 
probíhají na Dlaskově statku, v Klenotnici. Prostor galerie přestal být využíván v souvislosti 
s výstavbou expozice horolezectví. 
 

. Výstavní sál 
Do 14. ledna: Konečně ve vlastním! Turnov v roce 1918 
24. ledna – 31. března: Poklady Pojizeří aneb archeologické objevy za uplynulých deset let. Výstava 
nejdůležitějších archeologických výzkumů, které zajistilo archeologické oddělení turnovského muzea 
v posledním desetiletí. (Foto ve Fotokronice) 
4. dubna – 30. června: Zkamenělé stopy aneb Po stopách dávných živočichů 
11. dubna – 19. května: Jozef Soukup (1919–2004), glyptik, šperkař, sklář a medailér. Výstava 
v Klenotnici muzea ke stému výročí narození významného českého výtvarníka, klasika moderní české 
glyptiky a šperku, rodáka z Přepeř. Klenotnice  
4. července – 15. září: Jaroslav Klápště – Odvaha reality. (Foto viz Fotokronika)  
18. září – 24. listopadu: Severočeská sbírka. Sbírka Romana Karpaše – výtvarná díla spjatá s autory 
regionu 
28. listopadu – 15. ledna 2020: reGenerace 4 

. Kamenářský dům 
Do 30. ledna: Václav Plechatý – Dřevořezby 
10. ledna – 24. února: Z vrcholů Pyrenejí. Fotografie mineraloga Jana Bubala. Kamenářský dům 
28. února – 31. března: Výtvarný salon dětí a mládeže Jawor–Turnov 2018. Výstavu zahájili Berušky 
z MŠ Zborovská. Kamenářský dům 
18. 4. – 9. června: Jiří Plátek – Umělecké knižní vazby. Výstava u příležitosti 90. narozenin. (Foto viz 
Fotokronika)  
uměleckého knihaře Jiřího Plátka 
13. června – 13. října: Ze stébel a proutí 
19. října – 10. listopadu: Staré dopisy, pohledy, kolky a poštovní známky. Výstava k 90 letům Klubu 
filatelistů Turnov  
10.–15. září: Nejlepší kroniky Libereckého kraje. Vyhlášení výsledků soutěže a vystavení přihlášených 
kronik (Turnovská kronika se tohoto ročníku nezúčastnila kvůli střetu zájmů, protože kronikářka 
pracuje v muzeu). (Foto viz Fotokronika) 
do 31. ledna: Pospěšte pastýři k betlému. Betlémáři Pojizeří. (Foto viz Fotokronika) 
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. Klenotnice 
Listopad – vystavena replika koruny Karla Velikého, kterou vytvořil turnovský šperkař Jiří Urban 
 
Akce v muzeu 
11. dubna: Pečeme v muzeum – řemeslný workshop. Velikonoční, posvícenské a vánoční pečení 
s řemeslnicí a pekařkou Ivou Válkovou, doprovázeno povídáním etnografky Vladimíry Jakouběové 
o tradicích, stravě a pečení v lidovém prostředí 
13. června: Muzejní noc (Viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších událostí).  
7. září: Expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa. Slavnostní otevření nové expozice 
9. listopadu: Calta, štědrovnice, vánočka. Řemeslný workshop. Vánoční pečení a povídání o lidových 
Vánocích v Pojizeří 
5. října: Výroba designových košů s Moderním košíkářstvím. Workshop k výstavě Ze stébel a proutí. 
6. října: Košíkářská dílna Domu pod jasanem. Workshop k výstavě Ze stébel a proutí 
12. října: Košíkářský kurz Košíkářské školy Petra Krále. Workshop k výstavě Ze stébel a proutí 
13. října: Pletení z orobince s Ivetou Dandovou. Workshop k výstavě Ze stébel a proutí 
13. listopadu: Beseda s Annou Hanuš Kuchařovou a Petrem Prachtelem. Hanuš Kuchařová je nejlepší 
česká slacklinerka a Petr Prachtel místní horolezecká legenda 
4. prosince: Skalák – Annapúrna IV. Autentické vyprávění k 50. výročí první české himálajské 
expedice. Ing. Ladislav Veselý (člen expedice), MUDr. Leoš Chládek (lékař expedice) a Vladimír 
Chroust Procházka ml.  
 
Publikační činnost 

 Čtvrtletník muzea, č. 1–4/2019. Odpovědná redaktorka Mgr. Alžběta Kulíšková, náklad 3 000 ks. 
ISSN: 1801–4054 

 
Putování za minerály 
22. ledna: Toulky za nerostným bohatstvím Afriky. Přednáška Jana Bubala shrnuje zkušenosti 
a zážitky z cest za aktivně těženými pegmatity na černý kontinent v letech 2012–2018. 
 
Staročeské řemeslnické trhy 2019 
25. a 26. května se konal 24. ročník Staročeských řemeslnických trhů. Po roční přestávce opět 
v areálu městského parku a muzea. (Více viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších událostí). 
 
Den s mineralogem 
Zážitkový program s geologickou tematikou (nejen) pro děti. Každé úterý v červenci a srpnu vždy od 
9.00 do 17.00 hod. Venkovní areál muzea před Kamenářským domem. Odlévání a barvení zkamenělin 
ze sádry, objevování pokladu – rýžování českých granátů a olivínů pomocí rýžovacích pánví, hledání 
drahých a rudních kamenů ve štěrkové drti, paleontologické objevy – odkryjte kostru dinosaura. Pro 
starší děti – dobývání drahých kamenů z horniny pomocí kladívka a majzlíku. 
2. 7. a 6. 8. Řezání a broušení achátů 
9. 7. a 13. 8. Povídání o horninách a minerálech Českého ráje s Janem Bubalem 
(Foto viz Fotokronika, červenec).  
 
Řemeslné soboty – Mozaika řemesel v Kamenářském domě 
. 6. července: Textilní hrátky – zdobení textilu barevnými tiskátky 
. 13. července: Kostěné knoflíky – výroba knoflíků a ozdob z hovězí kosti 
. 20. července: Skleněný ptáček – tiffany technika 
. 27. července: Drátěný věšáček – výroba dekorace z drátu a korálků 
. 3. srpna: Bylinková mastička – výroba přírodní masti a povídání o bylinkách a léčitelství 
. 10. srpna: Vlněné kvítí – výroba plstěných květin 
. 17. srpna: Drobnosti z pedigu – výroba dekorací z přírodního materiálu 
. 24. srpna: Dřevěné hračky – řezbářská dílna 
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Dlaskův statek 
Od března: Zrození, život, smrt. Nová expozice seznamovala návštěvníky s životním cyklem 
tradičního lidového prostředí a jeho zlomovými okamžiky. 
Masopust na Dlaskově statku 
23. února se na Dlaskově statku konal další ročník tradičního masopustu. Vystoupily Horačky 
a Mackie Messer Šraml Band. Muzejníci předvedli několik masopustních her. (Foto viz Fotokronika).  
 
Velikonoce na Dlaskově statku. 20. dubna 
. 10.30 Říkanky a písničky s Evou Kordovou 
. 11.30 Divadlo na kliku – loutkové představení Jak přišlo jaro 
. 12.30 Bartošův soubor ze Zlína – tance a písně 
. 13.00 Vynášení Mařeny – Folklorní soubor Jizera a Jizerka z Liberce 
. 14.00 Folklorní soubor Jizera a Jizerka z Liberce – tance a písně 
. 14.30 Divadlo na kliku – loutkové představení O slepičce a kohoutkovi 
. 15.30 Devítka – folková hudební skupina z Prahy 

Součástí byly řemeslná dílna pro děti, tradiční řemeslný jarmark a občerstvení. (Foto viz Fotokronika).  
12.–15. června: Řezbářské sympozium a výstava Dřevěný svět. Setkání řezbářů na Dlaskově statku 
v Dolánkách. Výstava Dřevěný svět Martina Patřičného. 
13.–14. července: Dny lidové architektury Libereckého kraje. Komentované prohlídky expozice 
a ukázky řemeslné výroby – výroba štípaného šindele, předení na kolovratu ad.  
14. září / 21. září: Vo posvícení všecko to voní. Řemeslný workshop. Posvícenské pečení (buchty, 
koláče a další tradiční posvícenské pečivo) s řemeslnicí a pekařkou Ivou Válkovou a povídání, jak se 
slavilo tradiční posvícení v Pojizeří.  
28. září: Svatováclavské posvícení na Dlaskově statku – Hrajte mi muzikanti vesele! Vystoupily 
Folklorní soubor Dykyta z Krásné Lípy, Krkonošský Horal z Vrchlabí, Hořeňák z Lázní Bělohrad. 
Nechyběla loutková představení v podání divadla Rolnička a Studia Damúza. (Foto viz Fotokronika) 
Od prosince: Vánoce na Dlaskově statku. Vánoční výstava. 
1. prosince: Dílna pletení vánočních ozdob 

 
Loutkáři dětem na Dlaskově statku v Dolánkách 
Každou prázdninovou neděli vždy v 11.00, v 13.00 a v 15.00 hodin a na Dlaskově statku hrála loutková 
představení. Akci organizoval Loutkářský soubor Na Židli.) 
. 30. června: Perníková chaloupka, LS Na Židli Turnov 
. 7. července: Kašpárek a princezna, BOĎI Jaroměř 
. 14. července: O zatoulané písničce, Divadýlko Matýsek Rynoltice 
. 21. července: Tři prasátka a vlk, LS Na Židli Turnov 
. 28. července: Červená Karkulka aneb polepšený vlk, LS Na Židli Turnov 
. 4. srpna: Divokraj, LS Šíro Lázně Bělohrad 
. 11. srpna: Červená Karkulka, Divadlo Bořivoj Praha 
. 18. srpna: Pohádky o pejskovi a kočičce, LS Na Židli Turnov  

25. srpna: O slepičce kropenaté, LS Na Židli Turnov 
 

Zdroj: Výroční zpráva Muzea Českého ráje a Muzejní čtvrtletník  
 

Spolek přátel Muzea Českého ráje 

Adresa: Skálova 71, Turnov, 511 01 
Předsedkyně: Marcela Beranová, DiS. (od roku 2011, pracovnice MČR – Public relations) 
Spolek vznikl v roce 1995 při Muzeu Českého ráje v Turnově a jeho hlavním úkolem se stalo pořádání 
Staročeských řemeslnických trhů. Z téměř 40 členů je aktivních pouze několik – většinou ti, kteří 
zároveň pracují v muzeu.  
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Městská knihovna Antonína Marka 

Adresa: Jeronýmova 517  
Ředitel: Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž (od srpna 2015) 
Charakteristika: Druhá nejstarší městská česká knihovna odvozuje svůj původ od slavného Provolání 
Antonína Marka, v němž v roce 1820 vyzýval městské představitele k založení čtenářské besedy ve 
městě. Od té doby tradice čtenářství a veřejného půjčování knih v Turnově nezanikla. Dnes je 
knihovna veřejnou městskou knihovnou s univerzálním fondem a profesionálními knihovníky. 
Poskytuje veřejné knihovní a informační služby dle zákona.  
Oddělení: Oddělení pro dospělé / Oddělení pro děti a mládež / Informační centrum pro mládež, 
půjčovna audioknih a zvukových knih / Oddělení provozní (kulturní aktivity, provozní zajištění) /  
Poradenské centrum pro zrakově postižené (provozováno ve spolupráci s Tyflocentrum Liberec, 
o.p.s., a pobočkou Sdružené organizace nevidomých a slabozrakých v Jablonci nad Nisou. (Více viz 
Zdravotnictví – Poradenské centrum nevidomých a zrakově postižených).  
 
Rok 2019 
V roce 2019 disponovala knihovna celkem 58 271 svazky, z toho naučná literatura tvořila 14 638 
svazků. Knihovna odebírala 90 titulů periodik.  
Registrovaných uživatelů bylo 2 387, z toho 719 uživatelů do 15 let. Knihovna zaznamenala 86 800 
výpůjček. Knihovnu navštívilo celkem 76 776 osob. Knihovna uspořádala 559 kulturních 
a vzdělávacích akcí pro veřejnost, které navštívilo 16 086 osob.  
 
Zaměstnanci: 
V knihovně pracovalo 10 zaměstnanců.  
 
Zájmové kroužky 

 Virtuální univerzita třetího věku 

 Turnovský granátek – čtenářský klub pro děti, který vede Eva Kordová. Pravidelná setkávání 
nad novými knížkami, společném čtení, tvůrčím psaní a dramatizaci textu 

 Čtenářský klub – setkání čtenářů nad oblíbenými knihami na dané téma 

 Klub Matýsek – literárně-zájmový kroužek pro děti z mateřských škol 

 Klub začínajících autorů pod vedením Pavlíny Lodeové 
  
Hlavní budova a pobočky:  

 Hlavní budova – Konrádova vila, Jeronýmova čp. 517 
V hlavní budově se nachází oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a mládež, oddělení multimédií 
a internetu, poradenské centrum zrakově postižených, Informační centrum mládeže a volnočasový 
klub, provozní oddělení. Otevřeno bylo 51 hodin týdně. 

. pobočka Turnov II – Knihovna na nádraží, U Nádraží 1293 (od 3. 12. 2018) 

. pobočka Výšinka, Granátová ulice čp.1897, penzion se sociálními byty  

. pobočka Mašov, čp.253, hasičská zbrojnice  

. pobočka Malý Rohozec, čp.18 – obecní domek  
  
Přehled akcí v roce 2019 (výběr): 
Nová knihovna 
Rada města na svém květnovém jednání rozhodla o umístění nové knihovny. Po letech diskusí, zda 
stavět novou budovu, či adaptovat nějakou starší stavbu, zda knihovnu spojit se Žlutou ponorkou, 
nebo s jinou institucí, či nikoliv, kde novou knihovnu umístit, bylo rozhodnuto, že bude postavena 
nová budova, a to v prostoru mezi Letním kinem a domem Na Sboře. Využívat ji bude pouze 
knihovna. Následovaly přípravy architektonických studií. Byly osloveny čtyři ateliéry, z nichž tři 
vypracovaly návrh, a to Václav Hájek a Lenka Reslová z Turnova, Boris Radčenkov a Prokop Tomášek 
(A69 – architekti) z Prahy, a turnovský Profes Projekt, návrh Petra Müllera. Návrhy byly veřejně 
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představeny v knihovně na nádraží 30. října. V pondělí 11. listopadu vybrala odborná komise 
k realizaci návrh studia A69 architekti. 
 
Čteme všichni, vypráví jen někdo: 14. května se v Městské knihovně konal 16. ročník přehlídky 
mladých vypravěčů. Místního kola se zúčastnilo přes osmdesát interpretů, z nichž ty nejlepší čeká 
oblastní kolo v Jičíně. Letošní ročník byl pořádán na počest spisovatelů Eduarda Petišky a Ivony 
Březinové v rámci projektů výchovy ke čtenářství a také u příležitosti 70. výročí založení 
nakladatelství Albatros. Vedle ilustrátora Jiřího Fixla přijala záštitu nad přehlídkou roku 2019 také 
spisovatelka Ivona Březinová a programový ředitel nakladatelství Albatros Ondřej Müller. 
 
Turistický informační bod na nádraží 
Se začátkem prázdnin začal v pobočce knihovny na nádraží fungovat informační bod pro turisty. Ve 
spolupráci s Regionálním turistickým informačním centrem začali pracovníci knihovny poskytovat 
základní turistické informace o Turnově a blízkém okolí a zahájen byl i prodej různých propagačních 
materiálů (mapky, letáčky, brožury). 
 
Cílová stanice Knihovna 
Letní multižánrové kulturní pásmo knihovny na vlakovém nádraží.  
. 3. července: Český ráj známý a neznámý. Přednáška cestovatelky a fotografky Pavly Bičíkové.  
. 10. července: Jedinečný Český ráj. Přednáška Zdeňka Mrkáčka o fauně a floře Českého ráje. 
. 17. července: Hrad Valdštejn a výročí husitské revoluce. Přednáška Radima Štíchy. 
. 24. července: Zajímavé geologické lokality Českého ráje. Přednáška geologa Jana Bubala. 
. 31. července: Adina Atlas a Peprmintová Slunce na nádraží. Koncert turnovské rockové kapely 

přímo v knihovně na vlakovém nádraží! 
. 7. srpna: Historie zámku Hrubý Rohozec. Historik Jiří Zoul Sajbt z Muzea Českého ráje shrne ve 

své přednášce nejdůležitější milníky historie zámku Hrubý Rohozec. 
. 14. srpna: Živá příroda Českého ráje. Přednáška RNDr. Zdeňka Mrkáčka o fauně a floře Českého 

ráje. 
. 21. srpna: Příběh podještědské obce. Historik Jan Havelka představí novou regionální publikaci, 

kterou bude možné i zakoupit. 
. 28. srpna: Veřejné čtení Klubu autorů. Literární večer představí současnou tvorbu Klubu autorů, 

kteří se scházejí v Městské knihovně Antonína Marka. Hudebně akci doprovodí kytarista Petr 
Kostka. 

 
Ocenění knihovny na nádraží 
3. října proběhla v Zrcadlové kapli pražského Klementina akce s udílením cen knihovnám, které byly 
nominovány za svou práci v obcích a městech České republiky. Turnovská knihovna byla nominována 
za významný počin v poskytování veřejných a informačních služeb za otevření nové pobočky na 
nádraží. Byla uvedena jako inspirace pro využití nestandardního prostoru ke komunitní úloze centra 
v dané oblasti.  
 
Netradiční knihovna: 6. října se konala akce Netradiční knihovna tentokrát s podtitulem Bezobalu 
a Jídlofest. Proběhla tvůrčí výtvarná dílna, vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Karmínek pod vedením 
Jindry Bady a za klavírního doprovodu Pepy Uchytila, pohádka s divadlem Rolnička a další program ve 
všech prostorách knihovny. 
 
Den pro dětskou knihu: 1. prosince během celého dne probíhal v knihovně Den pro dětskou knihu, 
na který navázalo slavnostní odpoledne na turnovském náměstí s rozsvícením vánočního stromu.  
 
VÝSTAVY 
28. ledna – 30. března: Ztracená generace. Výstava u příležitosti stoletého výročí první světové války 
– bratři Čapkové mezi přáteli v okruhu umělců sdružených kolem kavárny Union 
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1. dubna – do konce roku: Český spisovatel Eduard Petiška a 70 let nakladatelství Albatros. Výstava 
ze života a díla spisovatele Eduarda Petišky se konala u příležitosti 95. výročí narození a v rámci 
projektu Rok Eduarda Petišky a k 70. výročí vzniku nakladatelství Albatros.  
Obrazy mluví vlastní řečí. Výstava malířky Zdenky Jandové. 
Do 31. prosince: Malujeme pohádky. Výstava z výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ Turnova. Galerie Na 
Schodech knihovny 
 
AKCE v hlavní budově 
15. ledna: Pohádkový podvečer – Zimní pohádka. Zahrála Darina Martinovská 
20. ledna: Zimní dílna. Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi na téma zimní inspirace, lektorky Eva 
Šrajerová, Simona Bakešová a Lenka Bendáková 
24. ledna: Cestovatelské čtvrtky – Beer Withtravel – Transsibiřská magistrála 
12. února: Pohádkový podvečer – Pletené pohádky. LS Čmukaři 
17. února: Dílna kožená, karnevalová a mušličková. Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi je 
věnována výrobkům z kůže a přípravě na karnevalové radovánky. Mistr Vladimír Hladík, Eva 
Šrajerová, Lenka Berndáková a Simona Bakešová 
28. února: Tuktukem z Thajska až na Moravu. Dobrodružná cesta cestovatel Tomáše Vejmoly 
z Thajska do České republiky v motorizované tříkolce (tuktuku) 
17. března: Dílna pohádková, hedvábná a korálková. Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi je 
zaměřena na výrobu postaviček z pohádek, malování na hedvábí a výrobky z korálků. Tradičně ji vedli 
Eva Šrajerová, Simona Bakešová a Lenka Bendáková 
28. března: Vysoké Tatry. Cestopisná přednáška turnovského horolezce Vladimíra „Chrousta“ 
Procházky 
29. března: Noc s Andersenem. 19. ročník pohádkového festivalu Noc s Andersenem spojený 
s tradičním přespáváním v knihovnách  
4. dubna: Na stáži v Číně – Ningbo a Šanghaj. Čínskou kulturu a své další zážitky představila Lucie 
Zoulová, vedoucí Informačního centra pro mládež Turnov 
14. dubna: Dílna velikonoční, proutěná a čarodějnická. Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi byla 
v dubnu zaměřena na výrobu z proutí, dále na malování vajíček a také vyrábění čarodějnic a koček. 
Lektorky: Eva Šrajerová, Simona Bakešová a Lenka Bendáková 
23. dubna: Pohádkový podvečer – Medvědí pohádka o čarodějném koštěti. Oblíbené setkání pro 
rodiny s dětmi je věnováno pohádce z knihy Daisy Mrázkové Medvědí pohádky v podání Divadla 
Rolnička je inspirována jarními čarodějnickými slavnostmi 
12. května: Dílna dárečková, kytičková a tiskařská. Dárečky pro maminky k svátku matek, doplněné 
výrobou kytiček, přání a šperků. Lektorky Eva Šrajerová, Simona Bakešová a Lenka Bendáková  
30. května: Na kole přes Afriku. Cestovatelský čtvrtek o cestě Tadeáše Šímy na kole přes Afriku 
z marockého Tangeru až do Kapského Města v JAR 
9. června: Dílna plstěná, ponožková a recyklační.  
17. července: Letní (S)tvořitelna. Dílna pro rodiče s dětmi 
14. srpna: Letní (S)tvořitelna. Dílna pro rodiče s dětmi  
2.–6. září: Balení učebnic. Pomoc školákům v novém roce – balení učebnic na míru do pevné folie. 
Knihovna v Jeronýmově a v Nádražní ulici 
5. září: Práce na Aljašce. O své zkušenosti a zážitky z práce a pobytu na Aljašce se podělil cestovatel 
Petr Bičík. ICM 
12. září: Temné stránky historie – lidé na okraji společnosti. První ze čtyř přednášek historika PhDr. 
Jiřího Zoul Sajbta o kontroverzních tématech středověké společnosti. ICM 
22. září: Dílna podzimní kamínková a kadeřnická. Malování na kameny a také návrhy účesů 
a kadeřnických dovedností. Lektorky Eva Šrajerová, Lenka Bendáková a Simona Bakešová  
26. září: Namibie – Divoká, pestrá a hvězdná. Cestovatel a astronom Petr Horálek. ICM 
6. října: Dýňová, lístečková a halloweenská dílna. Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi  
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6. října: Netradiční knihovna aneb jídlofest. 5. ročník netradiční akce konané v rámci Týdne 
knihoven. Pro všechny zájemce byl připraven program pro celou rodinu. Divadlo pro rodiče s dětmi, 
burza knih, soutěže a kvízy, bohaté občerstvení se zásadami zdravé výživy, hudební vystoupení a další 
24. října: Padesáté výročí první české himálajské expedice. V říjnu uplynulo je 50 let od chvíle, kdy 
první česká himálajská expedice dosáhla vrcholu Annapúrny IV. O této dobrodružné výpravě hovořil 
syn vedoucího této expedice, Vladimír „Chroust“ Procházka mladší. Sálek ICM knihovny  
30. října: Temné stránky historie – smrt a pohřební ritus ve středověku. Přednáška Jiřího Zoul 
Sajbta. Sálek ICM knihovny 
31. října: Beer With Travel – cestovatelský stand-up Kazachstán & Uzbekistán. Sálek ICM v knihovně 
v Jeronýmově ulici od 18.00 hodin. 
10. listopadu: Výtvarná dílna divadelní a loutková. Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi bude 
zaměřena na výrobu loutek z různých materiálů a stejně tak kulis  
11. listopadu: Obrazy mluví vlastní řečí. Vernisáž výstavy malířky Zdenky Jandové. Maluje obrazy 
o přírodě a smyslech, kterými je možné ji vnímat. ICM 
28. listopadu: Dolomity – přednáška Vladimíra Chrousta Procházky. ICM 
29. a 30. listopadu: Noc fantazie v knihovně. 2. ročník listopadové noci plné karetních a deskových 
her, kvízů a soutěží. ICM 
1. prosince: Den pro dětskou knihu. Třináctý ročník propagační akce zaměřené na výchovu ke 
čtenářství. Určeno pro rodiny s dětmi. Výtvarná dílna, soutěže, autorská čtení, prodej knih, loutková 
pohádka a další 
12. prosince: Cestovatelské čtvrtky – Marek a Dobroběžka. Dobrodruh Marek na své červené 
koloběžce ujel neuvěřitelných 7 850 km z Nového Dillí do Singapuru. Sál ICM 
 
AKCE v knihovně na nádraží (otevřena na konci roku 2018) 
17. ledna: Kozákov – Příběh hory. Knihu o Kozákově představil její editor Slavomír Říman (Foto ve 
Fotokronice) 
24. ledna: Listování v pamětech rodiny Toušovy. Soubor jedinečných vzpomínek tří generací této 
rodiny, který vyšel v roce 2018, představí její editoři: Jana Dumková a Jan Touš nejmladší 
7. února: Turnov v obrazových publikacích. Přednáška Miroslava Cogana a Davida Marka  
26. února: Pohádkové čtení na nádraží. Pořad s LS Čmukaři a čtením pohádek  
19. března: Probační a mediační služba České republiky. Veřejná diskuze pro širokou veřejnost 
28. března: Spisovatelé na nádraží – Iva Pekárková. Populární česká spisovatelka žijící v Londýně 
11. dubna: Z Prokletých hor do Albánie. Multimediální cestovatelská přednáška Pavly Bičíkové 
o třítýdenním putování po zemi, kde ne znamená ano a kde krevní msta není dávnou minulostí 
25. dubna: Spisovatelé na nádraží – Jaroslav Rudiš. Autor představil svůj poslední český román 
nazvaný Český ráj  
26. dubna: První rok Adradobrodiní v Turnově. Na oslavě vystoupil pěvecký soubor Gabriel. v 16.00 
hodin 
7. května: Rumunsko – divoké, spontánní a pestré. Cestovatel a etnograf Ondřej Landa.  
23. května: Spisovatel Vítězslav Jareš. Pražský spisovatel se zaměřuje zejména na thrillery 
a kriminální romány 
6. června: Norsko – Ztraceni mezi fjordy. Cestovatel a mořeplavec Tomáš Kůdela 
22.–26. července: Letní výtvarné dílny, tentokrát ve spolupráci s Centrem pro rodinu Náruč 
5. září: Pohádky, pověsti a poudačky panství rotštejnského. Literární pořad s kastelánkou hradu 
Rotštejn Hanou Talli Hlubučkovou o její knize regionálních pověstí, která vyšla již ve 2. vydání 
v nakladatelství VEGA-L Ivana Ukrycha 
26. září: Lužické šestiměstí. Jana Vančatová v cestopisném pořadu představila města Žitava, Zhořelec, 
Lobava, Budyšín, Kamenec a Lubáň 
4. října: Listování – Český ráj. Scénické čtení Českého ráje, z knihy od Jaroslava Rudiše  
24. října: Spisovatelé na nádraží – Zdeněk Šindlauer 
30. října: Veřejná prezentace návrhů na stavbu nové knihovny  
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31. října: Ivanka Devátá. Populární herečka a spisovatelka Ivanka Devátá představila svou novou 
knihu 
7. listopadu: Prezident Husák a sametová revoluce. Přednáška historika Michala Macháčka  
11. listopadu: Japonsko zevnitř – cestovatel Ondřej Landa 
14. listopadu: Sametová revoluce na Turnovsku. Beseda s pamětníky a aktivními účastníky 
listopadových událostí roku 1989 na Turnovsku 
21. listopadu: Proměny anekdot, fám a moderního folkloru os sametové revoluce k dnešku. 
Významný etnolog Petr Janeček 
28. listopadu: Politická cesta od Havla k Babišovi – Proměna politického vývoje od sametové 
revoluce k dnešku. Přednáška politologa a turnovského rodáka Jana Kubáčka  
5. prosince: Marie Terezie. Přednáška Petra Minaříka o naší nejvýznamnější panovnici  
6. prosince: Adventní podvečer s písničkářkou Marií Špačkovou  
10. prosince: Travel Stand-up – Stopem se psem v Asii. Cestovatelská přednáška o “nepohodlném“ 
cestování Asií s vtipem a dokonce se psem  
14. prosince: Divadlo na nádraží?! – divadelní minifestival. Netradiční divadelní minifestival 
v knihovně na vlakovém nádraží. Představily se soubory Drama Lama Gymnázia Turnov a Kámoš 
Drámoš ZUŠ Turnov, proběhla autorská čtení básníků z Turnova i ze Semil  
18. prosince: Ptáci nejen Českého ráje. Známý ornitolog a autor řady knih o přírodě Českého ráje 
RNDr. Zdeněk Mrkáček představil novou publikaci o ptactvu nejen Českého ráje. Hudební doprovod 
Martin Hybler  
 

INFORMAČNÍ CENTRUM MLÁDEŽE 
Informační centrum pro mládež, pracující v rámci Městské knihovny Antonína Marka, je prostor pro 
mladé a kreativní lidi. Je to místo, kde se dají hledat informace a trávit volný čas. Hlavní myšlenkou 
ICM je poskytovat mládeži informace zejména z oblastí vzdělávání, volného času, brigád, profesní 
dráhy, cestování a občanských a společenských institucí. Dále se zde dají realizovat originální nápady 
všeho druhu – mladí mají možnost organizovat v ICM své akce (přednášky, vystoupení, …) nebo 
během výtvarných dílen tvořit fantastické výrobky. Turnovské ICM funguje také jako pohodlný kout, 
v němž se příjemně tráví volná odpoledne s přáteli. 
 
(Akce knihovny viz Fotokronika leden, únor. květen, červenec, srpen, říjen, prosinec). 
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Turnovské památky a cestovní ruch 

Adresa: náměstí Českého ráje 26 
Ředitelka: Ing. Eliška Gruberová 
 
Organizace vznikla v roce 2014 sloučením Odboru cestovního ruchu MěÚ v Turnově a příspěvkové 
organizace hrad Valdštejn. Součástí organizace je Regionální turistické informační centrum, Synagoga 
a hrad Valdštejn. (O nich viz níže). 
 
Galerie U Zlatého beránka – v 1. patře domu na náměstí se nachází galerie, kterou organizace 
provozuje. (Přehled výstav viz Ostatní organizátoři kulturních akcí).  
 
ČINNOST ORGANIZACE 
Příprava a distribuce propagačních materiálů 
Akce pro podporu cestovního ruchu (výběr) 

 Turnovské léto – Letní prázdninová nabídka v rámci cyklu akcí Turnovské léto, realizace 
zajímavé nabídky pro turisty v prázdninových měsících 

 Český ráj dětem – zahájení turistické sezony  
30. dubna proběhl 11. ročník akce Český ráj dětem. (Více viz Přehled nejvýznamnějších akcí). 

. Turnovské léto – o prázdninách sestavuje odbor seznam každodenních cílů, které jsou 
turistům v Turnově nabízeny. (Více viz přehled „Prázdniny“ v úvodu kapitoly). 
 
 

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Informační centrum patří k síti certifikovaných informačních středisek České republiky.  
Je také součástí sítě jednotně certifikovaných informačních středisek v rámci České republiky A.T.I.C. 
(listopad 2013).  
Hlavním úkolem je především sdělování turistických informací o Turnově a Českém ráji, informací 
o turnovských firmách a organizacích, o kulturních, společenských a sportovních akcích, o dopravních 
spojích (ČD, ČSAD), o ubytovacích a stravovacích možnostech, o trávení volného času. Dále je zde 
uskutečňován prodej pytlů na odpad a vybírání poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu. 
Dalším úkolem je propagace regionu a prodej a nákup suvenýrového zboží. 
Návštěvnost: V roce 2019 využilo služeb RTIC celkem 51 291 klientů, což je nejvyšší návštěvnost 
v historii informačního centra. Zahraničních návštěvníků zavítalo do RTIC celkem 2 859. Největší 
zastoupení mezi zahraničními návštěvníky mají již tradičně Německo (22%), Polsko (16%) a Nizozemí 
(13%). V posledních letech byl zaznamenán nárůst počtu turistů z Ruska, Francie, Belgie, Izraele 
a USA. 
 
Nové letáky: Kamenářství a šperkařství na Turnovsku: V rámci dotace Libereckého kraje připravila 
Informační centrum nové letáčky s turistickou nabídkou zaměřenu na kamenářství a šperkařství 
regionu.  
Úklid židovského hřbitova: Organizace Turnovské památky a cestovní ruch, která spravuje židovský 
hřbitov (je v majetku Židovské obce v Praze), už delší dobu spolupracuje s organizací My 
Father´s House a společně, pod vedením pana Jiřího Čihulky, uspořádaly v listopadu několikadenní 
úklid židovského hřbitova.  
Úspěšné propagační materiály: 11. dubna byly v Lysé nad Labem v rámci veletrhu Regiony České 
republiky vyhlášeny výsledky 4. ročníku soutěžní přehlídky turisticko-propagačních materiálů 
Turistpropag. V kategorii Trhací mapy obdrželo turnovské informační centrum, resp. organizace 
Turnovské památky a cestovní ruch druhé místo a v kategorii Turistické noviny byly ty turnovské, 
s názvem Turistické noviny Turnovska, oceněny třetím místem.  
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Prezentace na Instagramu: Začátkem června se Regionální turistické informační centrum s hradem 
Valdštejnem zahájily prezentaci na populární sociální síti Instagram, která vznikla před necelými 
deseti lety a stává se jednou z nejpopulárnějších sociálních sítí na světě.  
Turistický informační bod na nádraží: Se začátkem prázdnin začal v pobočce knihovny na nádraží 
fungovat informační bod pro turisty. Ve spolupráci s Regionálním turistickým informačním centrem 
začali pracovníci knihovny poskytovat základní turistické informace o Turnově a blízkém okolí 
a zahájen byl i prodej různých propagačních materiálů (mapky, letáčky, brožury). 
Nejoblíbenější infocentrum v Libereckém kraji: Už potřetí letos obdrželo turnovské informační 
centrum v anketě Oblíbené informační centrum 2019 největší počet hlasů veřejnosti a stalo se 
nejoblíbenějším infocentrem kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhlo 7. 
listopadu 2019 v rámci galavečera při Členském fóru ATIC ČR v Praze. 
24. října: Den informačních center 2019. V rámci Světového dne pro rozvoj informací vyhlásila 
Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) tento den poprvé za Den 
turistických informačních center České republiky. K akci bylo přihlášeno 139 informačních center 
z celé ČR, která si pro tento den připravila pro své návštěvníky netradiční nabídku. Pro návštěvníky 
turnovského centra byly připraveny drobné dárky, balonky a netradiční prohlídka Turnova zdarma. 
 
 

SYNAGOGA 
Synagogu navštívilo 2 778 návštěvníků (v loňském roce 2 482). Synagoga je otevřena od května do 
září. Uskutečnilo se zde 7 koncertů, 1 přednáška a tři výstavy na ženské galerii, tyto akce navštívilo 
299 návštěvníků 
 
Akce v roce 2019:  
13. ledna: Příběhy proti smutku. Divadelní představení k připomínce 76. výročí transportu našich 
turnovských židovských spoluobčanů do vyhlazovacích táborů. Podle knihy Elie Wiesela. Ochotnický 
spolek VaTiMaJiVa. 
6. května: Masaryk a svatá země. Výstava zapůjčená z velvyslanectví Státu Izrael představila na 15 
panelech mnohdy dosud nepublikované fotografie a další archivní materiál z návštěvy prezidenta 
Tomáše Garrigue Masaryka ve Svaté zemi v roce 1927. Vernisáž proběhla za účasti Daniela Merona, 
velvyslance Státu Izrael v České republice. (Foto viz Fotokronika).  
12. května: Židovské housle klasického repertoáru. Houslistka Jana Kubánková, klavirní doprovod 
Martin Hybler. 
Červen: Charedim – fotografie ultraortodoxních Židů z jeruzalémské čtvrti Mea šearim. Fotografie 
Elišky Blažkové 
27. června: Eliška Blažková – komentovaná prohlídka výstavy, promítání fotografií 
4. června: Koncert studentů Ježkovy konzervatoře v Praze pod vedením prof. Jaromíry Ježkové 
16. července: Victoria Hanna. Koncert světově známé izraelské zpěvačky Victorie Hanny 
s doprovodem Gershona Waiserfirera. Spirituální inovátorka zpívá moderním způsobem biblické 
a kabalistické texty, zvlášť v oblibě má Píseň písní. (Foto viz Fotokronika).  
8. srpna: Barevná lyrika – obrazy a grafické listy Evy Matyldy Jiřičkové 
24. srpna: Marta a Rasputin. Koncert hudebního uskupení z Trutnova hrajícího folkovou a lidovou 
muziku výhradně na akustické nástroje  
24. září: Koncert studentů Ježkovy konzervatoře.  
11. října: Beseda s eurokomisařkou Věrou Jourovou. 
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VALDŠTEJN 
Hrad Valdštejn se stal součástí nové organizace k 1. 4. 2014.  
Adresa: Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov  
Kastelán: Radim Štícha 
Charakteristika: Majitelem hradu Valdštejna je město Turnov, které jej zřizuje jako příspěvkovou 
organizaci. Rodový hrad pánů z Valdštejna pochází ze 13. století, byl postaven mezi léty 1260–1280. 
Jeho stavitel Jaroslav z Hruštice byl pravděpodobně také zakladatelem města Turnova. Během dlouhé 
historie hrad prodělal řadu stavebních úprav, z nichž nejviditelnější jsou úpravy barokní, kdy byla 
přistavěna kaple a vzniklo nevšední poutní místo. Hrad je vyhledávanou turistickou atrakcí Turnovska 

a je také oblíbeným místem svatebních obřadů. Valdštejn se stará i o parkoviště pod Valdštejnem, 
přičemž příjem z parkoviště je příjmem zřizovatele. 
 
Návštěvnost: Celkem hrad navštívilo 57 445 návštěvníků a tržba za vstupné činila 4 013 694,- Kč.  
Expozice: Klasicistní palác / Romantický palác / Biliární sál / Kaple svatého Jana Nepomuckého / 
Středověké sklepení / Kočárovna. (Podrobný popis expozic viz Kronika 2014.) 
 
Renovace vstupních dveří kaple sv. Jana Nepomuckého: Na začátku dubna byla dokončena oprava 
vstupních dveří do kaple sv. Jana Nepomuckého na Valdštejně. Práce probíhaly od února a jejich 
realizátorem byla firma ARTCOLOR, s. r. o. a truhlář, řezbář a renovátor Petr Baranecký. Z důvodů 
rozpraskaných výplní bylo nutné vyčistit praskliny a provést tzv. špánování, tj. vyplnění mezer pomocí 
dřevěného klínku, který slouží právě k vyplnění škvír a děr. Následně se provedlo hrubé a jemné 
broušení. Po vybroušení celého povrhu dveří byly posléze všechny části opatřeny trojnásobným 
lazurním nátěrem, který provedla firma ARTCOLOR, s. r. o. Celkové náklady na opravu činily 
63 640 Kč. 
 
Kácení stromů: Plánované kácení stromů na Valdštejně neproběhlo, protože proti záměru se 
postavila Agentura ochrany přírody a krajiny, a potvrdila rozhodnutí turnovského odboru životního 
prostředí, zakazující pokácení dvou borovic na Valdštejně. Radnice o jejich odstranění usilovala kvůli 
obavám z narušení skalního podloží kořeny stromů. 
 
Netopýři na Valdštejně 
V zimě ochránci přírody sčítali netopýry, pod hradním nádvořím a ve druhém hradním sklepené na 
třetím skalním bloku našli 20 vrápenců malých a jednoho netopýra velkého. 
 
Přehled akcí v roce 2019: 
5. ledna: Tříkrálový koncert – Hradecké komorní tucteto 
30. března: Brána hradu se otevírá. Zahájení nové turistické sezóny 
27. dubna: Eduard Petiška a hrad Valdštejn. Slavnostní odhalení pamětní desky českému spisovateli 
Eduardu Petiškovi, který na hrad v letním období rád jezdil a psal zde své romány. Tato pocta se 
konala v rámci 95. výročí narození spisovatele. Slavnostního aktu se zúčastnil syn spisovatele PhDr. 
Martin Petiška, literární vědec PhDr. Jiří Opelík, CSc. a další hosté. Odhalení pamětní desky se konalo 
v rámci velké akce Český ráj dětem, kterou se otevírá nová turistická sezona roku. (Foto viz 
Fotokronika).  
1. května: Máj na Valdštejně. Již po devatenácté zazněl na Valdštejně Máchův Máj 
v melodramatickém ztvárnění hudebního skladatele, režiséra, dramaturga a pedagoga Zdeňka 
Zahradníka.  
18. května: Valdštejnská pouť. 5. ročník. Kulturní a zábavný program na hradě, v předhradí stánky 
s řemeslnými výrobky a regionálními produkty. Mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého, koncert 
dvorního valdštejnského varhaníka Radka Rejška.  
24. května: 22. května: Celorepubliková akce, vystoupila operní pěvkyně a sopranistka Iveta 
Hejduková v doprovodu klavíristy Vladimíra Kořána.  
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26. května: Varhanní koncert Zdeňky Nečesané a jejích žáků. Zdeňka Nečesaná je vedoucí 
varhanního oddělení ZUŠ z Mladé Boleslavi.  
8. června – 1. září: Hrad Valdštejn za husitských válek. Tematická výstava formou informačních 
panelů, ukázky dobových zbraní a originálních filmových kostýmů z Barrandova, připomínajících 
slavnou Husitskou revoluční trilogii režiséra Otakara Vávry. 
11. června: Den čtenářů na hradě. Tradiční akce na závěr školního roku 
30. června: Skupina The Cube – krátké akustické koncerty v kapli  
Noční prohlídky hradu: 4. července / 10. července / 24. července 
3.–7. července: Hradecké komorní tucteto. Tradiční valdštejnský host zpestřuje návštěvníkům 
prohlídky hradu 
6. července: Hradecké komorní tucteto. Večerní koncert 
5.–6. července: Rytíři na Valdštejně. Historické souboje v podání skupiny historického šermu Rytíři 
turnovského meče 
16. července: Odpoledne s vévodou Albrechtem z Valdštejna 
20. července: Petr Kostka, učitel ZUŠ Turnov, vystoupí v hradní kapli během prohlídky hradu  
27.–28. července: Středověký víkend. Středověk na hradě všemi smysly.  
6. srpna: Dětské hry a klání. Dobové hry a soutěže v prostoru celého hradu pro malé i velké děti 
7. srpna: Noční prohlídka hradu 
10. srpna: Sousedi – koncert multižánrové kapely z Jablonce nad Nisou 
13. srpna: Odpoledne s vévodou Albrechtem z Valdštejna 
19.–22. srpna: Chrámový poustevník. Krátké koncerty multiinstrumentalisty Lukáše Pelce  
21. srpna: Noční prohlídka hradu 
24. srpna: Divadýlko na dlani – Vávra. Mladoboleslavský soubor se hrou inspirovanou dramatem 
bratří Mrštíků 
28. srpna: Noční prohlídka hradu 
31. srpna: Hradozámecká noc. Noc plná překvapení se scénickými prohlídkami, historickými tanci 
a ohňovou show 
7. září: Varhanní koncert Radka Rejška. Tradiční koncert hudebního skladatele a varhaníka Radka 
Rejška. 
21. září: Koncert skupiny the Cube. Krátké koncerty turnovské skupiny během odpoledne v hradní 
kapli. 
22. září: Narozeniny vévody Albrechta z Valdštejna.  
28. září: Svatohubertská slavnost na Valdštejně. 8. ročník tradiční myslivecké slavnosti, při níž byly 
k vidění cvičení dravci, ukázky vábniček, přehlídka loveckých psů aj. Součástí bylo Svatohubertská 
mše, vyhlášení vítězů dětské výtvarné soutěže a pasování na myslivce.  
26. října: Duo Saxofon a klávesy. Na koncertě v kapli sv. Jana Nepomuckého zněly skladby vážné 
i populární hudby v podání Josefa Žemličky a Bohuslava Lédla.  
30. listopadu: Koncert pěveckého sboru A my taky. Smíšený pěvecký sbor z Liberce.  
7. prosince: Capella Rederna – adventní koncert. Pestrý vánoční repertoár z různých koutů světa. 
Spojeno s prohlídkou Slavnostního sálu klasicistního domu.  
14. prosince: Sousedský spolek PROVAZ – Společné vánoční zpívání. V kapli sv. Jana Nepomuckého 
na hradě Valdštejně. 
15. prosince: Skautský sbor na Valdštejně. 
21. prosince: Vánoce s vévodou. Vánoční setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna.  
23., 27. a 30. prosince: Vánoční prohlídky hradní kaple a slavnostního sálu klasicistního domu. (Foto 
viz Fotokronika) 
24. prosince: I Dilettanti. Koledy a vánoční skladby v podání libereckého souboru 
26. prosince: Musica Fortuna. Vánoční koncert 
26. prosince: Musica Fortuna. Vánoční koncert. Valdštejn 
28. prosince: Vánoční varhanní koncert Radka Rejška.  
1. ledna: Novoroční koncert manželů Lédlových. Tradiční novoroční koncert s netradičními písněmi J. 
Kainara.  
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Sdružení Český ráj  

Adresa: Antonína Dvořáka 335 
Ředitel sdružení: Ing. Blanka Nedvědická (do 31. 8. 2019), Ing. Jitka Kořínková (od 1. 9. 2019) 
předseda sdružení: Mgr. Jana Svobodová (místostarostka Turnova) 
Charakteristika: Sdružení Český ráj je zapsaný spolek, který sdružuje města, obce a další právnické 
osoby. Původní spolek byl založen s cílem systematicky podporovat cestovní ruch v regionu. Český ráj 
je jedním z oficiálních turistických regionů ČR vymezených Českou centrálou cestovního ruchu 
CzechTourism. 
Mezi aktivity SČR patří mj. koordinace marketingových aktivit podporujících především tvorbu 
a zajištění regionálních turistických programů, produktů a projektů / prezentace a propagace 
turisticky významného území / zajištění turistického informačního systému a webových prezentací / 
zajištění analytické činnosti (statistická šetření, sledování zpětné vazby realizovaných opatření 
a dopadů projektů) / budování, rekonstrukce a opravy cyklostezek, turistických stezek, informačního 
systému a další infrastruktury cestovního ruchu.  
 
Členové sdružení: Členská základna SČR činila k 31. 12. 2019 celkem 58 členů 
Agentura ARA, s. r. o. / Autokemp Sedmihorky, v. o. s. / BAART, s. r. o. / Green Zebra Team, s. r. o. / 
Hotel Zámek Hrubá Skála / J. M. Schlik, s. r. o. / Jezdecký klub farma Ptýrov, o. s. / Kinský Dal Borgo, 
a. s. / Krajská hospodářská komora KH kraje / Město Dolní Bousov / Město Jičín / Město Lomnice nad 
Popelkou / Město Mnichovo Hradiště / Město Nová Paka / Město Rovensko pod Troskami / Město 
Semily / Město Sobotka / Město Turnov / Město Železnice / Město Železný Brod / Obec Boseň / Obec 
Bozkov / Obec Branžež / Obec Bukvice / Obec Čtveřín / Obec Dětenice / Obec Hrubá Skála / Obec 
Jenišovice / Obec Kacanovy / Obec Karlovice / Obec Klokočí / Obec Kněžmost / Obec Ktová / Obec 
Libošovice / Obec Líšný / Obec Malá Skála / Obec Mírová pod Kozákovem / Obec Mladějov / Obec 
Modřišice / Obec Paceřice / Obec Přepeře / Obec Rakousy / Obec Svijanský Újezd / Obec Svijany / 
Obec Tatobity / Obec Troskovice / Obec Vlastibořice / Obec Vyskeř / Obec Žernov / Outdoor 
Discovery, s. r. o. / Pivovar Nová Paka, a. s. / Pivovar Svijany, a. s. / Pivovary Rohozec, a. s. / Pavel 
Ondráček – AR Tour Ondráček / Sundisk, s. r. o. / Tarbon, spol. s r. o. / Turnovské památky a cestovní 
ruch / Zikuda – vodohospodářské stavby, s. r. o.  
 
Ocenění Zlatý erb: Na začátku dubna bylo Sdružení Český ráj oceněno prvním místem na 21. ročníku 
soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěž nazvaná Zlatý erb se 
koná na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě). Sdružení získalo Cenu ministryně 
pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci v kategorii certifikované organizace destinačního 
managementu. Stránky www.cesky-raj.info byly v loňském roce kompletně předělány, a to pod 
vedením pracovnice sdružení Lucie Rakoušové. V roce 2018 využilo stránky na jeden milion uživatelů. 
Prázdninová statistika: Počty turistů, návštěvnost cyklostezky Greenway Jizera a využití cyklobusů viz 
Kraj – Kalendárium prosinec.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace a internet. Ve výroční zprávě jsou uvedeny všechny aktivity sdružení 
(účast na veletrzích, propagační akce, materiály, internetová prezentace…) 
 

Státní zámek Hrubý Rohozec 

Adresa: Státní zámek Hrubý Rohozec, Turnov, 511 01 
Kastelán: MgA. Jiří Holub (od 1. dubna 2010) 
Charakteristika: Původ rohozeckého hradu sahá do konce 13. století, kdy byl založen Jaroslavem 
z Ralska z rodu Markvarticů. Během historie několikrát změnil vlastníky, na počátku 15. století patřil 
králi, od roku 1468 jej vlastnil Ctibor Tovačovský z Cimburka a za něho, a především za jeho později 
ovdovělé manželky Johany z Krajku došlo k přestavbám původního hrádku na renesanční zámek. 
Dnešní půdorys získal zámek kolem roku 1516. Po bitvě na Bílé hoře zámek připadl Albrechtu 
z Valdštejna, který jej daroval Mikuláši Desfoursovi. Rod Desfoursů vlastnil zámek až do roku 1945, 
kdy mu byl zabaven na základě Benešových dekretů 
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Z akcí: 
11. května: Cesta kolem světa s Willy Fogem. Zábavný rodinný den v parku. 
5.–6. července: Móda sedmi staletí. Tradiční kostýmované prohlídky, během kterých v každé 
místnosti uvítá návštěvníky průvodce v historickém kostýmu z různých období.  
13. července: Varhanní sobota. Vystoupení varhaníka Radka Rejška při prohlídkách 
10. a 11. srpna: Od Mikuláše k Mikuláši. Běžná prohlídka oživená hranými scénkami ze života rodiny 
Des Fours Walderode 
31. srpna: Hradozámecká noc. Muž a žena napříč staletími aneb od dotyků k dotykáči. Oblíbené 
hrané noční prohlídky 
1. září: Benefiční lekce jógy pro Vláďu Mikuláše. Na podporu i podporu těch, kteří onemocněli 
nemocí ALS. Lekcemi jógy prováděly Martina Ježková (HathaYoga Flow) a Jitka Dahl (Kundalini jóga).  
31. října: Proměny expozic na Hrubém Rohozci. Přednáška kastelána Jiřího Holuba v Krajské vědecké 
knihovně v Liberci. 
Zdroj: Internet a internetové stránky zámku. 
 

Junák. Svaz skautů a skautek ČR, středisko 514.02 „Štika“ Turnov 

Adresa: Koňský trh 200, Turnov – klubovny na Skautském ostrově 
Vůdce střediska: Stanislav Šéfr (od prosince 2016), zástupce: Sabina „Róza“ Cogan 
Charakteristika: Za počátek skautingu v Turnově lze považovat 16. červen 1916, kdy student reálky 
Vláďa Horáček založil první družinu. V Horáčkově vile (ul. 28. října) se poté začali scházet kluci, kteří 
se v roce 1919 stali členy Junáka založeného A. B. Svojsíkem. Znakem turnovských skautů je lilie se 
zříceninou Trosek. Jméno střediska bylo zvoleno na paměť jednoho turnovského skauta – Štika 
působil ve středisku přibližně v letech 1932–1950. Zasadil se o výstavbu nových kluboven a od roku 
1948 byl střediskovým vůdcem. Členové se scházejí v klubovně na tzv. Skautském ostrově.  
 
Skautské středisko Turnov, občanské sdružení: jedná se o spřátelenou organizaci – spolek přátel 
Junáka – svazu skautů a skautek ČR, střediska Štika Turnov. Sdružení pomáhá se správou ostrova, na 
kterém skauti sídlí, a stará se o městský psí útulek. 
 
Členská základna střediska a oddíly: 
Středisko mělo v roce 2019 335 členů. Skauti v Turnově jsou rozděleni do čtyř chlapeckých oddílů 
a čtyř dívčích oddílů, ve kterých funguje 21 družin. Společně s nimi funguje také 33. oddíl oldskautů. 
Jednotlivé oddíly se obvykle scházejí pravidelně jednou týdně.  
 

 1. dívčí oddíl Dost: Vůdkyně Zdeňka „Zdenička“ Rysová 

 2. dívčí oddíl Panoženky: Vůdkyně: Barbora Nejezchlebová 

 3. dívčí oddíl Chobotnice: Vůdkyně: Zdeňka „Boule“ Kutilová (62 členek – údaj z roku 2018) 

 4. dívčí oddíl (nově vyčleněn od 1. oddílu): Vůdkyně Marie „Káňa“ Jiřičková, (cca 30 členek) 

 1. chlapecký oddíl Habokawy: Vůdce oddílu: Jan Hony Budina (40 členů) 

 2. chlapecký oddíl: Vůdce oddílu: Michal Škubis Kubánek (50 členů – údaj z roku 2018) 

 3. chlapecký oddíl Paviáni – Vůdce: Jan „Gepard“ Pekař, (32 členů – údaj z roku 2018) 

 4. chlapecký oddíl: Vůdce oddílu: Dominik „Tinky“ Adam, (36 členů – údaj z roku 2018, 
členové přibyli) 

 33. klub OS (old skauti): Vůdce: Tomáš „Eman“ Špinka 
Činnost oddílů je uvedena ve výroční zprávě Junáka.  
 
Střediskový sněm: 8. prosince proběhl v Kamenářském domě u muzea střediskový sněm, kterého se 
zúčastnilo 28 delegátů. Bylo zvoleno nové vedení střediska a zástupce na krajské a celostátní sněmy. 
Pro dobrou věc: Turnovští skauti již poněkolikáté na vánočních trzích otevřeli stánek Pro dobrou věc. 
Každý, kdo si v něm zakoupil některý z výrobků, které skauti a jejich přátelé vyrobili, přispěl na 
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dobrou věc. Tentokrát byl výtěžek určen dvěma mladým lidem – předškolákovi, jež žije s maminkou 
samoživitelkou se zdravotními potížemi (z výtěžku mu bylo pořízeno vybavení potřebné pro vysněný 
vstup do skautského oddílu), a dvacetileté skautce, člence oddílu, která se v nedávné době kvůli 
autoimunitnímu onemocnění ocitla na vozíku.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
 

Dům přírody Českého ráje 

Adresa: Dolánky u Turnova, čp. 9 
Ředitel Ekocentra: Jana Maryšková (od roku 2019) 
Zřizovatel: Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., Oldřichov v Hájích 5 a Suchopýr, z. ú. se stejnou 
adresou 
Charakteristika 
Domy přírody jsou zřizovány Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Turnovský Dům 
přírody byl otevřen jako osmý v republice a je provozován pod vedením ekologické organizace 
Suchopýr o.p.s. z Oldřichova v Hájích. Jejich cílem je vytvoření informačního a vzdělávacího 
pracoviště pro turisty i přírodovědné badatele. Nabídne expozici, ekovýchovné programy, prezentace 
regionálních produktů a tradičních řemesel, tematické přednášky, výstavy, projekce a tvůrčí dílny, 
a to jak pro veřejnost, tak i pro školy. 
Vznik turnovského Domu přírody (resp. Domu přírody Českého ráje) byl opředen obtížemi při 
prosazování jeho záměru (viz Kronika 2014, 2015), až se záměr podařil a pro jeho potřeby byla 
rekonstruována budova bývalé dolánecké školy. Slavnostní otevření proběhlo 4. dubna 2016. 
Popis: Viz kronika 2016 
Dům přírody získal v roce 2019 1. místo v hlasovací soutěži o nejlepší projekt EU v rámci České 
republiky.  
 
Z akcí v roce 2019: 

Během roku 2019 expozice navštívilo 4 497 osob, na ostatní akce dorazilo 17 051 návštěvníků 
a k tomu je třeba připočíst 8 762 neplatících osob. 
22. ledna: Zanzibar a Tanzanské Safari. Cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda 
2. března: Poslouchání sov v Hruboskalsku. Zúčastnilo se 40 lidí 
23. března: Za pískovcovým fenoménem Podtroseckých údolí (Světový den vody) 
11. dubna: Za obojživelníky Českého ráje. Ukázka obojživelníků z odchytové zábrany s výkladem 
odborníků, poslech večerního žabího koncertu ad. od 19.00 do 21.00 u rybníka Vidlák. Zúčastnilo se 
7 lidí 
20. dubna: Velikonoce s Domem přírody. Velikonoční tvoření, stavba vrbového altánu, dílny 
a jarmark. Spojeno s oslavou třetího výročí od vzniku Domu přírody Českého ráje. 
4. května: Vítání ptačího zpěvu. Tradiční akce pro veřejnost zaměřená na pozorování a poslouchání 
ptáků. Akce probíhá ve spolupráci s Českou společností ornitologickou, Správou CHKO Český ráj a ZO 
ČSOP Bukovina. Sraz na parkovišti u rybníka Věžák v 6.00 hodin ráno. 
22. května: Mezinárodní den biodiverzity: přednáška o vlcích, kteří jsou důležití tzv. „ekosystémoví 
inženýři“ naší přírody, který se v poslední době šíří na nová místa po republice.  
25. května: Evropský den chráněných území. Exkurze s odborným výkladem do PR Plakánek v CHKO 
Český ráj a představení jeho hodnot 
1. června: Den orchidejí Českého ráje 
7./8. června: Můří noc a Motýlí den 
13.–14. června: Muzejní noc 
6. července: Tunisko – cestovatelská přednáška Petra Jenče  
13. července: Den s ornitologem – pozorování ptáků a procházka kolem Jizery  
20. července: Ekoden pro děti  
27. července: Romantický Český ráj. Komentované promítání fotografií s Vojtěchem Šťastným 
3. srpna: Tajemný svět lišejníků. Přednáška Hany Řehákové spojená s pokusy 
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10. srpna: Od Jizery na Kozákov – 1. ročník nočního pochodu od Domu přírody za východem slunce 
na Kozákov. Začátek pět minut po půlnoci 
17. srpna: Peruánští motýli a mravenci. Pável Matos Maravi – přednáška s promítáním v angličtině 
s českým překladem 
24. srpna: Historické skalní rytiny v pískovcové krajině Českého ráje. Přednáška Petra Jenče 
31. srpna: Rozloučení s prázdninami – ekoden pro děti  
5. října: Podzimní festival ptactva. Sraz v 7.00 hodin na parkovišti u rozhledny na Kozákově. Trasa do 
sedla Vzdychánku a zpět. Poslouchání ptačího zpěvu, pozorování migrujících ptáků, ukázka 
kroužkování. 
6.–31. října: Obrazy indiánů. Výstava obrazů Matyáše Beránka. 
20. října: Ze života stromů.  
12. prosince: Adventní kalendář Českého ráje. Promítání fotografií a videí Karla Hubače.  
 

Geopark Český ráj 

Adresa: Sídlo: Antonína Dvořáka 335 (od srpna 2019), kancelář: Markova 311 (od ledna 2019)  
Ředitel: Ing. Blanka Nedvědická (od 13. 6. 2018).  
 
Charakteristika: Geopark Český ráj vznikl v roce 2005 jako první český geopark, a tím pádem byl 
i prvním českým geoparkem zařazeným do sítě evropských geoparků a světové sítě geoparků. 
K 5. říjnu 2005 byl zařazen mezi světové geoparky UNESCO. U jeho založení stál především RNDr. 
Tomáš Řídkošil, mineralog turnovského muzea. Geopark Český ráj má rozlohu cca 750 km2, vymezují 
ho souřadnice 50°27´– 50°39´ N, 15°01´ – 15°20´E. Geopark Český ráj není totožný s hranicemi 
stejnojmenné chráněné krajinné oblasti. O geopark Český ráj se stará obecně prospěšná společnost 
Geopark Český ráj. 
Hlavní posláním geoparku je péče a propagace geologicky významné krajiny. Součástí činnosti 
geoparku jsou nejen odborné výzkumy, konference a vědecké výstupy, ale také komentované výlety 
po geologicky zajímavých lokalitách, budování naučných stezek.  
 
Dotace města: Geopark byl v roce 2019 podpořen dotací od Města Turnova na svou činnost ve výši 
80 000 Kč. 
Revalidace Geoparku: Proběhla revalidace geoparku na národní úrovni. Certifikát Národní geopark 
byl prodloužen na další dva roky.  
Rozšíření Geoparku: Na národní úrovni bylo schváleno rozšíření území Geoparku Český ráj 
o 73,4 km2 na Mnichovohradišťsku, Novopacku a Železnobrodsku, byla podána žádost na UNESCO 
o schválení rozšíření Globálního geoparku UNESCO Český ráj. 
Mezinárodní seminář: 4. a 5. května se v Českém ráji konal mezinárodní seminář na téma šetrné 
geoturistiky. Sešli se na něm manažeři dvou geoparků UNESCO spolu s geoprůvodci z ČR a Německa. 
 
Zdroj: Výroční zpráva, internet. Výroční zpráva obsahuje podrobný přehled aktivit. 
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Chráněná krajinná oblast Český ráj 

Adresa: Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov 
Vedoucí: Ing. Jiří Klápště (od 1. 7. 2018) 
Charakteristika: CHKO Český ráj je nejstarší českou CHKO, vznikla 1. března 1955. Rozloha CHKO je 
181,5 km2 a zasahuje do Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského kraje. V roce 2002 došlo 
vládním nařízením k rozšíření CHKO o Maloskalsko a Prachovské skály. CHKO je rozdělena do tří 
samostatných částí. Největší z nich je přibližně mezi Mnichovým Hradištěm, Turnovem a Sobotkou 
(zahrnuje oblast Mužského a Příhrazských skal, Hruboskalsko a okolí Trosek). Druhá část leží mezi 
Turnovem, Malou Skálou a Kozákovem (oblast Maloskalska, Suchých skal a Kozákova). Třetí část je 
nejmenší, nachází se přibližně mezi Jičínem a Mladějovem (Prachovských skal). 
CHKO Český ráj byla od roku 2015 začleněna pod liberecké regionální pracoviště, nicméně veškerá 
správní agenda se i nadále odehrává na Správě CHKO v Turnově, a to včetně rozhodovací pravomoci. 
Pod liberecké pracoviště AOPK patří ještě Správy CHKO Jizerské a Lužické hory.  
V roce 2018(!) měla CHKO šest kmenových zaměstnanců a patnáct dobrovolných strážců přírody. 
Netopýři na Valdštejně 
V zimě ochránci přírody sčítali netopýry, pod hradním nádvořím a ve druhém hradním sklepené na 
třetím skalním bloku našli 20 vrápenců malých a jednoho netopýra velkého. 
 
Zdroj: Internet. Výroční zprávy organizace nezpracovává, informace o činnosti nejsou k dispozici. 
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Další organizátoři kulturních programů 

Kulturní pořady pořádané institucemi, kterým jsou v kronice věnovány samostatné zápisy, jsou 
uvedeny v rámci těchto zápisů. Jedná se o výstavy Fotoklubu Safír, Klub aktivních seniorů, Centrum 
pro rodinu Náruč, Pivovar Rohozec, Zámek Hrubý Rohozec, sokolovna Mašov, Synagoga (Turnovské 
památky a cestovní ruch), hrad Valdštejn (Turnovské památky a cestovní ruch), Střední umělecko-
průmyslová škola, Žlutá ponorka. 

Domovy pro seniory 

V turnovských domovech důchodců (Penzion v Žižkově ulici čp. 2030, 2032 a 2037, DD na Výšince 
v Granátové ulici čp. 1897 a DD Pohoda u nemocnice v ulici 28. října 812) se koná velké množství 
pořadů pro jejich obyvatele i veřejnost. Pravidelné kulturní přednášky organizuje paní Eva Kordová 
z turnovské knihovny. Většina uvedených pořadů se postupně konala ve všech penzionech a reprízuje 
i v domě Na Sboře. Není-li uvedeno přesné datum, pořad se uskutečnil ve všech domovech v průběhu 
jednoho dvou týdnů. 
Leden: Kozákov – Příběh hory. Knihu o Kozákově předsadil editor Slavomír Říman 
Únor: Banát – české vesnice na břehu Dunaje. Cestopisná přednáška cestovatelů Pavla Chluma 
a Petra Kvardových  
Březen: Poklady podzemí – 10 let archeologických objevů Pojizeří. Přednáška archeologa Jana 
Prostředníka 
Květen: Na vrcholy Pyrenejí. Přednáška z cest Jana Bubala, geologa a mineraloga turnovského muzea 
Červen: Husitská revoluce. Přednáška PhDr. Jiřího Sajbta u příležitosti 600. výročí předehry husitské 
revoluce v roce 1419.  
Září: Putování ostrovem Srí Lanka. Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum  
Listopad: Hudba v proměnách času. Hudební pořad manželů Evy a Bohuslava Lédlových. Slavné 
operní árie a klavírní doprovod.  
Prosinec: Vánoční čas. Komponovaný pořad slova a hudby s vánoční tematikou v podání Ondřeje 
Halamy a Evy Kordové.  

Dům Na Sboře 

Na Sboře čp. 80 
Dům vlastní a spravuje turnovská Jednota bratrská, kulturní programy připravuje Městská knihovna, 
resp. knihovnice Eva Kordová. 
19. února: Ztracená generace. Přednáška Kristiny Váňové, ředitelky Památníku Karla Čapka ze Strže 
zaměřená na osudy bratří Čapků, Eduarda Basse, Františka Langra, Vladimíra Gočára a dalších 
osobností ze světa umělců, kteří se scházeli v kavárně Union v letech 1910–1918 
12. března: Muž, který stál v cestě. Zajímavé setkání s Ivanem Filou, režisérem, scénáristou, 
producentem a autorem strhujícího románu Muž, který stál v cestě – Pohled do života lékaře 
a politika Františka Kriegla. Ojedinělá kronika času předcházející osudné noci okupace naší vlasti 
v roce 1968. 
16. dubna: Stromy vypravují. Uvedení nové knihy PhDr. Marie Hruškové Stromy vypravují, příběhy 
o stromech a lidech. Tento pořad byl zároveň beneficí pro spisovatelku k jejím 80. narozeninám. 
Hosty večera byli další spolutvůrci knihy Pavel Hossl, Jaroslav Turek a herečka Bára Hrzánová. 
Hudební doprovod Bedřich Ludvík a Ondřej Halama. Průvodní slovo Eva Kordová.  
28. května: Večer slova a hudby. Benefiční pořad k 85. narozeninám literárního vědce a tvůrce řady 
pořadů o regionálních osobnostech Turnovska a Českého ráje PhDr. Vlastislava Hnízda, DrSc. Pozvání 
přijala řada hostů a spolupracovníků jako například manželé Eva a Bohuslav Lédlovi, houslistky Jana 
Kubánková a Jaroslava Petrásková, hudební skladatel a klavírista Martin Hybler, kytarista Petr Kostka 
a flétnistka Monika Szantó a další. Průvodní slovo Eva Kordová.  
1. října: Můj život s kytarou. Autorský večer kytaristy a učitele hry Petra Kostky. 
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15. října: Spisovatelka Hana Marie Körnerová. Autorský večer s oblíbenou a velmi čtenou českou 
spisovatelkou, která vydala třicítku knih. Autorské čtení z její nové knihy Hlas kukačky a dalších knih 
Co neodvál ani čas, Prosím vás, sestřičko, Heřmánkové údolí. Hudební doprovod Petr Kostka.  
12. listopadu: Vzpomínky Jana Šolce. Autorský večer PhDr. Jana Šolce, pedagoga, politika, mluvčího 
OF 89, poradce prezidenta Václava Havla a uznávaného demokrata. Hudební doprovod na flétnu 
Monika Szantó. 
26. listopadu: Krajina uvnitř slov. Podvečerní poetické zamyšlení nad četným záznamem krajiny 
v českých slovech a nad postupující urbanizací naší slovní zásoby. Přednáška Mgr. Jaromíra Gottlieba. 
Hudební doprovod Monika Szantó. (Foto viz Fotokronika) 
3. prosince: Stromy v Bibli. Adventní pořad slova a hudby se spisovatelkou PhDr. Marií Hruškovou 
a dalšími hosty. Hudební doprovod Ondřej Halama.  
22. prosince: Martin Kyšperský. Koncert brněnského alternativního hudebníka, spisovatele, básníka, 
herce, frontmana a hlavního autora repertoáru kapely Květy. 

Galerie Granát 

Náměstí Českého ráje, čp. 4 
Celoroční ukázky výroby granátových šperků a broušení českých granátů a výstava granátových 
šperků.  
Do 31. března: Věra Stolínová – Nebe na zemi. Obrazy 
Květuše Burešová a Zuzana Muzikant-Jeřábková – Snová republika. Výstava obrazů. 
Červen a červenec: Hana Mňuková – Orlické hory (obrazy). 
Září: Anna Svobodová – Obrazy 
Říjen–prosinec: Tečkovaný svět Emila Šourka. Výstava kresleného humoru. 

Galerie u Zlatého beránka 

Náměstí Českého ráje, čp. 26 
Galerie se nachází v 1. patře domu, nad regionálním turistickým centrem. 
Do 31. ledna: Art Deco – šperky absolventa SUPŠ Vladislav Mašek a návrhy architektury Františka 
Hladkého (1910–1979) 
2. února – 31. března: Sochy na Valdštejně – výstava akvarelů Jiřího Lodeho 
4. dubna – 29. května: Turnov pro Turnov – fotografie Petry Jirošové. Rozmanitost, historie, detaily 
a kouzlo Turnova za hledáčkem fotoaparátu.  
6. června – 2. září: Portréty studentů 1. ročníku SUPŠ a VOŠ Turnov 
Do 31. prosince: Patrik Horacius – Litumpty. Výstava obrazů začínajícího výtvarníka, studenta Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Turnově. 

Hvězdárna 

Hvězdárna byla vybudována v 60. letech 20. století především z iniciativy a za finanční podpory 
RNDr. Ivana Šolce, CSc. Slavnostně byla otevřena 2. května 1974. V letech 1976–1986 byl objekt 
v nájmu AsÚ ČSAV a poté až do roku 1992 Fyzikálního ústavu, kdy v prostorách sídlila Optická 
vývojová dílna. Od té doby využíval hvězdárnu astronomický kroužek při turnovském gymnáziu 
a objekt pomalu chátral. V létě 2013 se dohodla společnost SUNDISK s vedením města Turnova na 
dvouletém pronájmu a rekonstrukci objektu. (Popis hvězdárny v Kronice 2016).  
Úplné zatmění měsíce: Veřejné pozorování 21. 1. 2019.  
Zdroj informací: www.hvezdarna.turnov.cz 

Muzeum panenek a kočárků 

V 1. patře domu v Jiráskově čp. 133 bylo otevřeno soukromé „muzeum“ panenek a kočárků. 
Majitelka údajně vlastní jednu z největších sbírek panenek, tzv. šklebíků, k vidění je kolem tisícovky 
panenek.  
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BB Art – Zlaté ručičky Českého ráje 

V 1. patře a podkroví Epsteinovy vily byla v létě 2015 otevřena sezonní výstava Zlaté ručičky Českého 
ráje, kterou ve spolupráci s provozovatelem přilehlé restaurace připravila šperkařská škola 
a především k tomuto účelu ustavený spolek Turnov lidem.  

Restaurace Maškovka 

Sobotecká, čp. 2051 
20 ledna: Jazzový podvečer – Lédl Jazz Q + Jaroslav Šolc a Duo Dim 
2. června: Jazzový podvečer. Zahrál Lédl Jazz Quintet a Duo Dim. 

Restaurace U Bati 

Palackého, čp. 147 
Občasné hudební večery. 
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TURNOVSKÉ SPOLKY 
Turnov je už od 19. století sídlem mnoha spolků, někdy až rekordního počtu. Mnoho z nich je velmi 
aktivních, často je však jejich činnost omezena pouze na členy a z toho důvodu nemají zájem ani 
potřebu svou činnost prezentovat veřejnosti. Proto zde jednak nemůžou být podchyceny všechny 
činné spolky a u některých, jejichž existence není utajena, není k dispozici dostatek informací. Pokud 
byl k dispozici alespoň kontakt, byl spolek osloven a požádán o informace – pokud je dodal, jsou zde 
uveřejněny. Adresy sídel spolku jsou často orientační – úředně psány na adresu předsedy nebo 
jednatele, neznamená to, že by se členové v daném místě scházeli. 
V roce 2016 procházela většina spolků legislativním, zákonem nařízeným převodem na tzv. „zapsaný 
spolek“.  

Český kynologický svaz, základní organizace č. 374 

Adresa: cvičiště Na Lukách 
Předseda: Ondřej Šída (od 25. 7. 2016) 
Hlavní výcvikář: Josef Ludvík (od 30. 5. 2019) 
Charakteristika: Svaz provozuje cvičiště pro výcvik psů Na Lukách.  
Počet členů: Ke konci roku 2017(!) měl svaz 45 členů  
Historie turnovské pobočky je uvedena v kronice 2017. 

Český rybářský svaz – Místní organizace Turnov 

Adresa: Kinského 383 (kancelář), Turnov 
Předseda: Jaromír Dědeček 
Charakteristika: Turnovský rybářský svaz sdružuje rybáře z Turnova a okolí a stará se o rybářské 
revíry v oblasti. Revír tvoří hlavně toky Jizera, Libuňka a Stebénka, dále Vazovecký potok, Veselka, 
včetně nádrží Roudný, Vražda, Jinolice a Modřišické rameno. Každý rybář platí členské příspěvky 
a odpracovává brigádnické hodiny při údržbě revíru (v posledních letech 16 hodin). Svaz se stará 
o sádky ve Vazovcích. Pro umožnění lovu ryb je nutné absolvování kurzu rybářského minima 
a ověření znalostí písemným testem.  
Dětské závody na Jizeře: V Turnově, 22. června 2019 s účastí 30 dětí.  
Celkové pořadí závodů: 1. Michaela Farská 65 ks ryb 1 404 cm / 2. Kristýna Farská 41 ks ryb 987 cm / 
3. Matyáš Hobelant 33 ks ryb 773 cm / 4. Jan Kopecký 31 ks ryb 650 cm / 5. Mikuláš Holeček 19 ks ryb 
597 cm. 
Přehled revírů:  

 Libuňka 1 451 042 
Popis revíru: Voda mimopstruhová.  
Revír tvoří nádrže: Libuň, v k.ú. Libuň 4,0 ha / Roudný, v k. ú. Roudný 3,0 ha / Vražda Jinolice 3,0 ha. 

 Jizera 8 451 027 
Popis revíru: Voda mimopstruhová.  
Od jezu v Přepeřích až po lávku v Dolánkách včetně Modřišického ramene. K revíru patří úsek 
Libuňky od vtoku do Jizery až k silničnímu mostu v Pelešanech. Přítoky do revíru nepatří.  
Délka toku 5 km, výměra 25 ha. Výjimky povolené z ustanovení předpisů o rybářství: 
Na Modřišickém rameni je rybolov povolen dle ustanovení výjimek ČRS MO Turnov. 

 Jizera 8 P 453 022 
Popis revíru: Voda pstruhová. 
Od lávky v Dolánkách až k železničnímu mostu v Rakousích včetně náhonu na elektrárnu (tzv. Malá 
Jizera). Se všemi odvodňovacími a zavodňovacími kanály, propadlinami vzniklými těžbou v povodí 
revíru a v povodí Jizera 8 mimo potoky Vazovecký a Stebenka, které jsou samostatnými revíry 
a mimo povodí Libuňky. 
Délka toku 6 km, výměra 10 ha 
Výjimky povolené z ustanovení předpisů o rybářství: Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán. 

 Libuňka 1 P 453 039 



Kronika města Turnova 2019  |194 

Popis revíru: Voda pstruhová.  
Od silničního mostu v Pelešanech až k pramenům, potok Veselka a potok Stebenka. Se všemi přítoky, 
jezery, odstavnými rameny, tůněmi, vodními retenčními nádržemi, odvodňovacími a zavodňovacími 
kanály a propadlinami v povodí revíru s výjimkou nádrží Roudný, Libuň, Oborský a Němeček, které 
jsou samostatnými revíry. 
Všechny přítoky Libuňky, vyjma toku Veselka, úsek Libuňky od soutoku s Javorkou v obci Libunec až 
k pramenům včetně všech přítoků, všechny přítoky Veselky od obce Veselá až k pramenům a celý tok 
Stebenky včetně všech přítoků je chráněná rybí oblast – sportovní rybolov zakázán! Náhon pod 
elektrárnou č. 1 Možný, součást potoka Stebenka, od vtoku Jizery – lov ryb zakázán. 
Délka toku 25 km, výměra 7 ha. 

Český svaz chovatelů – Základní organizace Turnov 

Adresa: Dr. Honsů 677, Turnov 
Předseda: Ladislav Šic (okresní registrátor), jednatel: Antonín Daníček 
Charakteristika: Organizace byla založena v roce 1941 a hned toho roku se konala první výstava. 
Organizace sdružuje chovatele králíků, hrabavé a vodní drůbeže, ovcí a koz a okrajově i chovatele 
holubů, cizokrajného ptactva a psů společenských plemen. Činnost se soustřeďuje do chovatelského 
areálu a kryté haly v Turnově, U Zastávky ČD Turnov-město (hala v majetku organizace, ulice 
U Zastávky, bez čísla popisného, stojí na pozemku 3522/3). 
K 31. 12. 2018(!) měl 32 členů.  
V roce 2019 bylo díky dotaci města Turnov pořízeno 38 nových kovových klecí, kterými byly 
nahrazeny staré dřevěné klece. Výměna klecí byla dokončena. V hale je nyní instalováno 104 klecí – 
66 trojklecí a 38 čtyřklecí na 350 králíků.  
Letní místní výstava králíků a drůbeže: se konala 29. června. Bylo vystaveno 134 ks králíků, 28 
plemen od 27 vystavovatelů a bylo uděleno 13 čestných cen. Prodejných králíků bylo 72 ks a prodáno 
38 ks.  
Drůbeže bylo 27 voliér, 18 plemen od 11 vystavovatelů a bylo uděleno 7 čestných cen. Výstavy se 
zúčastnilo kolem tří stovek dospělých návštěvníků plus děti. Pro děti byl nově zaveden dětský koutek 
s živými zvířaty k pohlazení a také jízda kočárem.  
 
Zimní okresní výstava králíků a místní výstava holubů se konala 30. listopadu. Vystaveno bylo 271 
králíků 47 plemen od 44 vystavovatelů. 138 bylo nabízeno k prodeji, z toho se 87 kusů prodalo. Bylo 
uděleno 15 čestných cen na králíky a tři poháry na nejlepšího samce, samici a kolekci okresní výstavy. 
V soutěži okresní výstavy tříčlenných kolekcí se na prvním místě umístila ZO Turnov 1 se ziskem 857 
bodů. (Viz Fotokronika). 

Místní výstava holubů: bylo vystaveno 128 kusů holubů 46 plemen od 17 vystavovatelů. Bylo 
uděleno 8 čestných cen za holuby a jeden pohár holuba-šampiona. Výstavy se zúčastnilo kolem 330 
dospělých návštěvníků.  
Zdroj: Zpráva o činnosti spolku. 

Český svaz ochránců přírody – Základní organizace Bukovina 

Adresa: Granátová 1900 
Předseda: Jiří Šťastný 
Organizace vznikla na počátku roku 2009. Zabývá se praktickou ochranou přírody a krajiny na území 
Českého ráje a přilehlého okolí. Chrání ohrožené druhy rostlin a zvířat v jejich přirozeném prostředí. 
Zaměřuje se především na ochranu biodiverzity přírodních biotopů. Podílí se na environmentální 
výchově a osvětě, spolupracuje s CHKO Český ráj.  
Obnova aleje v Sekerkových Loučkách: Členové spolku spolu s místními občany vysázeli 43 ovocných 
stromů původních odrůd na polní cestě k soše sv. Františka. K sázení se sešlo více lidí, než kolik bylo 
stromů. Obnova stromořadí se současně stala příležitostí k setkání.  
Den pro mokřady. 16. června: Celodenní program plný zážitků u Věžického rybníka.  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=msPv3A5Gu_DYh3s1M1w4jsfxEcocEvuO3PCvGNMT9zGTwZKuRr7N2jcgIeTCNGgOZFb25e9vBy0_5j6lvjO89kdprEOU-51HyizStbILqRM9R3pNkpJeWQlJ68TnEdBs
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Český svaz včelařů – Základní organizace Turnov 

Adresa: Přepeřská 1803, Turnov 
Jednatel: Eduard Fuchs 
Charakteristika: Spolek vznikl 2. března 1903, jedná se o největší základní organizaci Českého svazu 
včelařů okresu Semily. K 31. 12. 2019 měla organizace 160 evidovaných včelařů, z toho 147 členů, 
z toho 4 bez včelstev, 4 neorganizované včelaře, 9 včelařů organizovaných ve Včelařském spolku 
v Mladé Boleslavi a 7 registrované. V obvodu bylo k 15. 9. 2019 evidováno celkem 1 249 včelstev, 
z toho 1 056 patří členům organizace. Snůškový rok byl nepříliš povedený, neboť dlouhodobě chladné 
počasí v březnu přibrzdilo plodování včelstev a následné prudké dubnové oteplení způsobilo rychlé 
vykvetení téměř všech ovocných stromů během dvou týdnů. Dosud slabé včely tak neměly šanci 
nanosit dostatečnou zásobu květového medu. Trvale teplé a suché počasí v květnu a červnu pak 
způsobilo zkrácení doby květu řepky, akáty a lípy také pro suché počasí příliš nemedovaly. Vytoužená 
medovicová snůška byla také značně omezena, medovicový med někteří včelaři neměli vůbec. 
Koncem června prakticky skončila veškerá snůška a ten včelař, který včelstvům odebral med 
a okamžitě nenakrmil, mohl pozorovat silné slídění, vzájemné vykrádání včelstev a úhyny. V rámci 
organizace byla hlášena produkce 13 880 kg medu, což na 1 056 včelstev členů ZO činí průměr 
13,15 kg medu na včelstvo, 498 kg vosku, vychováno 199 matek.  
Spolková kronika: Člen spolku Vaníček se v roce 2014 pustil do dopsání spolkové kroniky dle 
podkladů kronikáře Loudy. V roce 2019 se vzdal členství ve spolku, a tím pádem i psaní kroniky.  
Včelařský kroužek: Dětský kroužek byl znovu založen v roce 2012. Vede ho přítel Šritr.  
V obvodu funguje i Včelařský kroužek mládeže při ZŠ Všeň (vede přítel Jareš ze ZO Žďár). 
Vývěska: Na zdi v ulici 5. května u Zahradnictví Hájek. 
Okresní včelařský den: 18. května v areálu ZO ČSV Lomnice nad Popelkou.  
Dětský den v parku: 9. června – účast na akci pořádané Žlutou ponorkou.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace, více podrobností k fungování organizace viz v kronice 2016). 

Čmukaři  

Adresa: Jiráskova 121, Turnov, 511 01 
Vedoucí souboru: Jaroslav „Motýlek“ Ipser 
Charakteristika: Občanské sdružení Čmukaři – soubor loutkového a alternativního divadla vznikl 
v roce 1976 nejprve jako Čmukaři OB Modřišice, od roku 1997 Čmukaři Turnov.  
Loutkářská Chrudim: Na přelomu června a července se konal 68. ročník festivalu Loutkářská Chrudim. 
Soubor Čmukaři se na něm prezentoval dvěma inscenacemi (Modrý Karkul a Čert to vzal). Porota 
ocenila členku souboru Dádu Weissovou cenou za osobní herectví.  
Na přehlídce se představil i turnovský soubor U kafíčka, který tvoří účastníci Akademie III. věku ZUŠ 
Turnov, s inscenací Babičky a Bráška králík. 

Fotoklub Safír 

Adresa: Alej legií 695, Turnov, 511 01 
Předseda: Břetislav Jansa (znovu zvolen na 3 roky v roce 2014) 
Charakteristika: (Historie klubu viz Kronika 2013.) 
Přehled výstav v roce 2019: 
Od konce roku 2016 vystavuje Fotoklub na Střelnici. V kavárně KUS vystavují členové fotoklubu. Od 
konce roku 2018 začal klub připravovat výstavy i v chodbě nádražní budovy (od vchodu vlevo směrem 
k nově otevřeným prostorám knihovny). 
Střelnice 
Do 5. února: Detaily. Výstavní kolekce členů Fotoklubu Safír 
3.–30. dubna: Šárka Svobodová – …prostě jednoduše.  
Do 30. dubna: Otakar Kudrnáč – Z cest po Evropě  
Do 4. června: Kozákovské stráně – výstava fotografií Pavly Bičíkové a Miroslava Trávníčka.  
Do 2. července: Kouzlo mokřadů – snímky Jiřího Šťastného. 
7. srpna – 1. října: Břetislav Jansa – 60 let s fotoaparátem.  
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Do 7. ledna: Fotografie Pavla Pelanty 
Knihovna na nádraží 
Do 4. června: Pavla Bičíková a Miroslav Trávniček – Kozákovské stráně. (fotografie) 
Do 6. července: Ohlédnutí – Fotografie Zdeňka Pilaře 
4. prosince – 28. ledna: Výstava fotografií členů Fotoklubu Safír 

Jizeran – Klub sběratelů pivovarských suvenýrů 

Adresa: Přepeřská 1803, Turnov 
13. dubna: Burza a setkání sběratelů v hasičárně na Daliměřicích 

Klub aktivních seniorů 

Adresa: Žižkova 2047 
Vedoucí: Marie Sejkorová (od roku 2014) 
Klub aktivních seniorů vznikl v roce 2014 a navázal na již neaktivní Klub důchodců. Funguje pod 
patronací turnovských Zdravotně sociálních služeb v klubovně domova seniorů v Žižkově ulici. 
Docházka do klubu je zdarma a bez registrace. Klub a jeho aktivity jsou určeny pro všechny, kteří 
nechtějí být sami.  
Modrý kocour 2019 – spolupráce: Mediální kampaň 24. ročníku divadelní přehlídky Modrý kocour 
byla vytvořena ve spolupráci s turnovským Klubem aktivních seniorů, plakáty a všechny propagační 
materiály byly nafoceny se čtyřmi jeho členkami – Vlastou Brožovou, Růženou Hejdovou, Helenou 
Holátovou a Jaruškou Kocourovou a stvořila ji fotografka Sandra Mermansaž z belgických Antverp. 
(Více viz Kultura – Přehled nejvýznamnějších akcí). 
6. června: Na vrchol Pyrenejí. Cestopisná přednáška o krásách Pyrenejí doplněná fotografiemi Jana 
Bubala, muzejního mineraloga 
24. října: Život se stromy. Pořad se spisovatelkou PhDr. Marií Hruškovou o jejím celoživotním díle, její 
pohled na různé otázky života. Hudební doprovod na flétnu Monika Szantó a její žáci. Moderovala 
Eva Kordová.  
12. prosince: Adventní tvořivá dílna. Lektorky Edita Nožičková a Simona Bakešová Průvodní slovo 
o Adventu a Vánocích Eva Kordová 

Klub filatelistů Český ráj 

Předseda: Ing. Jiří Černý, Ph.D. 
Historie: (podrobná historie viz Kronika 2015.)  
Klub pořádá burzy sběratelů filatelie, pohledů, mincí a ostatních sběratelských oborů, konají se na 
Střelnici vždy od 8.30 do 11.00. V roce 2019 se konala 6. dubna.  
Výstava Staré dopisy, pohledy, kolky a poštovní známky. Výstava k 90 letům Klubu filatelistů Turnov 
se konala v Kamenářském domě Muzea Českého ráje od 19. října do 10. listopadu. Vystaveny byly 
obálky a dokumenty z první filatelistické výstavy v původním sále na Střelnici z roku 1941 a dalších 
výstav v Turnově, známky s tématikou Českého ráje a regionální sbírka pohledů a dokumentů 
z Vazoveckého údolí a jeho nejbližšího okolí. Sběratelská činnost bratrů Černých z Vitanovic byla 
zastoupena výběrem kolků z historických indických států, např. knížecího státu Bonai, Karauli, … 
Předseda klubu Ing. Jiří Černý se tomuto tématu věnuje již řadu let a svoje exponáty vystavoval na 
mnoha světových výstavách, minulý rok také na světové výstavě PRAGA 2018. Ze sbírky Ing. Radka 
Černého byla k vidění část exponátu Jemen z let 1926–1948, v Evropě velmi nefrekventované téma. 
Jaroslavu Mojslovi se povedlo zpracovat a doplnit sbírku dokumentů o poštovní historii města 
Turnova. Poprvé byly ke zhlédnutí první rakouské známky z let 1850–1858, odeslané na turnovské 
poště, a řada dalších dokumentů z let 1826–1926. 
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Kruh přátel hudby Turnov 

Předsedkyně: Jana Zajícová (starší údaj), zřizovatel: Kulturní centrum Turnov 
Charakteristika: Kruh přátel hudby je dobrovolné sdružení zájemců o klasickou hudbu. Ve spolupráci 
s Kulturním centrem Turnov připravuje (ve vlastní dramaturgii) koncerty vážné hudby Turnovské 
hudební večery, kterých se každoročně uskuteční 8–10, a to obvykle v prostoru Městského divadla.  
Historie: Viz kronika 2016.  
Turnovské hudební večery 
V roce 2019 proběhlo celkem 8 koncertů s 1 286 návštěvníky (viz Výroční zpráva Kulturního centra 
Turnov).  
. 30. ledna: Turnovský hudební večer – Ivan a Lukáš Klánští – Z černé klasiky. Koncert otce a syna 

pianistů  
. 26. února: Turnovský hudební večer: Rudolphin Ensemble Prague. Smyčcový kvintet. Díla 

světových velikánů W. A. Mozarta, G. F. Händla, A. Vivaldiho či G. Bizeta, A. Dvořáka 
a B. Smetany. 

. 6. března: Turnovský hudební večer: Lubomír Brabec – Kytarový recitál.  
10. dubna: Ars Cameralis – Gotika v Čechách. Soubor Ars Cameralis se věnuje poučené 
interpretaci hudby vrcholného středověku již od svého založení v roce 1963 a ve svém 
repertoáru má veliké množství středověké hudby z doby 13. až 15. století, ale také hudbu 
současnosti 

. 29. května: Královna zpěvu Ema Destinová. Hudebně literární večer s mezzosopranistkou 
Andreou Tögel Kalivodovou, klavíristkou Ladislavou Vondráčkovou a herečkou Barborou 
Šporclovou-Kodetovou. 

. 18. září: Pražské smyčcové duo a František Novotný – Tóny důvěrné.  
2. října: Barbora Sulková a Martin Jozífek. Koncert houslistky Barbory Sulkové a klavíristy 
Martina Jozífka. Městské divadlo Turnov 

. 27. listopadu: Lucie Sedláková Hůlová & Ensemble Lucis – Čtvero ročních období.  

. 15. prosince: Jaroslava Tajanovský a Drahoslava Satorová. Koncert komorního dua Jaroslava 
Tajanovská (hoboj, zpěv) a Drahoslava Satorová (klavír). Adventní koncert, kostel Narození 
Panny Marie  

Klub přátel železnic Českého ráje 

Adresa: Nádražní 1109, Turnov, 511 01 
Předseda: Josef Semecký 
Charakteristika: Klub přátel železnic Českého ráje je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1993. 
Jeho cílem je záchrana a renovace historických kolejových vozidel, propagace železnic v Českém ráji 
a jízdy s historickými vozidly po tratích Českého ráje. Klub je velmi aktivní, pořádá velké množství jízd 
při akcích v širokém regionu.  
Zdroj: internet, webové stránky spolku 

Klub vojáků v záloze 

Adresa: Husova 1360, Turnov  
Předseda: Jaroslav Louda 
Charakteristika:  
Klub vojáků v záloze je dobrovolná příspěvková organizace, sdružující zájemce o střelbu z krátkých 
a dlouhých palných zbraní. Byl založen 19. února roku 1992 a u jeho zrodu stálo sedm členů. 
V současné době má 18 členů, registrovaných ve Svazu vojáků v záloze České republiky (SVZ ČR). 
KVZ Turnov pořádá střelecké soutěže v rámci Jizerské oblasti SVZ ČR. Jednotliví členové pak v rámci 
soutěží Jizerské oblasti, zejména pak Jizerské střelecké ligy a dalších soutěží pořádaných v rámci 
oblasti dosáhli i mistrovské výkonnostní třídy. V klubu je činných celkem 6 rozhodčích SVZ ČR III. třídy, 
jeden rozhodčí II. třídy a jedna hlavní rozhodčí, kterou je paní Květa Petzová. 



Kronika města Turnova 2019  |198 

Kolej-klub 

Předseda: Pavel Láska, místopředseda: Hynek Posselt 
Adresa: Jesenný 150, Jesenný 513 01 
Charakteristika: Klub byl založen v roce 2013 s hlavním cílem vybudování expozice v turnovském 
železničním depu a pořádání akcí pro veřejnost. První úspěch zaznamenal v září roku 2015 při 
oslavách 150 let trati Turnov – Kralupy nad Vltavou.  

Konfederace politických vězňů, pobočka č. 55 Semily–Turnov 

Adresa: Žižkova 2031, Turnov (do 30. 4. 2017) 
Předseda: Sergěj Solovjev (starší údaj) 
Charakteristika: Konfederace politických vězňů České republiky, dále jen KPV ČR, je dobrovolnou 
organizací, která sdružuje politické vězně komunistického režimu bývalého Československa.  
(Více viz Kronika 2013).  

Loutkářský soubor Na Židli 

Předseda: Petr Záruba 
Charakteristika: Loutkářský soubor Na Židli působí jako samostatné občanské sdružení od roku 2002, 
jeho historie však sahá až do roku 1978. Hlavní náplní je práce pro děti a s dětmi.  
Petr Záruba pracuje jako člen odborné rady pro loutkové divadlo Nipos – Artama Praha, dále jako 
člen rady Volného sdružení východočeských divadelníků a jako člen kulturní komise Rady Města 
Turnov. V březnu působil jako porotce na loutkářské přehlídce Skupovy Strakonice. 
 
Výroční členská schůze LS Na Židli se konala 26. ledna v restauraci U Meha.  
Přehled akcí v roce 2019 (výběr): 
Soubor v roce 2019 odehrál 56 představení, návštěvníků přišlo 3 004. Soubor se zúčastnil přehlídek 
v Libčanech a Benátkách nad Jizerou. 
Turnovský drahokam 
Ve dnech 15. až 17. března se konal 29. ročník regionální loutkářské přehlídky Turnovský drahokam, 
která je krajskou soutěžní přehlídkou s postupem na národní přehlídku Loutkářská Chrudim. (Více viz 
Kultura – kalendárium, viz Fotokronika). 
Prázdninové pohádkování (samotný soubor odehrál 19 představení) 

 Loutkáři dětem na Dlaskově statku 
Pravidelný prázdninový cyklus loutkových představení na Dlaskově statku každou prázdninovou 
neděli 3x. Na celkových 27 představení se přišlo podívat 1 253 diváků. (Program viz Kultura – 
Muzeum).  

 První turnovské železniční loutkové divadlo 
Parní vlak, jehož součástí je divadelní vagon z roku 1905, vyjel o prázdninách celkem 4x a odehrálo se 
v něm 12 představení, která navštívilo 535 diváků. Vlak jezdil z Turnova do Rovenska pod Troskami 
a zpět a z Turnova do Semil a zpět. Kromě pořádajícího souboru vystupoval ve vláčku i lidový loutkář 
Jiří Polehňa z Hradce Králové. 
Kompletní přehled představení je uveden ve výroční zprávě spolku.  
Zdroj: Výroční zpráva spolku a internet 

Myslivecké sdružení Vesecko 

Sezona 2018/2019 
Adresa: Malý Rohozec 157, Turnov, 511 01 (Střelnice), Nádražní 1105 (sídlo) 
Předseda: Jaroslav Čapek, hospodář: Jiří Duda, jednatel: František Bělohlávek 
Charakteristika: Sdružení spadá do působnosti MÚ Turnov. Honitba Vesecko má výměru 1 020 ha 
a má smíšený charakter. Střelnice je hojně využívána klubem, ostatními mysliveckými sdruženími 
z okolí pro akce soukromého charakteru. Spolek disponuje třemi loveckými psy se zkouškami.  
Počet členů: 4 +2 hosté (údaj z roku 2019) 
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Zimní péče o zvěř: V honitbě jsou bohaté stavy srnčí zvěře, v zimě spolek kupuje většinu krmiva, část 
získává sponzorskými dary (Agro, Turnov, Mlýn Perner, staré pečivo od Pekárny Mikula). V honitbě 
jsou hlavně přes zimní období vysoké stavy srnčí zvěře, která v době nouze spotřebuje velké množství 
objemových a jadrných krm i v, soli a minerálních látek. 
Jedná se cca o 10-15q kvalitního sena, 70q řepy, 20qkg zrnin, Iq soli atd. 
Lovecká bilance: bylo odloveno 9 srnců, 6 srn, 4 srnčata, 2 divoká prasata, 3 jezevci, 5 lišek a 1 kuna 
lesní.  

Nakafráno 

(Viz v kronice 2016). 
Ve stodole u slepic 
Nové autorské představení souboru mělo premiéru 12. prosince v Městském divadle. „Naše neustálé 
umělecké puzení přenést trochu té televizní kultury na jeviště dalo po několika letech soustředěné 
tvorby a odříkání život zcela unikátnímu divadelnímu žánru. Vznikla tak „teátrnovela“. Troufáme si 
tvrdit, že naše nová divadelní hra, kterou jsme trefně pojmenovaly Ve stodole u slepic, je první 
vlaštovkou svého druhu. Divák se stane svědkem toho, jak jde čas, jak pevná jsou rodinná pouta, a že 
život není jen procházka růžovou zahradou. Takový příběh se může stát i ve vaší ulici.“ Hrají: Kateřina 
Hofhansová, Michaela Kunetková, Alena Tomášová a Romana Zemenová. (Foto viz Fotokronika, 
listopad) 

Paměť Českého ráje a Podještědí 

Adresa: Městská knihovna Antonína Marka (od dubna 2016) 
Předseda: Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž (od 2018) 
Charakteristika: Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí bylo založeno 17. ledna 2000 
především díky iniciativě prvního a bývalého předsedy Václava Jenšovského. V únoru 2017 se 
transformovalo na tzv. zapsaný spolek. 
Hlavním předmětem činnosti sdružení je propagace a ochrana nadčasových hodnot Českého ráje 
a Podještědí (památky, příroda, tradice, osobnosti a další), a to hlavně prostřednictvím vlastního 
vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám. Vycházel čtvrtletně v nákladu 1 000 kusů. Hlavním 
předmětem zájmu je Českodubsko, Mnichovohradišťsko, Dolnobousovsko, Sobotecko, Lomnicko, 
Semilsko, Turnovsko, Železnobrodsko a Jičínsko. 

Pekařova společnost Českého ráje 

Adresa: Skálova 71, Turnov 511 01  
Předsedkyně: Mgr. Pavel Jakubec (od března 2018) 
Jednatel: Mgr. David Marek (od března 2018) 
Charakteristika: Občanské sdružení Pekařova společnost Českého ráje navazuje na činnost spolku 
s názvem Pekařova společnost pro povznesení Českého ráje, založeného v roce 1936 a obnoveného 
v roce 1990. Pekařova společnost usiluje o rozvíjení historického vědomí veřejnosti a jejích znalostí 
historických a kulturně historických, zejména oblasti Pojizeří a Českého ráje. 

Povyk, občanské sdružení 

Adresa: U Lomu 35, Turnov 
Předseda sdružení: Zbyněk Báča 
Občanské sdružení se věnuje volnému času dětí a mládeže, a to především v organizování turistických 
pobytů v přírodě.  
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Psinec města Turnova 

Adresa: Koňský trh 200, Turnov, 511 01 
Vedoucí: Zdeněk Fišer, Dominika Šmídová, Jana Chmelíková (starší údaje) 
Charakteristika: Psinec sídlí na tzv. Skautském ostrově. O městské odchytové zařízení pro psy se stará 
skautské středisko Turnov, financuje je Město (ze zákona se musí postarat o nalezené psy). Pro jiné 
obce zajišťuje péči o nalezené psy za úhradu 25-40 Kč denně (má-li volnou kapacitu).  

Rohozecký okrašlovací spolek 

Adresa: Malý Rohozec 4 
Předseda: Mgr. Lukáš Berndt 
Spolek vznikl v roce 2010 z iniciativy občanů za účelem zkvalitňovat životní podmínky obyvatel obce 
Malý Rohozec, Mokřiny a Vazovec. Mezi hlavní cíle spolku patří: Ochrana přírody, krajiny a životního 
prostředí / Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy (především cyklisté a pěší) / Zlepšování 
podmínek pro volnočasové a sportovní vyžití obyvatel (především dětí) / Ochrana památek, 
kulturních hodnot a krajinného rázu / Ochrana a kultivace zeleně / Péče o společenský život obce. 
V roce 2019 se konaly tyto akce: Transfer obojživelníků, Jarní úklid / Pálení čarodějnic Na Pískách / 
Letní kino na Čechravě / Ukliďme Česko / Oprava vývěsky Na Vršku / Nová drakiáda / Mikulášská 
nadílka / Pečení vánoček s dětmi u Berndtů / Zdobení perníčků v knihovně / Vánoční setkání Na 
Vršku. 

Spolek divadelních ochotníků Antonín Marek 

150. let ochotnického divadla v Turnově 
V roce 2019 oslavilo turnovské ochotnické divadlo 150. výročí své existence. Historii ochotnického 
divadla představil turnovský divadelník Petr Haken v listopadovém čísle časopisu Turnovsko v akci.  
Na podzim roku 1869 začala první divadelní sezona Spolku divadelních ochotníků v Turnově, na 
počátku století dvacátého pak bylo přijato jméno libuňského jemnostpána Antonína Marka do názvu. 
A tak to vydrželo dodnes. I když dnešní turnovská amatérská scéna zahrnuje několik souborů, 
vzájemně provázaných herci. Není to už jen historie jednoho spolku. Za války působil v Turnově 
Šrámkův soubor mladých, v šedesátých letech slavný Horáčkův Kompas, či v poslední době Společnost 
bloumající veřejnosti. 
Role amatérského divadla se v průběhu času velmi výrazně měnila. V době konce národního obrození 
se většinou kopíroval repertoár pražských scén, bylo tehdy zcela běžné, že některý z mistrů 
z Národního stanul po boku Turnovských na zdejších prknech. Hlavní význam byl osvětový. Zájezdy do 
Prahy se nepořádaly, a tak si venkovský občan k dílům české klasiky našel svou cestu. I ta celebrita 
občas přijela, jenže ji znali jen z novin, a to, že ji uvidí na jevišti vedle „svého Vaška“, byl zážitek. Doba 
se mění, poslední takové hostování bylo v roce 1983 (Čapkova Matka). 
Druhá padesátka byla dobou velkých plánů i velkých zklamání. Začala se plánovat i přestavba divadla, 
sedět v zimnících už nebylo to pravé, chtělo to nějakou tu šatnu, dokonce i peníze už byly, pak ale 
přišla válka, a po ní komunisti a všechno bylo jinak. I amatérské divadlo nabývalo zcela jiné 
důležitosti. V divadle se nicméně mohla objevovat témata, která byla ve velkém divadle politicky 
nestravitelná. To bylo tak. Závadný text u profíků je odhalen tak rychle, že nedojde mnohdy ani ke 
zkouškám, u amatérů mnohdy prošla i premiéra a třeba i pár repríz. Přes všechny peripetie, změny 
názvu, omezenost témat, i do volby předsedy spolku rudí mluvili, divadlo přežilo. 
Po sametové revoluci nastala atmosféra, která se dá snad přirovnat k národnímu obrození. Z šuplíků 
nesměle i směle vylézají hry zakázaných autorů, otevírá se zahraniční dramaturgie, ale také 
definitivně končí éra ochotnických souborů stavějících na klasické pravidelné dramaturgii. Začíná 
boom autorských či poloautorských souborů, i souborů na jedno použití. V Turnově se zvedá vlna 
moderní dramaturgie (Tancovačka, Biloxi blues, Inferno). Svobodu získává i studentské divadlo. 
Éra jediného spolku skončila. Ještě poslední pokus dát zase všechny dohromady byl Čapkův Loupežník, 
kde hrál Jan Baron Marek společně třeba s Evou Kordovou. Různost žánrů však zvítězila, a tak tu dnes 
máme několik souborů, které si „jedou“ svou poetiku, a je to tak dobře. Amatérské divadlo, to dnes 
není ani osvěta, ani protest, je to hledání nových cest, výhry, ale i prohry. Ty prohry si profík nemůže 
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dovolit, on musí „prodat“. Amatérské divadlo se stalo laboratoří, kde pomocí pokusů a omylů vzniká 
svébytná lidová kultura, zdánlivě nevyčerpatelná. Tím se obloukem vracíme 150 let zpět, kdy 
obrozenci sbírali na venkově inspiraci. 
Máme co slavit. V červnu jsme hráli představení Hanako na mezinárodním festivalu v Abtenau 
u Salzburku. To byla taková první oslava výročí. Inspirovat se a být inspirací v zahraničí je určitě 
budoucností amatérského divadla. Zahrát si na jedné přehlídce s Vietnamci, Izraelci či Íránci, být 
pochopen a chápat příběh a myšlenku v jazyce, který neznám, to je právě ten moment pro 
budoucnost. 
Druhou oslavou byla účast nejúspěšnější inscenace turnovského souboru všech dob – Čechovovy Tři 
sestry v pánském podání již dosáhly osmdesáti repríz a představení viděli třeba ve Varšavě, Salzburku 
či v Basileji; na Jiráskově Hronově mělo osm opon! Jeden z herců to v zákulisí glosoval: „Tohle se musí 
těm starejm bardům při pohledu z nebe líbit!“ 
 
Počiny a inscenace, o kterých se hovoří: 
1945 – Zahájení první české sezony v libereckém divadle, původně německém. 
1959 – Založeno divadélko Kompas Jaromíra Horáčka na gymnáziu. 
1969 – Příliš štědrý večer vyprodává divadlo (přes 20 repríz). 
1978 – Dva roky prázdnin, po dlouhé době studentské divadlo. 
1983 – Čapkova Matka, rok českého divadla. 
1993 – Založeno studio studentského a dětského divadla na gymnáziu. 
1994 – Inscenace Dva muži v šachu se s obměnami v obsazení hraje dodnes. 
1996 – Založen festival Modrý kocour. 
1999 – Bylo nás pět, téměř 40 repríz, účast na mnoha festivalech, Tancovačka, první pozvání na 
festival do Polska. 
2007 – Vznik autorského divadla Nakafráno. 
2008 – Tři sestry, přes 80 repríz, účast na několika mezinárodních festivalech. 
2009 – Láskou posedlí s Mílou Holasem, účast na festivalu v Holzhauzenu. 
2011 – Dětské a studentské soubory se pravidelně zúčastňují česko-polského festivalu v J. Goře. 
2015 – Klozet, SBV, účast na Jiráskově Hronově. 
2019 – Hanako, účast na festivalu v Abtenau u Salzburgu, Tři sestry na Hronově. 
Turnovští divadelníci, kteří se uplatnili i v profesionálním divadle či ve filmu: Vojtěch Rón, Karel Kříž, 
Ladislav Rybišar, Hynek Pech, Václav Knob, Petr Christov, Mário Kubaš, Petr Haken, Zuzana 
Vojtíšková, Jaroslav Stuchlík, Michal Samir, Martin Špetlík. 
Autor textu: Petr Haken 
 

Sbor dobrovolných hasičů Bukovina 

Starosta: Arnošt Černý 
Adresa: Kobylka 11, Turnov 51101 
Počet členů v roce 2017(!): 80 členů, 39 žen, 41 mužů 
8. června: Country Bodlák 
10. srpna: Posezení s dechovkou, 29. ročník. Bukovina u Dolánek od 15.00 hodin. Pořádalo místní 
SDH 

Sbor dobrovolných hasičů Daliměřice 

Adresa: Hruborohozecká 388 
Kontaktní osoba: Josef Ulrich 
Výběr z akcí: Turnovanka: 19. ledna / 2. února / 23. února / 9. března / 23. března / 9. listopadu / 23. 
listopadu / 7. prosince 
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Sbor dobrovolných hasičů Kadeřavec 

Adresa: Kadeřavec 20 
Starosta: Emil Bartejs 
Velitel: Roman Jelínek 
Jednatelka: Zdeňka Čiháková 
Členská základna činila 87 členů, z toho 41 činných. Výborové schůze se konaly jedenkrát za měsíc, 
uskutečnilo se jich celkem 11. Ve výboru SDH pracovalo 15 členů. Bratr Jelínek, velitel sboru, aktivně 
působí turnovskému sboru profesionálních hasičů. Družstvo nedisponuje hasičským vozem.  
Okrsková soutěž: V červnu se v Mašově konala okrsková soutěž, kam sbor vypravil tři družstva.  
Senior cupu v Pelešanech se v září zúčastnilo smíšené kadeřavské družstvo. 
Bylo zorganizováno několik brigádnických akcí: v březnu úklid zbrojnice a jejího okolí / v dubnu 
příprava čarodějnic, opět úklid okolí zbrojnice a sběr železného šrotu s pozitivním výsledkem 2 500,- 
Kč / v květnu, červnu i srpnu posekání trávy / v červenci vymalování klubovny / v říjnu úklid klubovny 
a kuchyně před posvícením i po jeho skončení. 
Sbor od Města obdržel provozní dotaci ve výši 25 000 Kč (nové hadice, autobus na zájezd, doplatek 
elektřiny). Opravena podlaha v hlavní místnosti hasičárny (renovace parket), dlažba ve výčepu.  
 
Přehled akcí:  

 v březnu oslava Mezinárodního dne žen, která byla spojena se setkáním našich důchodců  

 v dubnu proběhlo každoroční pálení čarodějnic  

 v říjnu se konalo posvícenské posezení, které se velmi vydařilo – do jeho náročné realizace 
bylo zapojeno více než 30 členů a členek. Největší poděkování zde patří hlavnímu 
organizátoru Starostovi Bartejsovi, kuchaři Aleši Svobodníkovi a zásobovači Jaroslavu Grušovi  

 v listopadu se uskutečnil tajný výlet na zámek Sychrov – 36 účastníků 

 na začátku prosince proběhla tradiční vánoční dílna pro děti z mateřské školy v Mašově a děti 
z hasičského sboru, zúčastnilo se 20 dětí s rodiči. Všichni si odnášeli několik vlastnoručně 
vyrobených vánočních ozdob.  

 při rozsvěcení vánočního stromu v Mašově na návsi členové sboru zajistili Mikuláše, čerta 
i anděla a hudební doprovod na piáno 

Sbor dobrovolných hasičů Mašov 

Adresa: Mašov 253, Turnov 51101 
Starosta: Zbyněk Hruša  
Velitel: Miloslav Kočí (údaj z roku 2017) 
V roce 2017(!) měl sbor 82 členů, z toho 8 mladých hasičů.  
Přehled akcí (kompletní): Pro představu viz kronika 2017. 
Historie Sboru dobrovolných hasičů Mašov viz Kronika 2013 
20. října: Halloweenské strašení v Mašově. 4. ročník akce pro děti a rodiče v místní sokolovně na 
návsi. Dýně k vydlabání, soutěž o nejhezčí dýni, strašidelné převleky, výstava osvícených výtvorů na 
návsi. 

Sbor dobrovolných hasičů Pelešany 

Adresa: Pelešany čp. 154, Turnov 
Starosta: Miroslav Sedlák (do 18. 1. 2020) 
Velitel: Jaromír Chmelík (údaj z roku 2018) 
21. září: Rozloučení s létem – Putování s Večerníčkem. Tradiční pohádkové putování pro děti 
a rodiče.  
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Sbor dobrovolných hasičů Turnov 

Adresa: Na Lukách 2227 
Starosta: Jan Smrkovský 
Velitel: Roman Hejna  
Historie sboru viz Kronika 2016 

Společnost bloumající veřejnosti 

Sdružení vzniklo v roce 1996 v Turnově. Společnost bloumající veřejnosti (SBV) pořádala ve městě 
různé koncerty, divadla, festivaly, umělecké happeningy, výstavy atd. Postupem času se ansábl 
sdružení různě měnil, až nakonec vykrystalizoval ve dvě klíčové postavy, a to Jana Marka a Petra 
Hofhanse a to v roce 2007. Od té doby už je SBV výhradně divadelním souborem. Na turnovských 
prknech uvedla od té doby tyto hry. 2007 – Neil Simon – Biloxi blues (tehdy ještě pod záštitou 
Turnovské bohémy), 2008 – Marek Horoščák – Vařený hlavy, 2010 – John Steinbeck – O myších 
a lidech, 2012 – Roman Sikora, Lukáš Hajn – Černá noc, 2014 – Katalin Thuróczy – Klozet, 2018 – 
Pokrevní bratři. 

Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 

Předseda sdružení: Mgr. Bohuslav Lédl (od 13. 3. 2015) 
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
Dvořákův Turnov a Sychrov 
Od 1. do 22. června probíhal 64. ročník festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 
Od roku 2017 se do festivalu zapojila města Železný Brod a Český Dub, a tak se koncerty odehrávají 
v několika městech regionu. (Foto z Tvůrčí dílny mladých viz Fotokronika).  
. 1. června: Recitál Jaroslava Svěceného a Karolíny Žmolíkové, Zámecká galerie Státního zámku 

Sychrov 
. 11. června: Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky, Kulturní centrum Golf Semily 
. 12. června: Recitál Leoše Čepického, Michala Kaňky a Tomáše Víška, Městské divadlo Turnov 
. 13. června: Recitál Romana Janála, Městské divadlo Turnov, Slavnostní koncert k 20. výročí 

Interpretační hudební dílny mladých 
. 15. června: Závěrečný koncert frekventantů Interpretační hudební dílny mladých, Městské 

divadlo Turnov, Slavnostní koncert k 20. výročí Interpretační hudební dílny mladých 
. 16. června: Varhanní recitál Evy Bublové, Kostel sv. Jakuba Většího v Železném Brodě 
. 22. června: Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky, Podještědské muzeum Český Dub 

Spolek rodáků a přátel Turnova 

Předseda: Otakar Grund 
Jednatel: Vladislava Ejemová  
Charakteristika: Spolek navazuje na činnost prvorepublikového spolku založeného profesorem 
Josefem Pekařem. Současný spolek byl obnoven v roce 1991. Jeho turnovská pobočka však funguje 
celou tu dobu nepřetržitě. Spolek si klade za cíl napravovat společenské škody, které vznikly do konce 
osmdesátých let minulého století. Spolek vydává časopis Náš Turnov.  
Přehled dalších aktivit spolku, včetně výletů, je uváděn v časopise Náš Turnov. 

Spolek rodáků a přátel Turnova – Pražská pobočka 

Předsedkyně: Mgr. Anna Mánková (chalupa ve Vazovcích), jednatel: Ing. Jiří Fuk 
Turnovští rodáci v Praze se sdružují nepřetržitě od počátku 20. století. Pražská pobočka SRPT úzce 
spolupracuje s analogickým rodáckým spolkem Jičína (Jičín v Praze) a se spolkem Hořice 
v Podkrkonoší, a to formou vzájemných setkávání, zejména na besedách. Udržují pravidelné kontakty 
se spolky resp. pražskými členy spolků Karoliny Světlé v Českém Dubu a Antonína Dvořáka v Praze. 



Kronika města Turnova 2019  |204 

Turnov lidem 

Spolek Turnov lidem byl založen v roce 2014 a jeho hlavní činností je pořádání výstavy Zlaté ručičky 
Českého ráje v bývalé Epsteinově vile v Žižkově ulici čp. 544, na které spolupracuje se Střední 
uměleckoprůmyslovou školou. A pořádá i dětské aktivity v restauraci BBaby.  

Zázemí, komunitní zahrada 

Koordinátor: Irena Kessi Holiday, Pavla Lukešová 
Komunitní zahradu, která byla zřízena na okraji parku Šetřilovsko, vedle uličky souběžné s Lidickou, 
sdružení opustilo a zřídilo v roce 2018 novou, a to v Nudvojovicích. Zahrada je oplocená, vhodná i pro 
menší děti. Je zde komunitní chov slepic, dřevěná chatka s elektřinou, ohniště, komunitní políčko pro 
záhony.  
Konala se řada přednášek a promítání filmů (ve Žluté ponorce) na ekologická témata.  
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HUDEBNÍ SKUPINY 
Hudební scéna v Turnově je velmi bohatá, existuje řada skupin a kapel, které hrají dlouhá léta, ale 
vedle nich i řada menších, kdy se na pár sezon spojí několik kamarádů. Velká část kapel, zejména ty, 
které hrají moderní hudbu, prezentují svou činnost na webu www.bandzone.cz, kam zapisují 
i koncertní aktivity. Formulace „kapela si zapsala“ znamená, že tento údaj uvedla právě na zmíněném 
webu. Není možné garantovat, že mimo ně nevystoupila i víckrát. (Charakteristika a podrobnosti 
o kapelách viz Kronika 2013, stejně jako podrobné přehledy koncertní činnosti pro představu o jejich 
aktivitě). Kapely, které byly v roce 2019 aktivní, ale žádné konkrétnější informace o nich nebyly 
k dohledání, jsou zde uvedeny proto, aby bylo jasné, že existují. Podrobnější informace jsou k nalezení 
v předcházejících ročnících kroniky.  

Adaptace 

Hardrocková kapela původně z Turnova, která hraje vlastní tvorbu a skladby jiných kapel Kabát, 
Harlej, Škwor, Turbo, AC/DC, Judas Priest…). Tvoří ji členové Miroslav Poloprudský - kytara, zpěv, 
Michal Šindelář – zpěv, Jarda Hoření – bicí, Lukáš Mácha - zpěv, baskytara, Aleš Mařatka - zpěv, 
kytara. V roce 2019 odehrála 1 koncert. 

Ad Libitum 

Smyčcový kvartet hraje pod vedením Jana Lochmana. Vznikl v roce 1997 při ZUŠ Turnov a hraje 
klasickou hudbu. Je poměrně aktivní. V roce 2019 soubor vystoupil například 1. ledna v Mašovské 
kapli. (Informace z facebookového profilu souboru). 

Adina Atlas a peprmintová slunce 

Členové turnovské kapely jsou Kenny Hammer (bubny) a Pete Jarský (zpěv, kytara). 
22. září se konal koncert ve Velkém sále Střelnice. 

AFD (All Friends Dead) 

Kapela hrající muziku, která balancuje na hranicích brakového, elektronického rock 'n' rollu 
a crossoveru. Kapelu tvoří zpěvák František Jaroš, kytarista Jan Špeta, bubeník Jakub Mixánek 
a basista Marek Gerlich. 
V prosinci 2017 natočila singl Struna kolem srdce, včetně video klipu. Na jaře 2019 vydala kapela Svět 
je tak malej se čtyřmi písničkami. Deska byla natočena pod vedením Petra Cermana z Mnichova 
Hradiště, později vznikl i videoklip.  
22. března se v KD Kacanovy konal koncert, na kterém byla deska pokřtěna. Kromě skupiny AFD 
zahrála kapela Ovčie Kiahne, F. A. KING ze Železného Brodu a MADAFAKA z Liberce. Každý návštěvník 
navíc dostal hned u vstupu nové EP kapely AFD zdarma jako dárek.  
V roce 2019 kapela oznámila 5 koncertů.  
Nové CD: V roce 2019 kapela vydala CD Svět je tak malej. 

AnarchiA 

AnarchiA vznikla v Turnově na počátku roku 2015, založil ji kytarista David Koreček a zpěvák Daniel 
Pelant, k nim se připojili baskytarista Honza Kudrnáč a bubeník Vladimír Horák. V roce 2016 byl 
nahrazen Vojtěchem Urbanem. Kapela hraje metal a hlásí se k hard and heavy kořenům. Obrazem 
kapely jsou zpěvné melodické texty vycházející ze zpěvákova hrdla a úderné kytarové riffy vznikající 
pod prsty kytaristy. Za doprovodu basy udává celé formaci tempo motor složený z bicích nástrojů. 
Kapela je velmi aktivní, v roce 2018 odehrála ca 14 koncertů, mj. na Kozafest na Zrcadlové koze.  
Nové videoklipy: V roce 2019 kapela natočila videoklip k písni Bouře a k písni Neříkej mi víc z desky 
Oheň v duši.  
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Carmina, pěvecký sbor při ZUŠ Turnov 

Adresa: náměstí Českého ráje 5, Turnov 
Sbormistr: Martin Hybler (od roku 2009) 
Charakteristika: Dětský pěvecký sbor Carmina při ZUŠ v Turnově byl založen Ladislavou Grundovou 
v roce 1992. Během let vznikla dvě přípravná oddělení, sbory Karmínek (vznik 1993, mladší děti, 
sbormistr Jindřich Bada) a Turnováček (vznik 1999, starší děti, vedení Ladislava Grundová). V roce 
2009 převzal řízení sboru Martin Hybler.  

Ba naopank 

Psycho-punk-popový kvartet z Turnova vznikl v roce 2009 v reakci na „předsmrtnou strnulost místní 
hudební scény“. Členové kapely jsou Kamil Pinta – zpěv a řev převážně českých textů vlastní výroby 
i z pera bezpečně mrtvých klasiků (J. Neruda, J. S. Machar, V. Nezval, C. A. Smith, E. E. Cummings) 
doprovázený tancem sv. Víta, Matěj Hajn – dobře uleželá kytara mnoha chutí a barev, zpěv a řev, Jan 
Dékány – chirurgicky přesná baskytara, zpěv a řev a Ivo Hájek – bouřlivé bicí a bujarý výskot. 
(Převzato z vlastní prezentace kapely). Kapela odehrála v roce 2019 tři koncerty.  

Bodlák 

Country kapela vznikla v Turnově v roce 2000, kdy několik kamarádů, kteří se scházeli v turnovské 
hospůdce V Zatáčce, dospělo k rozhodnutí, že písničky, které v tomto zařízení již několik let a za 
vypětí všech duševních a fyzických sil pilně cvičili, dostanou na vzduch mezi lidi.  
V roce 2019 ji tvořili Míra Jíra (kytara, foukací harmonika, zpěv), Jirka „Dědek“ Paldus (mandolína, 
zpěv), Jirka „Houba“ Václavík (Banjo, kytara, zpěv) a Tomáš Preisler (kontrabas, zpěv). 
Kapela vystupuje velmi aktivně.  

Deathward 

Kapela Deathward byla založena v roce 2012 zkušenými muzikanty. Po drobných personálních 
změnách se sestava stabilizovala do současné podoby šesti mužů. Žánrově je hudbu Deathward 
obtížné zařadit. V jejich tvorbě nejdete prvky různých odnoží metalu, symfonické plochy připomínající 
filmovou hudbu, drsné metalové pasáže… Muzika stojí na propracovaných aranžích.  
V roce 2019 nebyly zaznamenány žádné koncerty.  

FD Band 

Kapela vznikla na počátku roku 2008, v repertoáru najdeme převážně převzaté bigbeatové skladby 
70.–90. let.  

Funk Corporation 

Funky kapela, která vznikla v roce 2000, patří k těm aktivnějším.  
26. prosince: Funky Xmas. Koncert skupiny Funk Corporation. KC Střelnice 

Hitfakers 

Funková kapela hrající v albánsko-českém složení. Kapela hraje vlastní skladby. V roce 2019 kapela 
připravovala nové CD, k němuž natočila videoklip Back to Front. Pro rok 2019 nebyl zaznamenán 
žádný koncert. 

Hitmakers 

Členové kapely, která hraje vlastní rockovou tvorbu, jsou Jirka Brodský, Brody (kytara a zpěv), Milan 
Lamač (basová kytara a zpěv) a Dominik Novotný (bicí nástroje). 
Historie: Počátky kapely se datují do roku 1996, kdy vznikla kapela s názvem Tom Mašek Band ve 
složení Jiří Brodský, Milan Lamač, Tomáš Mašek a Jiří Svoboda. 
V roce 2001 byla instrumentální sekce rozšířena o klávesy v režii Tondy Maršálka a kapela změnila 
svůj název na Hitmakers. Na jaře roku 2005, po vzájemné dohodě, opustil kapelu Tomáš a na post 
zpěvačky nastoupila Katka „Sekyrka“ Petráňová, která následně s kapelou absolvovala léto v plné 
zátěži. Na podzim roku 2006 byla s Katkou přerušena spolupráce z důvodu jejího časového 
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zaneprázdnění. Hledání dalšího zpěváka či zpěvačky bylo zamítnuto, nezbývalo než odhalit ve zpěvu 
skryté rezervy a hlavním zpěvákem se stal kytarista Jirka. Kapela v roce 2009 pozastavila činnost a její 
členové šest let působili v jiném hudebním uskupení. 
Na jaře roku 2016 se kapela vrátila na pódia a ze zakladatelů zůstal kytarista a zpěvák Jiří Brodský 
a baskytarista Milan Lamač. Nově přibyli mladí členové – klávesista a zpěvák Jaromír Bartoš ml. a za 
bicí usedl Radek Nevyhoštěný. Na jaře roku 2018 z časového zaneprázdnění opustil kapelu klávesista 
a zpěvák Jaromír Bartoš ml. a bubeník Radek Nevyhoštěný. Bubeníkem se stal Dominik Novotný 
a kapela pokračovala bez kláves. (Historie převzata z profilu kapely na webu Badnzone.cz). 
Kapela hraje a dosud vydala alba Láska jak trám a Světlo zůstane v nás.  
Videoklip: V březnu kapela natočila videoklip k autorské písni Blbej den.  

Jazz kvintet Josefa Uchytila 

Seskupení aktivních hudebníků, hrají příležitostně v různých sestavách podle chuti, potřeby a nálady 
a poměrně často. 

Lédl Jazz Quintet  

Lédl Jazz Quintet vznikl kolem roku 1996 jako „malá parta“ Turnovského Big bandu. Několikrát do 
roka koncertují v restauraci Maškovka.  

Mackie Messer 

Kapela netradičního složení, hrající tradiční repertoár z oblasti dixie, jazzu, blues, world music, a to 
jinak, než je v kraji zvykem. 

Mackie Messer Klezmer Band  

Kapela akusticky hraje židovskou muziku, za dobu svého působení již patří k etablovaným kapelám. 
Vystupuje v synagogách, na festivalech židovské kultury apod. Je aktivnější než její mateřská kapela 
Mackie Messer. 

 V Českém rozhlase: 12. června byli členové kapely Mackie Messer Band hosty pořadu Vizitka, 
který je vysílán na stanici Vltava Českého rozhlasu.  

 6. prosince: Chanukový koncert s Mackie Messer Klezmer Bandem v Turnoff Café ve Skálově 
ulici.  

Musica Fortuna, smíšený pěvecký sbor 

Adresa: Husova 591, Turnov, 511 01 
Dirigent: Vítězslav Čapek (od založení) 
Charakteristika: Turnovský smíšený pěvecký sbor byl založen v září roku 1987.  
V roce 2018 sbor absolvoval 38 zkoušek v prostorách ZUŠ Turnov. Dvakrát se konalo dvoudenní 
soustředění mimo Turnov.  
Přehled koncertů v roce 2019 
1. prosince: Jeřmanice, kostel 
5. prosince: koncert pro seniory Turnov, Městské divadlo 
8. prosince: Hodkovice, kostel 
11. prosince: Turnov, Městské divadlo 
14. prosince: Jenišovice, kostel 
15. prosince: Sobotka, kostel 
21. prosince: Vyskeř, kostel 
26. prosince: Valdštejn, kaple 

Nothingham  

Art rocková kapela využívající prvky gotického a progresivního rocku funguje na zdejší hudební scéně 
od roku 1996. Za dvacet tři let se v sestavě souboru vystřídalo více jak deset muzikantů. Aktuální 
sestavu tvoří Petr Tesař (bicí), Marek Boňko (klávesy), Jan Bouzek (kytara) a Pavel Mlejnek (baskytara, 
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zpěv). Skupina v roce 2019 zrealizovala dvě koncertní vystoupení. Veškeré tvůrčí úsilí skupina 
věnovala přípravám nového rozsáhlého koncepčního projektu „Zahrada v růžích.“ 

Payya Matys 

Mladá zpěvačka pochází z Rovenska pod Troskami, je dcerou novináře Pavla Matyse a Kateřiny 
Matysové. Oba rodiče se také věnují hudbě. Payya se věnuje hiphopu a R’n’B, také jazzu a blues, 
zpívá výhradně česky. Texty si píše sama a vytváří i hlavní melodické linky písní. Ty pak dokončuje 
většinou DJ Sali (Lukáš Halama). V roce 2019 odehrála dva koncerty.  

Pěvecký sbor Antonín Dvořák  

Předsedkyně sboru: Ing. Libuše Marhanová (od roku 2005) 
Sbormistr: Mgr. Bohuslav Lédl 
Charakteristika: Pěvecký sbor Antonín Dvořák patří k nejstarším spolkům fungujícím ve městě. 
Navazuje na činnost Zpěváckého spolku, založeného v Turnově v roce 1861, který se tři dny po smrti 
Antonína Dvořáka (1. května 1904) rozhodl přijmout jméno skladatele do svého názvu.  
V roce 2019 měl sbor 32 členů (včetně dirigenta). 
4. dubna: Koncert duchovní hudby. Pěvecký sbor Antonín Dvořák se smíšeným pěveckým sborem 
Bořivoj z Lomnice nad Popelkou 

Purnama 

Turnovská kapela vznikla v roce 2011, v roce 2014 se podílela na první charitativní akci Metal for 
hope. Kapela hraje metal. Tvoří ji členové Jakub Viták (zpěv, kytara) / Václav Vaníček (kytara) / Pavel 
Bukvic (basa, zpěv) a Václav Lhota (bicí).  
19. ledna: Ostrava – Barrák / 1. února: Plzeň – Pod Lampou / 2. února: Praha – Nová Chmelnice / 
15. února: Svitavy – Tyjátr / 16. února: Kladno – Poldovka / 1. března: Opava – Art / 2. března: Žilina – 
12 Opic / 8. března: Brno – Melodka / 9. března: České Budějovice – Fabrika / 16. března: Chodov / 
22. března: Bánská Bystrica – Tartaros (SK) / 23. března: Košice – Colloseum (SK) / 5. dubna: 
Jablůnkov – Southock / 6. dubna: Uherské Hradiště – Mír / 13. dubna: Mladá Boleslav – Sluj / 
21. května: Turnov majáles / 24.–25. května: Metalbarsfest / 13.–15. června: MetalGate Czech Death 
Fest / 18.–20. července: Gothoom Open Air Fest / 27. července: Mad Metal Manics / 27. září: Kolín – 
U Vodvárků / 28. září: Tábor – Střelnice / 18. října: Liberec – Bunkr Rock Club / 19. října: TBA (PL) / 
15. listopadu: Bielsko – Biala – RudeBoy (PL) / 16. listopadu: Trenčín – Lůč (SK) / 29. listopadu: 
Hodonín – Nautilus / 30. listopadu: Bratislava – Randál (SK) / 7. prosince: Uherské Hradište – Mír /  
28. prosince: Havířov. 

Pranic 

Vedoucí souboru: Mgr. Ondřej Halama 
Kapela Pranic vznikla v roce 2005. Hraje folkové, často duchovně zaměřené písně.  
24. května: Mladá Boleslav, kostel sv. Havla, Noc kostelů 
6. června: Turnov, Střelnice. Písničky napříč s duem Nika 
22. června: Náměšťfest, Náměšť nad Oslavou 
31. srpna: Křižlice, evangelický kostel 
8. prosince: Litomyšl, evangelický kostel, adventní koncert 

Snap Call  

Snap Call je rock’n’rollová skupina z Turnova založená roku 2012. Snap Call se pohybují v mixu vlivů 
a dokonce byste vystopovali názvuky dirty country. Kapela hraje blues rock, hard rock, motorkářský 
rock’n’roll, jižanský rock.  
V roce 2018 odešel od kapely její zpěvák David Hlůže. Kapela nadále hrála v sestavě Vojta Kořínek 

(baskytara), Vítek Jíra a Lukáš Václavík a novým frontmanem se stal Jakub Hauf z Liberce. Kapela 
v roce 2019 odehrála osm koncertů. 
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Soundfall 

Turnovská kapela Soundfall vznikla v roce 2010, původní akustické trio se postupem času vyvinulo 
v plnotučný kvintet, žánrově těžko zařaditelný. V tvorbě najdeme prvky rocku, popu, folku, jazzu, 
funku i blues. V roce 2019 odehrála kapela 1 koncert. 

RozumBrothers 

Skupina vznikla v roce 2012 spojením již dříve spolupracujících muzikantů a kamarádů Tomáše 
Štefánka, Michala Pecky, Jana Maliny a Jiřího Ištvánka. V roce 2015 skupinu doplnila zpěvačka 
Martina Vágenknechtová a také ji opustil Jan Malina. Formace hraje skladby na pomezí mnoha 
hudebních stylů a nálad – progressive-pop. V roce 2019vystoupila na devíti koncertech.  

Silent Session  

Rocková kapela vznikla v roce 2009, ale její členové spolu hráli už od 80. let v kapele Elevance. 
Skupinu v současnosti tvoří Honza Hlůže (zpěv), Honza Mikyska (kytara), Jirka Jandura (bicí) a Pavel 
Křelina (basa). Silent Session vydali v roce 2015 nové album Poslední na Zemi, které kapelu ukazuje 
v té nejlepší a nejvyzrálejší formě. Deska obsahuje deset rockových fláků s českými texty. Pro 
zachování co největší energie skladeb probíhalo nahrávání živě. V roce 2019 odehrála kapela 12 
koncertů.  

Tamdoletma 

Hudební uskupení hraje tzv. folk'n'drink. V roce 2018 si zapsala osm koncertů 
Složení kapely v roce 2018: František Jaroš (zpěvák, kytarista a klavírista), Vojtěch Tomášek (housle 
a viola) a Marek Gerlich (akustická kytara a baskytara, od léta 2018). 
Na konci roku 2016 vydala kapela album Hey Joe. 
Na podzim 2018 natočila první hraný videoklip a připravila třípísňové EP s názvem Zvonky 
V roce 2019 kapela odehrála 11 koncertů.  

Tribal force 

Parta muzikantů, která se dala dohromady kolem zpěvačky Payay Matys někdy v roce 2017/2018. 
Funguje ve složení Sváťa Vorel Woreal – rapper a kameraman, Martina Vagenknechtová Maja – 
zpěvačka, Michael Erban Majkl – fire a světelná show, Ondřejka Vološčuková Audrey – choreografie, 
Aneta Procházková Labille.bitch – fire a světelná show, Kateřina a Vladislav Tománkovi – 
choreografka a fotograf, ale skupina se různě proměňuje. Podílí se na ni i dvorní DJ Payay Matys DJ 
Sali. 

Turnovanka – dechový soubor  

Dirigent: Mgr. Jindřich Bada (od roku 2003) 
První dechová hudba působila v regionu Turnovska již od roku 1898 a krátce poté vzniká i soubor, na 
který činnost dnešní Turnovanky navazuje. Kapela pravidelně koncertuje v hasičárně v Daliměřicích 
a hostuje i při akcích mimo Turnov. Pravidelně vystupuje v daliměřické sokolovně v programu 
Posezení při dechovce a na různých kulturních akcích v Turnově a okolí.  
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Turnovské orchestrální sdružení  

Předseda: Jan Lochman (starší údaj) 
Dirigent: Ondřej Útrata (od 2004), Martin Hybler 
Sdružení vyvíjí činnost v několika oblastech: 1. výchova hudebníků – vyplnění mezery mezi odchodem 
ze základní umělecké školy a zahájením vlastní hudební činnosti. 2. samostatné koncertní vystoupení 
– prohloubení spolupráce s libereckým sborem Ještěd. 3. spolupráce s hudebníky z divadla F. X. Šaldy 
v Liberci. 4. spolupráce s dalšími hudebníky a tělesy (výměny členů). 5. členové samostatně 
i v menších skupinách vypomáhají při různých hudebních akcích.  
V posledních několika letech spolupořádá i koncerty k oslavě letního slunovratu, které se odehrávají 
při východu slunce na krásných místech Českého ráje (vždy jeden koncert přímo v den slunovratu.  
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CÍRKVE V TURNOVĚ 
 
V roce 2011 proběhlo sčítání lidu, v němž se jako věřící označilo 2338 obyvatel Turnova a k nevěřícím 
se počítá 5986. Ostatní rubriku nevyplnili. (Podrobnosti o počtu obyvatel hlásících se k jednotlivým 
církvím viz Kronika 2013). Informace o jednotlivých církvích jsou téměř nezjistitelné, většina církví 
(snad s výjimkou Křesťanského společenství) má webové stránky neaktuální, některé úplně bez 
informací (husitská), některé bez základních informací.  

Římskokatolická farnost – Děkanství Turnov, turnovský vikariát 

Adresa: Děkanská 87, Turnov, 511 01 
Děkan: ThMgr. Václav Vlasák 
Biskup Litoměřické diecéze: Mons. Mgr. Jan Baxant 
Charakteristika: Turnovský vikariát je jeden z 10 vikariátů Litoměřické diecéze. Skládá se z 36 
farností, z nichž pouze v osmi sídlí farář nebo administrátor. Působí v něm 9 kněží a 2 jáhni. 
Okrskovým vikářem je turnovský děkan Václav Vlasák, vikariátním sekretářem Zdeněk Maryška, 
děkan v Sobotce. (Další podrobnosti viz Kronika 2013). 
Zdroj: www.wikipedie.com, stránky města, další informace se nepodařilo získat. 
 
ThMgr. Václav Vlasák: Narodil se 23. května 1946 v Mladé Boleslavi. 
Vystudoval Střední průmyslovou školu železniční v České Třebové. Po 
absolvování základní vojenské služby nastoupil do vozového depa 
v Pardubicích, kde pracoval jako technik, později v automobilových 
závodech Mladá Boleslav, pobočce v Bělé pod Bezdězem jako 
dílovedoucí. V letech 1974–1979 studoval teologii na 
Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. 
Kněžské svěcení přijal 22. června 1979 v katedrále sv. 
Štěpána v Litoměřicích z rukou Františka kardinála Tomáška. Poté 
sloužil jako kaplan v Mladé Boleslavi, prefekt a spirituál v kněžském 
semináři v Litoměřicích, děkan u Všech Svatých v Litoměřicích, 
farář v Krnsku, děkan v Dobrovici a okrskový vikář 
mladoboleslavského vikariátu. Od roku 1996 působí jako 
děkan v Turnově a okrskový vikář turnovského vikariátu. 26. prosince 2010 byl litoměřickým 
biskupem Janem Baxantem jmenován a 12. února 2011 byl instalován sídelním kanovníkem 
Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. 
(Převzato z: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Vlas%C3%A1k_(kn%C4%9Bz), 2020.) 
 

Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické Unitas fratrum 

Adresa: Na Sboře 80, Turnov, 511 01 
Kazatel: ThMgr. Ondřej Halama (od roku 1997, znovu zvolen na dva roky 13. 10. 2019) 
Charakteristika: Ochranovské sbory tvoří seniorát v rámci Českobratrské církve evangelické, která je 
největší evangelickou církví u nás, má asi 250 farností, školy i diákonská zařízení. 
Dům Na Sboře je dnes centrem sboru a zároveň místem, kde se konají příležitostné programy pro 
turnovskou veřejnost. V domě je umístěna expozice o historii domu a Jednoty bratrské. Sbor 
organizuje práci s dětmi a mládeží, pořádá letní dětské tábory a připravuje další programy. 
Bohoslužby se konaly každou neděli od 9.00 hodin a setkání mládeže vždy ve středu v 17.30 hodin.  
V Domě Na Sboře se také konají tzv. Večery Na Sboře, kulturní programy, obvykle o významných 
osobnostech spjatých s Turnovem. (O historii viz Kronika 2013). 
 
Kulturní programy Večery Na Sboře: Přehled kulturních programů, které se konají v Domě Na Sboře 
ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka viz Kultura – Ostatní organizátoři kulturních 
pořadů. 
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Sbor Jednoty bratrské 

Adresa: 28. října 543, Turnov 511 01 
Správce Sboru Jednoty bratrské v Turnově: Ing. Jiří Bárta 
Koordinátorka Rodinného centra: Jitka Bártová 
Administrátor Sboru: Ing. Jiří Bárta 
Charakteristika: Sbor je součástí jedné z nejstarších protestantských církví Jednoty bratrské. Jeho 
bohatá historie nás inspiruje, abychom byli aktuální a reagovali na výzvy současnosti podobně jako 
naši předkové. Náš sbor se zaměřuje na zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin z Turnovska, 
Semilska a spádové oblasti Českého ráje. Pomocí projektu Rodinného centra oslovuje rodiče, děti, 
mládež z Turnova a okolí. Nedělní shromáždění vždy od 9:30 hodin na faře Jednoty bratrské. 
Historie sboru v Turnově je uvedena v kronice za rok 2017. 

Církev československá husitská 

Adresa: Koněvova 655, Turnov, 511 01 
Kazatel: Mgr. Oldřich Bezděčík 
Turnovská pobočka spadá do vikariátu Liberec Královéhradecké diecéze. Pravidelné bohoslužby se 
konají vždy v neděli od 8.30 hodin v kostele církve v Koněvově ulici. (Více viz Kronika 2013). 

Křesťanské společenství Turnov 

Adresa: Shromáždění: Husova 77 
Pastor: Pavel Marek  
Církev evangelického směru, pořádající bohoslužby a duchovní setkání. Organizuje i přednášky pro 
školy na etická témata. Církev je velmi aktivní. Pořádá pravidelná shromáždění v budově Žluté 
ponorky v Husově ulici čp. 77 v Turnově vždy v neděli od 9.00 hodin. (Více viz Kronika 2013). 

Sbor adventistů sedmého dne 

Adresa: Nádražní 1130, Turnov, 511 01 
Kazatel: Stanislav Lanc 
Charakteristika: Církev adventistů sedmého dne působí ve všech zemích světa s výjimkou několika 
států s totalitním režimem. Bohoslužby v Turnově se konají každou sobotu. (Více viz Kronika 2013). 

Svědkové Jehovovi 

Adresa: neznámá 
Představitel turnovské obce: neznámý 
Náboženská společnost Svědků Jehovových se hlásí ke křesťanství. Je aktivní také v Turnově, ovšem 
informace o místní organizaci nejsou veřejně dohledatelné. Členové společnosti čas od času nabízejí 
na veřejných místech kolemjdoucím náboženské časopisy Strážná věž a Probuďte se! S praxí 
podomního kázání, která je pro společnost charakteristická, se v Turnově příliš často nesetkáváme.  
V kronice dříve uváděný název Svědkové Jehovovi – Sál království nebyl správný. Vztahoval 
k právnímu subjektu, který vlastnil objekt modlitebny v Alešově ulici 2113. Subjekt před několika lety 
zanikl. (Zdroj: osobní sdělení jednoho ze členů společnosti). 
Operace věřících: Turnovská nemocnice a její ortopedické oddělení je jedno z pěti pracovišť v České 
republice, které operují pacienty, kteří kvůli své víře odmítají přijímat krevní transfuze. Některé 
nemocnice proto využívají jiných operačních technik. Není to ale samozřejmostí.  
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Sport a sportovní organizace 

 
V Turnově působí řada sportovních klubů, spolků a sdružení, a to od těch největších až po malé 
několikačlenné skupinky. Sportuje se zde hodně a odpovídají tomu i příspěvky, které město 
sportovním organizacím přiděluje. Přesto bývá často připomínána skutečnost, že se sportu a pohybu 
obecně věnuje jen malé množství dětí a mladých lidí. Snaha většiny klubů i města je rozšířit kulturu 
sportu do nejširší vrstvy obyvatel.  
 

Základní informace o turnovském sportu v roce 2018 
V roce 2019 bylo v rozpočtu města vyčleněno na podporu sportovních spolků a organizací celkem 
6 milionů korun. Z této částky bylo dle platných pravidel určeno na dotace sportovní činnosti 
1 620 000 Kč a na provozní dotace 4 380 000 Kč, z nichž 438 000 Kč je určeno na zhodnocení nebo 
opravy majetku. 
 
Rozdělení příspěvku sportovním subjektům (na činnost a provozní dotace) 

ABT Česana Rohozec: 15 648 Kč (z toho 10 000 Kč na provozní dotace) 
AC Turnov: 563 839 Kč (z toho 308 042 Kč na provozní náklady) 
HC Turnov: 587 319 Kč (z toho 480 000 Kč na provozní náklady) 
FK Turnov: 286 181 Kč (z toho 165 000 Kč na provozní náklady) 
Junák – Český skaut: 90 200 Kč (z toho 60 000 Kč na provozní náklady)  
Klub českých turistů Sokol Turnov: 48 200 Kč (z toho 30 000 Kč na provozní náklady)  
Klub lyžařů Turnov: 98 829 Kč (z toho 60 000 Kč na provozní náklady)  
SKI club Turnov: 27 500 Kč (z toho 20 000 Kč na provozní náklady)  
Střelecký sportovní klub Malý Rohozec: 5 000 Kč  
Šachový klub Zikuda Turnov: 202 270 Kč (z toho 58 500 Kč na provozní náklady)  
Tenisový klub Turnov: 97 744 Kč (z toho 60 000 Kč na provozní náklady) 
TJ Orel Turnov: 42 092 Kč (z toho 35 000 Kč na provozní náklady) 
TJ Sokol Turnov: 772 633 Kč (z toho 671 131 Kč na provozní náklady) 
TJ Turnov: 2 204 854 Kč (z toho 1 633 570 Kč na provozní náklady) 
TSC Turnov: 957 691 Kč (z toho 783 757 Kč na provozní náklady) 

  
Přímá podpora 
. AC Turnov: Memoriál Ludvíka Daňka: 400 000 Kč 
. FK Turnov: 54 649 Kč. Na údržbu nového hřiště s umělým povrchem 
. Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Semily, pobočný spolek – zajištění 

republikového finále Atletického 3boje (19. 6. 2019, Městský stadion L. Daňka): 20 000 Kč 
 

Dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku 
Z celkové dotace na sportovní činnost a provozní náklady sportovních spolků ve výši 6 milionů korun 
bylo 438 000 Kč určeno jako dotace na pořízení, technické zhodnocení, nebo opravy dlouhodobého 
majetku.  

 TJ Turnov: sportovní hala ve Skálově ulici – výměna další části střešní krytiny na hale a zázemí AC 
Turnov – etapa č. 2. Žádáno: 273 000 Kč, celkové náklady 390 000 Kč  

 TSCV Turnov: sportovní hala v Alešově ulici – oprava a rekonstrukce stropů, svítidel 
a elektroinstalace v zázemí sportovní haly. Žádáno: 205 000 Kč, celkové náklady 250 000 Kč 

 TJ Sokol Turnov: sokolovna – celková rekonstrukce šatny pro cvičitele. Žádáno: 100 000 Kč 
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Sportovní fond  
Pro rok 2019 bylo z rozpočtu vyčleněno na Sportovní fond 150 000 Kč + 13 800 Kč z předchozího 
období.  

 ABT Česana: Dětský pohár, dotace 5 000 Kč 

 ABT Česana: Rohozecký triatlon, dotace: 5 000 Kč 

 AC Turnov: Hruštice 2019 – běžecký závod turnovských atletů, dotace: 13 800 Kč 

 Cyklo-ski Jizera: MTBO Pojizerský kompas, dotace: 10 000 Kč 

 FK Turnov: Den fotbalu v Turnově, dotace 10 000 Kč 

 HC Turnov 1931: Memoriál Ludvíka Koška, dotace 12 000 Kč 

 HC Turnov 1931: Podzimní dvojboj – turnaj v hokeji a fotbale pro mládež, dotace: 4 000 Kč 

 Ilma: Podpora taneční výuky na 2. stupni ZŠ, dotace: 4 000 Kč 

 Ilma: Podpora talentované mládeže, dotace: 4 000 Kč 

 Junák – český skaut: Zimní sportování, dotace: 2 000 Kč 

 Klub lyžařů: 33. ročník přespolního běhu, dotace: 15 000 Kč 

 Myslivecká společnost Vesecko: Střelecká soutěž jednotlivců O cenu Města Turnova, dotace 
2 000 Kč 

 Myslivecká společnost Vesecko: Rohozecký parcour, dotace: 2 000 Kč 

 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily: Silvestrovský běh, 46. ročník, 
dotace: 8 000 Kč 

 Sbor dobrovolných hasičů Mašov: Okrsková soutěž v požárním sportu, dotace 11 000 Kč 

 Michal Valšík, Turnov Streetball Challenge, dotace: 10 000 Kč 

 TJ Sokol: Pingpongový turnaj pro všechny, dotace 6 600 Kč 

 TJ Sokol, oddíl stolního tenisu: Soustředění mládeže do 15 let, dotace 6 000 Kč 

 TJ Turnov, oddíl kanoistiky: Závod pramic a paddelboardů pro veřejnost, dotace: 4 000 Kč 

 Tělovýchovně sportovní klub, oddíl judo: Liga žákyň a žáků Judo O samurajskou katanu, dotace: 
30 000 Kč 

 
Odměny medailistům 
V únoru proběhlo na turnovské radnici ocenění sportovců, kteří nejlépe reprezentovali město na 
závodech a soutěžích v loňském roce. Ocenění proběhlo bez udělení finančních odměn. 
TJ Turnov – oddíl Musher club 
juniorky:  

 Zora Lehká – 1. místo Mistrovství světa, ktg. Canicross ženy junior 

 Aneta Erlebachová – 3. místo Mistrovství světa, ktg. Canicross ženy junior 

 Veronika Chlumská – 3. místo Mistrovství Evropy, ktg. Bikejöring ženy junior 
dospělí: 

 Veronika Navrátilová – 1. místo Mistrovství světa, ktg. Scooter se dvěma psy 2. místo, 
Mistrovství Evropy, ktg. Scooter ženy  

 Václav Vančura – 1. místo Mistrovství Evropy, ktg. Scooter muži 

 Martin Klár – 1. místo Mistrovství Evropy, ktg. Bikejöring muži 

 Ilona Erlebachová – 1. místo Mistrovství Evropy, ktg. Bikejöring ženy Master 

 Monika Strašáková – 3. místo Mistrovství Evropy, ktg. Scooter ženy Master 

 Michal Tobiášek – 3. místo Mistrovství Evropy, ktg. Scooter muži Master 

 Ivo Vacke – 3. místo Mistrovství Evropy, ktg. Bikejöring muži Master III. 
TJ Turnov – oddíl orientačního běhu 

 Hugo Hoetzel – kategorie H14, 2. místo klasická trať na LODM v dresu Libereckého kraje 
a 3. místo štafeta 

 Kryštof Hájek – kategorie H18, 2. místo MČR na krátké trati, zařazen na konci roku za výsledky do 
juniorské reprezentace ČR 
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 Jana Pekařová – kategorie D18, 2. místo MČR na krátké trati, 2. místo sprint na mezinárodních 
závodech CEYOC v dresu ČR, členka dorostenecké i juniorské reprezentace 

 Šárka Sokolářová – juniorky D20, 3. místo MČR Noční OB, 4. místo MČR klasická trať 

 Štafeta dorostenky D18 – 3. místo MČR štafety, 1. místo závod ČP štafet, celkově 3. místo 
v Českém poháru štafet ve složení Jana Pekařová, Anna Kochová a Elin Martanová 

TJ Turnov – oddíl ROB 

 Jakub Oma 
1. místo ME 3,5 MHz klasika / 1. místo ME sprint / 2. místo ME foxoring / 1. místo ME soutěž 
družstev 3,5 MHz 

TJ Turnov – oddíl impact kickbox 

 Jan Kazda – 2. a 3. místo na Mistrovství světa v kickboxu organizace W.K.U. konané v Rakouském 
Bregenzu v kategorii – 91 kg Muži (získal už svoji 25. a 26. medaili z MS a ME) 

 Tommy Kazda – 7 let vyhrál v roce 2019 čtyři turnaje včetně – Mistra republiky v kategorii do 
25 kg na základě těchto výsledků byl nominován na stejné MS, kde obsadil 5. a 8. místo do 25 kg. 

 
Nejlepší sportovec města 2018 
13. února byly ve velkém sále Střelnice vyhlášeny výsledky 27. ročníku ankety o nejlepšího sportovce 
města roku 2017. Večerem prováděli Filip Stárek a Jindřich Bada. Nejlepším sportovcem se stal již 
poosmé Jakub Oma z oddílu radiového orientačního běhu TJ Turnov.  
. Do Zlaté knihy turnovského sportu byli zapsáni manželé Marie a Eduard Folprechtovi, kteří jsou 

v současnosti nejstaršími aktivními členy oddílu OB TJ Turnov.  
. Jednotlivci: 1. Jakub Oma, TJ Turnov, oddíl ROB, 2. Josef Egrt, AC Turnov, 3. Jan Kazda, TJ 

Turnov, IMPACT KICBOXING. 
. Sportovní naděje do 18 let: 1. Michal Hanyk, AC Turnov, 2. Julie Zárybnická, TSC Turnov, oddíl 

judo, 3. Eliška Martínková, AC Turnov. 
. Nejlepší kolektiv: 1. TJ Turnov, oddíl volejbalu, družstvo mužů A, 2. ŠK ZIKUDA Turnov, družstvo 

A, 3. družstvo mužů, TJ Turnov, oddíl florbalu. 
. Trenér roku: 1. Jakub Mareš, TSC Turnov, oddíl judo, 2. Marcela Urbanová, TJ Turnov, oddíl 

florbalu, 3. Miroslav Reichl, AC Turnov. 
. Akce roku 2018: 1. Krajský všesokolský slet, TJ Sokol Turnov, 2. Závod světového poháru v OB, 

TJ Turnov, oddíl OB, 3. Memoriál Ludvíka Daňka, AC Turnov. 
Cena veřejnosti (vyhlašuje server turnovskovakci): Ladislav Víla z AC Turnov (1 079 hlasů, celkem 
hlasovalo 3 069 čtenářů). 
(Foto viz Fotokronika).  
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Přehled nejvýznamnějších sportovních akcí a akcí pořádaných více subjekty 
Většina sportovních akcí je uvedena u jednotlivých pořadatelů – sportovních spolků a organizací 
 
Nafukovací sportovní hala v Daliměřicích?: Vzhledem k již nedostačující kapacitě sportovní haly TJ ve 
Skálově ulici, která nestačí pro potřeby všech oddílů, se objevila snaha vystavět krytou nafukovací 
halu na sportovním hřišti u tělocvičny v Daliměřicích. Cena takového počinu se odhaduje na 27 
milionů korun, částku kolem 20 milionů by bylo možné pokrýt z dotace ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Rada města s nápadem příliš nesouhlasí, raději by věnovala finance do zajištění 
sportovních aktivit v Turnově II (hala TSC a hřiště Duhové energie). Provizorní zastřešení hřiště u haly 
TSC se připravuje.  
 
Oprava povrchu hřiště u Obchodní akademie  
V říjnu byla dokončena oprava a výměna povrchu víceúčelového hřiště při Obchodní akademii, 
Hotelové škole a Střední odborné škole, Turnov ve Zborovské ulici. Zakázku za přibližně 1 200 000 Kč 
provedla firma J. I. H. – Sportovní stavby. V areálu školy je sportovní hřiště, které je rozděleno na dvě 
plochy. Na první ploše hřiště byly odstraněny staré povrchy a kořeny, stávající asfalt byl vyrovnán 
a napenetrován. Také došlo k vytvoření polyuretanové plochy, která bude sloužit na basketbal, tenis, 
nohejbal a volejbal. Na druhé ploše hřiště byl rozřezán starý umělý trávník, odstraněny kořeny 
a vyrovnána plocha. Na tu pak byl položen nový víceúčelový umělý trávník, který bude sloužit na 
tenis, nohejbal a volejbal.  
 
Turnovská halovka 
3. února se v hale TJ ve Skálově ulici konal 13. ročník Turnovské halovky – soutěže akrobatických, 
rádiem řízených modelů letadel.  
 
Memoriál Ludvíka Koška 2019 
23. a 24. března a 30. a 31. března proběhl na zimním stadionu další ročník hokejového Memoriálu 
Ludvíka Koška v žákovských kategoriích, tentokrát pro ročníky 2010 a 2011.  
 
Jitka Šipošová mistryní České republiky 
28. dubna se v Lysé nad Labem konalo Mistrovství České republiky v Bodyfitness. Závodnice oddílu 
kulturistiky a silového trojboje TJ Turnov Jitka Šipošová na něm získala zlatou medaili v kategorii žen 
nad 164 cm v konkurenci 12 nejlepších závodnic z celé republiky. 
 
Workoutové hřiště  
14. května bylo na atletickém stadionu ve Skálově ulici zprovozněno nové workoutové hřiště. 
Požadavek na jeho výstavbu se umístil na 2. místě v hlasování participativního rozpočtu v roce 2018. 
A jelikož vítězný projekt nevyčerpal všechny finance, došlo i na realizaci tohoto hřiště. Hřiště bylo 
realizováno za 130 tisíc korun firmou Flora servis. Třicet tisíc korun na akci poskytl i předkladatel 
návrhu – AC Turnov. 
 
O pohár starosty města Turnova 
18. května se v Maškově zahradě konal čtvrtý ročník bruslařských in-linový závodů O pohár starosty 
města Turnova, který organizuje firma Sportinline. Závodu se mohly zúčastnit děti ve třech věkových 
kategoriích od 11 let výše. Doprovodný program zahrnoval ukázky freestylu, workshop pod vedením 
trojnásobného mistra ČR Tomáše „Brgůl“ Brandejse, stánek Decathlonu a Městské knihovny A. Marka 
Turnov, tvorbu megabublin, testovačku bruslí Powerslide nebo školičku bruslení pro děti i dospělé. 
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Memoriál Ludvíka Daňka 
28. května se na stadionu Ludvíka Daňka konal 20. ročník mezinárodního atletického mítinku. V 16 
hodin byl mítink slavnostně zahájen, ale program probíhal už od rána, a to tradičními žákovskými 
štafetami. Hlavní memoriálová disciplína – hod diskem odstartovala v 16.30 hodin. 
Turnovské veřejnosti se v letošním ročníku představili špičkoví sportovci: jamajský diskař Fedrick 
Dacres, Piotr Malachowski z Polska, Daniel Jasinski z Německa či Philip Milanov z Belgie. Ve skoku 
dalekém startoval Radek Juška, nejlepší český dálkař (stříbrný z ME), ve vrhu koulí Ladislav Prášil, 
v hodu oštěpem Jaroslav Jílek či Petr Frydrych. V disciplíně 200m soutěžila Zuzana Hejnová, 
olympijská medailistka, dvojnásobná světová šampionka v běhu na 400m překážek. 
(Foto viz Fotokronika).  
 
Vítězové jednotlivých disciplín: 
MUŽI 

 Hod diskem: 1. Traves Smikle (Jamajka) 64,83, 2. Fedrick Dacres (Jamajka) 64,76 m, 3. Apostolos 
Parellis (Kypr) 61,90 

 Běh na 100 metrů: 1. Pavel Maslák (TJ Dukla Praha), 10.48, 2. David Kolář (AC Slovan LIberec) 
10.80, 3. Jakub Rusek (TJ Dukla Praha) 10.88 

 Běh na 200 metrů: 1. Jan Jirka (PSK Olymp Praha) 20.90, 2. Pavel Maslák (Tj Dukla Praha) 20.91, 
3. Michal Desenský (TJ Sokol Hradec Králové) 21.62 

 Běh na 800 metrů: 1. Balázs Vindics (Maďarsko) 1:47.94, 2. Lukáš Hodboď (TJ Sokol Hradec 
Králové) 1:48.34, 3. Gergö Kiss (Maďarsko) 1:48.77  

 Běh na 400 metrů překážek: 1. Denys Nechyporenko (Ukrajina) 50.80, 2. Matěj Mach (ASK Slavia 
Praha) 52.25, 3. Martin Růžička (ASK SLavia Praha) 53.07 

 Hod oštěpem: 1. Jaroslav Jílek (TJ Dukla Praha) 75,75, 2. Patrik Michalec (Slovensko) 65,63, 
3. Marek Lukáš (PSK Olymp Praha) 65,39 

 Vrh koulí: 1. Tomáš Staněk (Dukla Praha) 20,22 m, 2. Ladislav Prášil (TJ Dukla Praha) 19,95 m, 
3. Martin Novák (Dukla Praha) 19,07 m 

 Skok daleký: 1. Radek Juška (PSK Olymp Praha) 7.33, 2. Andrzej Kuch (Polsko) 7.29, 3. Adam 
Pekárek (ASK Slavia Praha) 7.16  

 Skok o tyči: 1. Jan Kudlička (Dukla Praha) 5.00, 2. Dan Bárta (Dukla Praha) 4.80, 3. Jan Doležal 
(PSK Olymp Praha) 4.60 

 
ŽENY 

 Běh na 100 metrů: 1. Barbora Hůlková (TJ Liaz Jablonec nad Nisou) 12.15, 2. Johana Kaiserová 
(Univerzitní sportovní klub Praha) 12.18, 3. Nataliya Ruchkivska (Ukrajina) 12.22 

 Běh na 200 metrů: 1. Lada Vondrová (Hvězda Pardubice) 24.22, 2. Zuzana Hejnová (TJ Dukla 
Praha) 24.53, 3. Barbora Šplechtnová (PSK Olymp Praha) 24.54 

 Běh na 800 metrů: 1. Bianka Kéri (Maďarsko) 2:05.89, 2. Renata Vocásková (TJ Dukla Praha) 
2:07.13, 3. Pavla Štoudková (AK Olymp Brno), 2:09.29 

 Skok daleký: 1. Anasztázia Nguyen (Maďarsko) 6.35, 2. Diana Lesti (Maďarsko) 6.09, 3. Daniela 
Volná (AC TJ Jičín) 5.90 
 

Přebor základních a středních škol v orientačním běhu 
Na začátku června se v Brně konalo celostátní finále přeboru základních a středních škol 
v orientačním běhu, kterého se zúčastnilo kolem čtyř set sportovců. V kategorii středních škol 
zvítězilo družstvo z turnovského gymnázia a v kategorii základních škol se tým z víceletého gymnázia 
(zahrnující třídy odpovídající druhému stupni ZŠ) umístil na 2. místě.  
 
Atletický trojboj – republikové finále 
19. června se v Turnově na stadionu Ludvíka Daňka konalo juniorské republikové finále Sportovní ligy 
základních škol v atletickém trojboji (1. ročník). Akci pořádaly Asociace školních sportovních klubů ČR, 
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Krajská rada AŠSK ČR Libereckého kraje, Okresní rada AŠSK ČR Semily a SVČ Žlutá ponorka Turnov. 
Patronát nad akcí převzal náměstek hejtmana Libereckého kraje Petr Tulpa. V kategorii ročníků 2007, 
2008 a 2009 soutěžila smíšená čtyřčlenná družstva ve sprintu na 50 metrů, skoku do dálky, hodu 
míčkem do dálky a ve štafetě na 4 x 60 metrů. Akce se zúčastnil také úspěšný turnovský odchovanec 
– atlet Adam Helcelet. Soutěžilo 28 týmů, nejlepším turnovským družstvem se stalo to ze ZŠ 28. října, 
které se umístilo na 23. místě. (Foto viz Fotokronika).  
 
Orientační běžci na Jukole  
Jukola, největší orientační závod štafet na světě, je velkolepá sportovní akce ve Finsku, které se 
účastní přes dvacet tisíc lidí. Konala se 15. a 16. června. Po jedenácti letech mezi nimi byl i tým 
z Turnova ve složení Daniel Wolf, Petr Fodor, Martin Luštický, Jindřich Kořínek, Kryštof Hájek, Vítek 
Zakouřil a Tomáš Thoř. V konkurenci 1 964 sedmičlenných mužských týmů skončil na úspěšném 139. 
místě. Na závodě startovala i turnovská Šárka Sokolářová, ale startovala za tým z Velké Británie mezi 
1 721 čtyřčlennými ženskými týmy.  
 
Paradise contest – skateboardingové závody 
22. června se v areálu Maškovy zahrady se potřetí konaly skateboardingové závody, které se dříve 
odehrávaly u haly TSC v Turnově II. Závodilo se ve třech disciplínách (Street – minutové představení 
s co největším počtem triků – kategorie do 15 let a nad 15 let, Deathrace – projetí náročné trasy na 
čas, pouze pro starší 15 let, Best Trick – předvedení sestavy). Hlavním pořadatelem je Sváťa Vorel. 
Poprvé se na akci objevil i kulturní program s kapelami Ba Naopank a Tribal Force. (Foto viz 
Fotokronika). 
 
Olympiáda dětí a mládeže 
23. června byla v Liberecké Home Credit Aréně zahájena Olympiáda dětí a mládeže. Slavnostního 
zahájení se zúčastnila řada špičkových sportovců a také premiér Andrej Babiš, kterého však dav 
vypískal a nenechal vystoupit na tribuně (ve stejnou chvíli se konala velká demonstrace na Letné – viz 
Česko – Kalendárium). Soutěže se konaly v osmnácti sportovních disciplínách a jedné umělecké 
(street artu). Závody probíhaly v Liberci, Jablonci nad Nisou a Bedřichově.  
 
Provoz hřišť a sportovišť v Turnově o prázdninách 
O letních prázdninách v červenci a srpnu mohou rodiče s dětmi a široká veřejnost navštěvovat 
několik hřišť, sportovišť a otevřených dětských a školních hřišť. Některá jsou volně přístupná, jiná 
mají vymezeny určené dny a hodiny. Přesná provozní doba je napsána na provozním řádu každého 
hřiště. 

 Oranžové hřiště (Duhová energie), Alešova ul. Volně přístupné hřiště z části s asfaltovým a z části 
s umělým povrchem, správce p. Reichl, tel. 737 766 255. 

 Atletický stadion, Skálova ul. Volně přístupný stadion. Pro organizované skupiny informace 
v kanceláři MST, tel. 702 156 662. Součástí sportoviště je i volně přístupné workoutové hřiště. 

 Víceúčelové hřiště s umělou trávou a hřiště na beachvolejbal. Maškova zahrada. Hřiště jsou 
přístupná veřejnosti a návštěvníkům koupaliště. Při případném pronájmu bude hřiště na čas 
pronájmu uzavřené. Informace v pokladně koupaliště. 

 Hřiště za sokolovnou, Turnov – Mašov. Pondělí až neděle 9.00–17.00 hod., správce hřiště p. 
Baraňuk, tel. 732 701 707. Děti a mládež mají vstup zdarma. 

 Hřiště TJ Turnov, Daliměřice – Bezručova ul. Volně přístupné hřiště s umělým povrchem 
s možností pronájmu pro organizované skupiny. Objednávky – tel. 739 589 524, 604 109 976 
(dlouhodobé rezervace: 481 321 435). Děti a mládež volný vstup dle provozních informací na 
hřišti. 

 Základní škola 28. října. Červenec: pondělí až pátek 12.00–20.00 hod., srpen: pondělí až sobota 
9.00–18.00 hod. Správce hřiště – tel. 731 712 068. Děti a mládež s doprovodem rodičů vstup 
zdarma. Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpoplatněno dle platného ceníku. 
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 Základní škola Žižkova. Červenec: pondělí až sobota 9.00–17.00 hod., srpen: pondělí až pátek 
12.00–20.00 hod. Správce hřiště, tel. 739 988 748. Děti a mládež s doprovodem rodičů vstup 
zdarma. Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpoplatněno dle platného ceníku. 

 Gymnázium Turnov, ul. Jana Palacha. Přístup o předchozí telefonické dohodě, správce hřiště – 
tel. 778 538 618. 

 Venkovní posilovna v Rývových sadech. Volně přístupné venkovní fitness hřiště pro mládež, 
dospělé i seniory. 

 Hřiště pod Základní školou Alešova ul. (Prouskova ul.). V letošním roce není možné toto hřiště po 
dobu rekultivace využívat, je zakládán nový trávník se závlahou pro lepší sportování pro 
nadcházející sezónu. 

(Přehled převzat z webu www.turnovskovakci.cz). 
 
Michal Tvrzník získal Cenu Jiřího Sallera 
Turnovský letecký akrobat byl v létě oceněn Cenou Jiřího Sallera pro nejúspěšnějšího akrobata 
domácích soutěží. Cena mu byla udělena poté, co všechny čtyři závody, kterých se v roce 2018 
zúčastnil, vyhrál. V anketě Letecký sportovec roku se v kategorii akrobacie umístil na třetím místě.  
V roce 2019 postoupil Michal Tvrzník z kategorie Intermediate do vyšší, tzn. Advanced. 
Michal Tvrzník v roce 2019 dokončil školu a začal pracovat jako druhý pilot Boeingu.  

 
Pěkné prázdniny 
Ve dnech 23. až 25. srpna se v Českém ráji uskutečnil 29. ročník mezinárodních závodů v orientačním 
běhu, které jsou pořádány již od roku 1992. Tříetapový závod (krátká trať – klasika – krátká trať), 
jehož pořadatelem je Oddíl orientačního běhu TJ Turnov se tentokrát odehrával na Vyskři. Ředitelem 
závodu je Filip Stárek.  
Letošního ročníku se zúčastnilo kolem 1 300 závodníků z osmi zemí. Kapacita závodu byla po spuštění 
přihlášek naplněna za 31 vteřin! Nejvíce závodníků tvořily děti – byly jich stovky. Na sobotní etapu 
společně vydali starostové Kacanov a Vyskře. 
V hlavních kategoriích letos zvítězili Tomáš Křivda (KOB Choceň) a podruhé Anna Štičková (Severka 
Šumperk). 
 
Expedice Sedmihorky – závod modelů terénních aut 
24. srpna se v okolí Valdštejna a Sedmihorek 
uskutečnil 4. ročník akce nazvané Expedice 
Sedmihorky. Účastníci, kterých se sešlo okolo 
padesáti, měli za úkol vyjet s modelem terénního 
auta vyjet skalním městem na Valdštejn a vrátit se 
zpět do kempu v Sedmihorkách. Expedici organizuje 
Jan Růžička, turista z Prahy, který se se svými 
kamarády do našeho regionu zamiloval a se svými 
modely se sem každý rok vrací. K expedici se může 
přidat kdokoliv a pohled na modely aut, jak se 
prodírají skalnatou krajinou, je jistě i pro náhodné kolemjdoucí potěšitelný. Podobných setkání, jako 
to v Sedmihorkách, jsou v průběhu roku desítky v různých koutech republiky. Z našeho okolí je 
nejvyhlášenější akcí výjezd na Ještěd, toho posledního se zúčastnilo 170 lidí s modely různých značek. 
(Foto převzato z www.turnovskovakci.cz). 
 
12 Miles Surprace – závody paddleboardů 
7. a 8. září se na Jizeře v areálu loděnice odehrály první závody tzv. paddleboardů, které organizoval 
turnovský kanoistický klub. Závod byl registrován Českou federací SUP. Zúčastnilo se 30 závodníků, 
z toho tři byli z Německa. 
 

https://i0.wp.com/www.turnovskovakci.cz/wp-content/uploads/2019/08/rep_215_019_sedmi.jpg?ssl=1
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Jan Miller v síni slávy  
V září 2019 byl turnovský kanoista Jan Miller uveden do síně slávy veteránů české kanoistiky. (Více viz 
Turnovské sportovní osobnosti).  
 
Silniční běh Hruštice 2019 
3. listopadu se konal 46. ročník silničního běžeckého závodu Hruštice, potřetí jako memoriál Zdeňka 
Drobníka (který spolu s Karlem Štrinclem, Stanislavem Novotným a Miloslavem Drahoňovským závod 
zakládali). Letošního ročníku se zúčastnilo se jej 96 mužů a žen. Nejstarším účastníkem byl 84letý 
Vítězslav Jantsch. Závod je zařazen do seriálů běhů Pohár běžce Českého ráje a Velká cena 
východočeské oblasti v bězích. (Trať závodu je popsána v Kronice 2014). Délka základní tratě je 15 km, 
muži V70, ženy Z55 a hobby běžci běhají 10 km. 

Vítězové 
M 39 (muži do 39 let): Pavel Kubričan, Saucony Praha, 51:21,1 min. 
V 40 (muži veteráni 40– 49 let): František Vagenknecht, PSK Olymp Praha, 25:3,6 
V 50 (muži veteráni 50–59 let): Roman Koravský, Eleven Run team, 57:31,7 
V 60 (muži veteráni 60–69 let): Vladimír Vacarda, Eleven run team, 1:00:49,4 
V 70 (muži veteráni 70 let a více): Jiří Javůrek, TJ Maratonstav Úpice, 47:32,8 
Z (ženy do 34 let): Tereza Zuzánková, AC Turnov, 1:00:50,4 
Z 35 (ženy 35–44 let): Klára Malá, Liaz Jablonec, 1:04:02,4 
Z 45 (ženy 45 let a více): Jana Klimešová, USK Praha, 1:03:02,6 
Z 55 (ženy 55 let a více): Blanka Paulů, Maratonstav Úpice, 0:45:07,4 
HB 10 (hobby běh): Roman Hanyk, AC Turnov, 46:03,8. 
(Foto viz Fotokronika) 

 
Cyklostezka z Příšovic do Přepeř 
Na konci roku 2019 byla otevřena nová cyklostezka spojující Přepeře a Příšovice. Vede podél krajské 
silnice II/610 a je dlouhá zhruba 700 metrů. Podél cyklostezky je vybudováno veřejné osvětlení 
a vysázena alej jeřábů a javorů. Cyklostezka je také vybavena prvky pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Vybudování této cyklostezky je prvním významným příspěvkem obcí pro 
plánovanou trasu  
 
Silvestrovský běh 
31. prosince se konal 46. ročník Silvestrovského běhu, tradičního posledního závodu roku, který již 
čtvrtým rokem startoval v areálu Maškovy zahrady. Běžce čekala trať dlouhá 4,5 km po in-line okruhu 
kolem sportovního areálu, tj. sedm kol (mládež běží kratší trať = méně kol). Pořadatelem závodu jsou 
Okresní rada AŠSK spolu s TSC Turnov a přáteli – rozhodčími z AC Turnov, ve spolupráci se Žlutou 
ponorkou a Městskou sportovní Turnov. Závodu se zúčastnilo 44 běžců v hlavním závodě a 52 
v kategorii mládeže. V závodě podruhé za sebou zvítězil Michal Hanyk z AC Turnov, který zaběhl čas 
15:01,2 min. Na druhém místě se opět umístil Jiří Čivrný ze Semil (15:04,0 min.), na třetím opět 
Martin Berka z Kozákova z AC Turnov (15:12,6 min.).  
(Foto viz Fotokronika). 
Muži – první tři místa 

1. Michal Hanyk, AC Turnov, 15:01,2 (kategorie Dorostenci) 
2. Čivrný Jiří, Semily, 15:04,0 
3. Berka Martin, AC Turnov, 15:12,6 

Veteráni do 49 let: 
1. Radek Adamičko, AC Turnov, 16:09,0 

Veteráni do 59 let: 
1. Vladimír Brodský, Jičín – Draci, 16:12,7 

Veteráni nad 60 let: 
1. Miroslav Pullman, Jablonec nad Nisou, 19:45,8 
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Veteráni nad 70 let 
1. Vítězslav Jantsch, Elven Run team, 27:09,7 

Ženy – první tři místa 
1. Eliška Martínková, dorostenka AC Turnov, 17:21,4 min. 
2. Monika Vytinová, OOB TJ Turnov, 17:17,5 
2. Jitka Čermáková, Z35, Staněk Sport Turnov, 17:51,6 
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Turnovské sportovní osobnosti 
 
Jakub Šafář 
Požádala jsem nadějného mladého atleta, který se letos stal mistrem republiky, aby do kroniky napsal 
několik informací o sobě.  
Narodil jsem se 27. ledna 2004 v Jablonci nad Nisou, ke sportu jsem se dostal už jako dítě, když jsem 
chodil do sokola a na plavání, a s atletikou jsem začal asi ve čtyřech letech, v sedmi letech jsem už se 
zaměřoval na konkrétní vybrané disciplíny. Předtím to nebyla moc atletika, ale spíš všestranný pohyb, 
na který atletika navazuje. Pohyb jsem měl rád, atletické disciplíny mě zaujaly, tak jsem u ní zůstal. 
Dnes trénuji v Turnově pod vedením Miroslava Reichla a kromě něho mám i trenéry na jednotlivé 
disciplíny. Po základní škole směřuji na střední školu, na obchodní akademii do Liberce. Mým přáním 
je nominovat se na mistrovství světa a Evropy do 18 let (U18). 
 
Pavel Kočvara 
Turnovský rodák a absolvent ekonomie na zdejší Obchodní akademie a Hotelové školy se sportu 
věnuje od dějství. Nejprve začal hrát závodně stolní tenis, v mládí se rozhodl pro kulturistiku. V roce 
2018 se nominoval na soutěž Mr. Universe, což je nejprestižnější závod nejstarší kulturistické 
asociace NABBA (Národní amatérská asociace kulturistiky) a v kategorii Masters 40+ se umístil jako 
druhý a v nejvyšší a nejtěžší kategorii skončil třetí. Následovaly další soutěže, ve kterých se umisťoval 
poměrně úspěšně, ovšem ne na vítězných pozicích. Účastnil se soutěže v Birminghamu a mistrovství 
světa na Kypru. V současnosti Kočvara pracuje jako ekonom ohrazenické firmy Nářadí Jiránek. 
Zdroj: využit článek z novin Turnovsko v akci, červen 2019, kde je k nalezení větší množství informací. 
 
Jan Miller st.  
V září 2019 byl turnovský kanoista Jan Miller (* 1968) uveden do Síně slávy veteránů české kanoistiky. 
Svůj první závod absolvoval ještě se spolujezdcem někdy ve svých patnácti letech a už v 18 letech se 
stal mistrem České republiky v týmech. Závodí především v mužské kategorii C1. Od 35 let sbírá jeden 
titul za druhým v týmové i individuální. Je desetinásobným mistrem ČR, závodil i v Evropě, kde 
sesbíral několik ocenění především v letech 2007–2009. Kanoistice se věnuje i jeho syn Jan Miller ml.  
Jan Miller se věnuje i windsurfingu, paddleboardu a dalším vodním sportům.  
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Turnovské sportovní organizace 

ABT Česana Malý Rohozec  

Výkonný výbor: Luděk Štěpán, František Jungmann, Eva Tomešová 
Charakteristika: ABT = Amater Bikers Team (Amatérský cyklistický klub) vznikl oficiálně v roce 2009, 
v roce 2012 se registroval jako občanské sdružení. Jeho hlavním cílem je podpora sportovní činnosti 
svých členů v cyklistice, lyžování, běhu a dalších sportech v přírodě a pořádání sportovních akcí. 
Sdružení je výrazně spojeno s pivovarem Malý Rohozec. Ke konci roku 2019 měl spolek 34 členů, 
z toho 19 juniorů.  
Spolek má 3 týmy – mužský, ženský a dětský. Celkově se zúčastnil více než 60 závodů, vybojoval více 
než 40 pódiových míst a více než 20 vítězství. Ve výroční zprávě jsou vyjmenovány úspěchy 
jednotlivých závodníků.  
Závody:  
Dětský pohár Rohozec: 8. května, 105 účastníků, 78. ročník. 
Rohozecký triatlon: 7. září, 8. ročník netradičního triatlonového klání. Zúčastnilo se 76 závodníků. 
Zdroj: Výroční zpráva. 
 

Atletický klub Turnov 

Adresa: Skálova 207, Turnov, 511 01 
Prezidentka: Mgr. Jana Svobodová (od 21. ledna 2011), vedoucí trenér: Tomáš Krištof,  
hlavní rozhodčí: Mirek Gregor 
Charakteristika: Občanské sdružení, které vzniklo v roce 1990, navazuje na historický atletický klub 
založený v Turnově v roce 1924 (nebo 1925). Klub patří již řadu let mezi nejúspěšnější atletické oddíly 
v rámci celé České republiky. Vynikající výsledky jsou odrazem několikaleté práce s mládeží, která 
nám tak plynule přechází do kategorie dospělých. 
AC Turnov měl v roce 2019 777 členů, z toho 714 mládeže a 32 registrovaných dospělých. Kromě 
toho je v evidenci několik desítek dětí bez registrace. (Ve výroční zprávě uvedeny shodné údaje 
s rokem předchozím). 
Přehled družstev:  
Přehled družstev:  

 Muži: 2. národní liga, sk. A. Vedoucí Jaromír Dědeček st. a Tomáš Krištof 
1. kolo – 18. 5. Bílina 
2. kolo – 8. 6. Kladno 
3. kolo – 22. 6. Rumburk 
4. kolo – 24. 8. Turnov 

 Ženy A: 2. národní liga, sk. A. Vedoucí Kateřina Čermáková 
1. kolo – 18. 5. Bílina 
2. kolo – 8. 6. Kladno 
3. kolo – 22. 6. Rumburk 
4. kolo – 24. 8. Turnov 

 Ženy B: krajský přebor. Vedoucí Karel Tulach 
1. kolo – 19. 5. Jablonec nad Nisou 
2. kolo – 9. 6. Liberec 
3. kolo – 23. 6. Česká Lípa 
4. kolo – 25. 8. Jablonec nad Nisou 
5. kolo – 8. 9. Turnov 

 Dorostenci: krajský přebor družstev, vedoucí družstva Vít Bílek 
1. 1. kolo – 5. 5. Jičín 
2. kolo – 25. 5. Mladá Boleslav 
3. kolo – 31. 8. Nové Město nad Metují 
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 Dorostenky: krajský přebor. Vedoucí Kamila Kolníková 
1. kolo – 5. 5. Jičín 
2. kolo – 25. 5. Mladá Boleslav 
3. kolo – 31. 8. Nové Město nad Metují 

 Starší žákyně: krajský přebor, skupina B, vedoucí Tomáš Krištof 
1. kolo – 2. 5. Turnov 
2. kolo – 23. 5. Liberec 
3. kolo – 20. 6. Mladá Boleslav 
Finále KPD – 7. 9. Mladá Boleslav 
M Čech – 14. 9. 

 Starší žáci: krajský přebor, skupina B, vedoucí Kateřina Čermáková 
1. kolo – 2. 5. Turnov 
2. kolo – 23. 5. Liberec 
3. kolo – 20. 6. Mladá Boleslav 
Finále KPD – 7. 9. Mladá Boleslav 
M Čech – 14. 9. 

 Mladší žáci: krajský přebor, skupina C, vedoucí Milan Matějka 
1. kolo – 9. 5. Mladá Boleslav 
2. kolo – 6. 6. Turnov 
3. kolo – 10. 9. Jičín 
Finále KPD – 21. 9. Turnov 

 Mladší žákyně: krajský přebor, skupina C, vedoucí Aleš Drahoňovský 
1. kolo – 9. 5. Mladá Boleslav 
2. kolo – 6. 6. Turnov 
3. kolo – 10. 9. Jičín 
Finále KPD – 21. 9. Turnov 

 
Aktivity v roce 2019 (výběr): 
Memoriál Ludvíka Daňka: Mezinárodní mítink pořádaný od roku 1999 na památku diskaře Ludvíka 
Daňka, který na turnovském stadionu hodil tehdejší světový rekord 64,55 metru. Memoriálu se 
pravidelně účastní nejlepší světoví diskaři. Součástí mítinku jsou i další disciplíny. V roce 2019 se 
konal 20 ročník. (Více viz Sport – úvodní přehled). 
 
Silniční běh Hruštice: 3. listopadu se konal 46. ročník silničního běhu Hruštice. (Více viz Sport – úvodní 
přehled). 
 
Vícebojař Jakub Šafář mistrem republiky: Jakub Šafář z AC Turnov letos úspěšně absolvoval několik 
závodů a pokořil minimálně dvakrát národní rekord. Poprvé ve dnech 8. až 10. února během 
mistrovství České republiky ve vícebojích a chůzi, kde zvítězil a stal se i novým českým vícebojařským 
rekordmanem. Na Mistrovství České republiky ve vícebojích ve Zlíně, které proběhly na začátku 
června, absolvoval Jakub Šafář devítiboj a podařilo se překonat 19 let starý národní rekord s počtem 
bodů 6 103. 
Jakub Šafář je žákem sportovní třídy ZŠ Skálova, ve školním roce 2018/2019 dokončil 9. třídu. O jeho 
sportovní kariéru se stará trenér Miroslav Reichl.  
Zdroj: výroční zpráva, webové stránky klubu, internet. 
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Fotbalový klub Turnov  

Adresa: Koškova 2277, Turnov, 511 01 
Předseda: Ing. Jaroslav Knížek, Emil Šafář 
šéftrenér mládeže: Petr Havel, sportovní ředitel: Jiří Šteffan  
Charakteristika: První fotbalový klub byl v Turnově založen v roce 1902. V roce 2004 došlo ke spojení 
místního fotbalového klubu s klubem v Pěnčíně, který byl založen v roce 1922. FK Turnov hrál pod 
názvy FC Agro a SK Český ráj 2. nejvyšší soutěž, a to v letech 1993/94–1995/96. FK Pěnčín hrál před 
sloučením s Turnovem krajský přebor. FK Pěnčín-Turnov v sezoně 2006/2007 postoupil do divize. 
V roce 2011 byl založen ženský oddíl Amazonky. Ten však již není aktivní. 
Klub využívá hřiště v Koškově ulici (v péči Městské sportovní), v roce 2018 bylo hřiště rekonstruováno 
a opatřeno umělým povrchem.  
Členská základna: Ke konci roku 2019 měl spolek 182 členů, z toho 120 dětí.  
 
Fotbalový den: 20. května pořádal FK Turnov na turnovském stadionu den fotbalu v Turnově. 
Program byl zahájen v devět hodin ráno aktivitami pro děti z mateřských školek a od půl jedenácté 
pokračoval pro děti ze základních škol. Odpoledne pak bylo zaměřeno na nábor dětí ve věku 5–9 let 
do mládežnické akademie. 
  
Sezona 2018/2019 
Srovnávací tabulka: 

1. TJ Sokol Pěnčín 24 19 1 4 80:35 58 
2. FK Přepeře A 28 17 0 11 62:41 52 
3. TJ Sokol Jenišovice A 30 10 10 10 65:64 40 
3. SK Mírová p. Koz. 20 11 5 4 58:31 38 
4. FK Přepeře C 22 11 4 7 69:43 37 
5. FK Přepeře B 26 11 3 12 81:72 36 
6. TJ Sokol Rovensko B 22 10 2 10 54:53 32 
7. FK Sedmihorky 22 7 8 7 40:39 29 
8. SK Malá Skála 18 9 0 9 56:73 27 
9. TJ Sokol Jenišovice B 18 8 2 8 44:46 26 
10. FK Turnov 28 6 0 22 30:76 20 
11. TJ Sokol Rovensko A 22 5 4 13 29:59 19 
12. 1. FC Tatobity 22 5 3 14 36:67 18 

 
Nejlepší střelci Turnovska: 

1. Bárta Tomáš (TJ Sokol Pěnčín) – 43 gólů 
2. Abraham Martin (FK Přepeře B) – 21 
3. Synek Jakub (FK Přepeře A) – 20 
4. Vavřich Miroslav (TJ Sokol Jenišovice) – 18 
5. Mach Lukáš (SK Mírová) – 17 
6. Krouza Petr (FK Přepeře C) – 14 
7. Kubín Heřman (SK Malá Skála), Cimbál Radek (1. FC Tatobity), Koudelka Zbyněk (TJ Sokol 
Rovensko B) – 12 
8. Matěj Randák (Jenišovice B) – 8 
9. Špína Marcel (FK Sedmihorky) – 7 
10. Koubek Filip a Lukáš Malý (TJ Sokol Rovensko A) – 5 
11. Havel Petr a Syrovátka Martin (FK Turnov) – 4 
 

(Viz Fotokronika leden, únor, březen, duben, srpen). 
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HC Turnov 1931 

Sídlo: Vojtěcha Maška 2300, Turnov 
Právní forma: Spolek 
Předseda správní rady: Vladimír Jágr 
Charakteristika: Hokejový oddíl byl založen již v roce 2005, trénoval v Lomnici nad Popelkou 
a v Liberci. V roce 2015 se klub přejmenoval na Hockey club Turnov 1931 (HC Turnov 1931) 
v souvislosti se stavbou zimního stadionu a v červnu zahájil tréninkovou přípravu.  
Počet členů: ke konci roku 2019 měl spolek 232 členů, z toho 174 ve věku do 18 let.  
 
Sezona 2018/2019 
Krajská liga 
Turnov se umístil na druhém místě tabulky. 
Nejvyšší Pojizerská liga, 15. ročník. 
Tabulka A 
1. TJ Sokol Turnov 14 13 0 1 0 171:34 (137) 27 
2. HC SDH Hnanice 14 9 0 2 3 106:57 (49) 20 
3. HC Všeň Pojizeří 14 10 0 0 4 95:58 (37) 20 
4. HC Performers Turnov 14 8 0 1 5 86:64 (22) 17 
TabulkaB 
5. HC Modřišice 14 5 0 2 7 68:87 (-19) 12 
6. Black Hawks 14 4 0 1 9 64:105 (-41) 9 
7. HC Raptoři Turnov 14 2 0 1 11 45:121 (-76) 5 
8. HC Troskovice 14 1 0 0 13 41:150 (-109) 2 
 
Muži A: krajská liga 2018/2019 
Číslo post jméno   datum narození výška váha hůl 
1 Brankář Jiří Jiránek 5. 7. 1998 20 let   L 
30 Brankář Daniel Kysilka 3. 12. 1987 31 let 189 89 L 
55 Brankář Matěj Kopecký 19. 3. 2000 19 let   L 
55 Brankář Martin Špinka 3. 10. 2000 18 let    
81 Brankář Tomáš Fikrt 9. 5. 1988 31 let 188 86 L 
3 Obránce Jan Dám 13. 3. 1992 27 let 190 93  
3 Obránce Jan Mikule 3. 8. 1985 33 let 176 101 L 
10 Obránce Marek Kysilka 25. 11. 1990 28 let 187 84 L 
17 Obránce Jan Zákoutský (C) 29. 9. 1989 29 let 186 100 L 
21 Obránce Jan Šuráň 16. 7. 1999 19 let   L 
23 Obránce Lukáš Zbroj 9. 10. 1989 29 let 192 93 L 
44 Obránce Petr Zákoutský 3. 7. 1984 34 let 182 78 L 
88 Obránce Jiří Zákoutský 17. 12. 1991 27 let 176 90 L 
91 Obránce Jakub Šimůnek 22. 7. 1998 20 let 188 65 L 
92 Obránce Jan Eichler 10. 3. 1998 21 let 188 95 P 
4 Útočník Pavel Hanuš 15. 12. 1981 37 let 195 94 L 
7 Útočník Martin Hujer 22. 11. 1999 19 let 195 77 P 
9 Útočník Petr Jágr 14. 8. 1989 29 let 177 93 L 
11 Útočník Karel Hloušek 4. 6. 1992 27 let 177 78  
14 Útočník Daniel Maděra (A) 15. 5. 1992 27 let 185 90 P 
16 Útočník Josef Dvořák 2. 8. 1997 21 let   L 
19 Útočník Jakub Duda (A) 23. 2. 1989 30 let 194 108 L 
21 Útočník Aleš Hodač 14. 10. 1991 27 let 183 90 L 
26 Útočník Daniel Miškovský 12. 3. 1992 27 let 174 74 L 
84 Útočník Jan Vondráček 30. 8. 1995 23 let   L 
89 Útočník Matouš Bělohorský 7. 1. 1998 21 let    

https://www.ahl.cz/klub/sokolturnov/
https://www.ahl.cz/klub/hnanice/
https://www.ahl.cz/klub/vsen/
https://www.ahl.cz/klub/performers/
https://www.ahl.cz/klub/modrisice/
https://www.ahl.cz/klub/blackhawks/
https://www.ahl.cz/klub/raptori/
https://www.ahl.cz/klub/sdhtroskovice/
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/717
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/662
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/664
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/795
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/656
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/792
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/654
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/645
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/650
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/767
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/648
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/646
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/649
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/644
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/659
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/661
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/658
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/651
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/657
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/652
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/660
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/647
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/663
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/720
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/665
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/770
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90 Útočník Dominik Wieser 15. 3. 1998 21 let    
93 Útočník Jiří Šimůnek 22. 7. 1998 20 let 192 70 L 
 
Memoriál Ludvíka Koška 2019 
23. a 24. března a 30. a 31. března proběhl na zimním stadionu další ročník hokejového Memoriálu 
Ludvíka Koška v žákovských kategoriích, tentokrát pro ročníky 2010 a 2011. Vedle pořádajícího 
domácího klubu se turnaje zúčastnily týmy: HC Děčín, HC Hvězda Praha, HC Jičín, HC Mountfield HK, 
HC Opočno, HC Rytíři Kladno, HC Sparta Praha, SK Sršni Kutná Hora a HC Stadion Vrchlabí. 
(Foto viz Fotokronika leden, březen, září). 

Klub českých turistů Sokol Turnov 

(Viz Tělovýchovná jednota Sokol – oddíly) 

Klub lodních modelářů, KLM CZ – 351 Turnov 

Náčelník: Petr Lamač (od 29. 6. 2019), sekretář klubu: Jan Jakubec 
Sídlo: Daliměřice 219 (do května), Na Šutce 406/17 Praha 
Klub lodních modelářů byl založen počátkem 70. let jako jeden z prvních v republice (spolu s kluby 
v Praze, Brandýse nad Labem a Liberci). V dřívějším období se jednalo pouze o kroužky. 
V roce 2017 měl klub 14 členů, z toho jednoho žáka do 16 let. Členové pocházejí z Turnova, Liberce, 
Lučan nad Nisou, Dolní Černé Studnice a Prahy. Dva členové, Petr Lamač a Jan Čapek, se v posledních 
letech stávají opakovaně mistry republiky, účastní se i závodů v Německu, Rakousku, Polsku a na 
Slovensku. Modely lodí staví členové sami, příp. ve spolupráci s kamarády.  
Aktuální informace nebyly k dispozici. 

Klub lyžařů Turnov 

Adresa: Benátky (Struhy) 2141, Turnov, 511 01 
Předseda klubu: Mgr. Aleš Mikl 
Právní forma: zapsaný spolek 
Charakteristika: Klub lyžařů v Turnově patří k nejstarším klubům v Čechách, byl založen kolem roku 
1909/1910.  
Klub provozuje lyžařský areál ve Struhách, vytváří podmínky pro tréninky a podporuje účast 
sportovců na soutěžích Svazu lyžařů ČR, pořádá závody a lyžařské zájezdy.  
 
Lyžařský areál ve Struhách: Areál je vybaven zařízením na výrobu technického sněhu systémem 
sněžných děl ARECO od firmy AUDRY Hradec Králové. Sjezdovka je denně upravována rolbou 
PistenBully 280. Přepravním zařízením je talířový vlek s přepravní kapacitou 600 osob/hod. 
s komfortním řízením umožňujícím plynulé zpomalení či zrychlení. Nachází se zde dětský provazový 
vlek. Sjezdovka je dlouhá 300 m s převýšením 50 m. Večerní lyžování za umělého osvětlení je možné 
do 21 hodin. V okolí sjezdovky jsou v případě příznivých sněhových podmínek upravené běžecké 
stopy. Areál nabízí kompletní zázemí pro rodinné lyžování. V cílové stanici je otevřen kiosek se 
základním občerstvením. Stav sjezdovky je možné sledovat on-line přes webovou kameru.  
V roce 2017 byla dokončena výstavba klubové místnosti a sociálního zařízení pro návštěvníky areálu.  
Zimní sezona 2018/2019: V zimní sezoně byla v provozu až od 25. ledna 2019 a s přestávkami kvůli 
vysokým teplotám bylo možné lyžovat do 6. března 2019.  
 
Z akcí klubu v roce 2019: 
Veřejná lyžařská škola: 12. ledna byl zahájen provoz 49. ročníku Lyžařské školy. Děti od pěti let se 
během pěti sobot učily lyžovat pod odborným vedením. Lekce skončily 9. února, zúčastnilo se jich asi 
330 dětí, z toho 70 předškolního věku. 50 dětí se zúčastnilo výuky snowboardingu.  
Jarní brigáda / pálení čarodějnic / cyklistický výlet na jižní Moravu (na začátku června) / velká 
podzimní brigáda / Říjnový přespolák / Lyžařský ples. 
Zdroj: Výroční zpráva klubu. Zasněžování ve Struhách viz Fotokronika leden. 

http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/666
http://www.hcturnov.cz/rosterplayer/detail/id/653
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Mažoretky Perličky Turnov 

Sídlo: Lomnice nad Popelkou, tréninky v ZŠ 28. října 
Vedoucí, choreografka a trenérka: Miroslava Konopáčová 
Historie: Viz kronika 2015.  
 

Maškova zahrada 

O sportoviště v Maškově zahradě se stará Městská sportovní. Vedoucím areálu Maškova zahrada je 
Ing. Tomáš Špinka. 
Součástí areálu je zimní stadion Ludvíka Koška, koupaliště Maškova zahrada, skatepark, 560 metrový 
in-line okruh pro bruslaře nebo kolečkové lyže, dětská a multifunkční hřiště.  
 
Čipové karty 
V areálu Maškovy zahrady začaly platit čipové karty, které svým majitelům umožňují vstup do areálu 
přes turniket (bez front u pokladny) a poskytují jim také slevy. Čipová karta se prodává za 50 Kč 
a nabíjí se minimální částkou 500 Kč. Při vstupu do areálu Vám systém odečte vždy první čtyři hodiny 
– viz ceník níže. Následně bude odečteno za každých započtených patnáct minut dle sezóny 
a kategorie. 
 
ZIMNÍ STADION LUDVÍKA KOŠKA 
Zimní stadion byl slavnostně otevřen 28. října 2015. Už otevření i následný provoz vyvolaly velký 
zájem veřejnosti a po celou dobu je velmi vytížený.  
Návštěvnost: Čtvrtá sezona (tj. 2018/2019) byla zahájena 27. srpna. V rámci veřejného bruslení na 
něj dorazilo 17 6519 návštěvníků za celkových 2648 hodin provozu.  
Nedostatečná kapacita šaten: Na stadionu Ludvíka Koška je k dispozici šest šaten a jedna místnost, 
která byla původně skladištěm, ale byla posléze předělaná na provizorní šatnu. Tři šatny slouží trvale 
hokejovému oddílu (za 25 tisíc korun za sezonu), a pro veřejný provoz je potřeba minimálně čtyř 
šaten. Situaci bude nutné řešit. 
 
 
KOUPALIŠTĚ A VENKOVNÍ AREÁL 
Plavecký areál byl zpřístupněn čtvrtou sezonu. Víkendový provoz byl zahájen 1. června, hned první 
den dorazilo kolem pěti stovek návštěvníků. Od 17. června byl zahájen každodenní provoz. Otevřeno 
bylo o víkendech od 9 do 19 hodin, ve všední dny od 14 do 19 hodin. Sezona skončila 1. září. V červnu 
bylo na koupání krásné počasí, v červenci a srpnu už počasí koupání moc nepřálo. Poslední 
prázdninový víkend se však vydařil – bylo horko a na koupaliště dorazilo 3 600 Kč.  
Celková návštěvnost: Během sezony na koupaliště dorazilo 45 970 návštěvníků (v roce 2016 – 56 192 
návštěvníků, 2017 – 47 482, 2018 – 68 737), nicméně v červnu byla zaznamenaná nejvyšší 
návštěvnost – 17 811 lidí. Provozních dnů bylo nejméně za čtyři roky provozu koupaliště – pouze 71 
(v roce 2016 – 95 dnů, 2017 – 81, 2018 – 88).  
Vstupné na koupaliště 
V letošní sezoně došlo k navýšení vstupného na koupaliště.  
Dospělí 120 Kč  
Zlevněná 1 pro děti, mládež, studenty a důchodce 80 Kč 
Zlevněná 2 nebo skupina 50 Kč 
Dětská do 120 cm 20 Kč 
Rodinná sleva pro dítě za doprovodu dospělého 40 Kč 
Odpolední po 15:00 hod. dospělí 90 Kč 
Odpolední po 15:00 hod. zlevněná 1 50 Kč 
Odpolední po 15:00 hod. zlevněná 2 nebo skupina 40 Kč 
Večerní 60 Kč 
(Foto viz Fotokronika, červenec, srpen).   
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Městská sportovní Turnov 

Adresa: Jana Palacha 804, Turnov, 511 01 
Kancelář: Skálova 72, Turnov 
Jednatel: Ing. Vladimír Křapka (od 1. září 2018 do 15. 8. 2019), Mgr. Jana Svobodová (16. 8. – 31. 10. 
2019), Jiří Veselka (od 1. listopadu 2019) 
Sportoviště v péči organizace: Od roku 2015 Maškova zahrada (zimní stadion, koupaliště, skate park, 
in-line stezka, dětská a multifunkční hřiště), plavecký bazén, atletický stadion, fotbalový stadion, 
sokolovna a hřiště Mašov, hřiště U TSC haly v Alešově ulici. 
Charakteristika: Společnost byla zřízena v roce 2000 za účelem provozování tělovýchovných 
a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici a poskytování tělovýchovných a sportovních 
služeb. Stará se o provoz a údržbu sportovních zařízení, která jsou v majetku Města, a aktivně se 
podílí na přípravě a vybudování Sportovního centra v Maškově zahradě. Zajišťuje plaveckou výuku 
pro MŠ i ZŠ z Turnova i okolí. 
 
Maškova zahrada viz výše, samostatná kapitola 
 
Plavecký bazén, Jana Palacha 804 
Po rekonstrukci byl bazén pro veřejnost, ale především pro školní vyučování otevřen v roce 2010. 
Bazén je využíván zejména pro výuku plavání školních dětí. Částečně také pro veřejnost – je o něj 
velký zájem. Byla provedena oprava stropu a střechy, kam zatékalo. Opravu financovalo Město 
Turnov. V provozu je září – červen. V roce 2019 navštívilo bazén 15 346 dětí v rámci školní výuky 
plavání, 8 420 lidí během hodin pro veřejnost. 
 
Atletický stadion Ludvíka Daňka, Skálova ulice 
Největší využití stadionu zajišťují základní i střední školy pro výuku tělesné výchovy – v roce 2019 
stadion navštívilo 62 800 lidí (11 500 sportovní akce, 18 000 školní výuka, 600 veřejnost, 2 000 spolky 
TJ a Sokol, tréninky 24 000, soustředění 700, diváci 6 000). V odpoledních hodinách je využíván členy 
AC Syner k tréninku a o víkendech k občasným závodům. Stadion je hojně využíván i veřejností, která 
má na něj volný vstup. Správcem je Jakub Mikeš. Hlediště je poškozené vandaly, chybí oplocení 
areálu a dlažba okolo dráhy není dokončená. 
 
Fotbalový stadion, Koškova ulice 
Správci stadionu jsou Jiří Šimek a Luděk Dlouhý. V provozu je celoročně. Vedle hlavního hřiště se 
nacházejí ještě dvě cvičná hřiště. Povrch hřiště byl v roce 2018 nahrazen umělou trávou. V roce 2019 
stadion navštívilo 20 000 osob.  
 
Sokolovna a hřiště Mašov, Mašov 22 
Správcem sokolovny a hřiště byl nově ustaven Jiří Baraňuk. V současné době je v hojné míře 
využívána. Celý rok je v provozu tělocvična, hřiště za sokolovnou je v provozu duben–říjen. Hlavní 
činnost je zde vyvíjena ze strany domovské organizace TJ Sokol Mašov. Prostory dále slouží 
k hodinám tělesné výchovy ZŠ Mašov. Dále zde v odpoledních hodinách sportují i různé organizace 
(RS Mašov) a spolky. Velký sál je využíván i pro pořádání plesů, zábav, školení, seminářů a schůzí. 
Restaurace se stará o zázemí sportujících a je i centrem setkávání mašovských občanů. (Viz také 
Okolní obce – Mašov).  
 
Tenisový kurt 
Tenisový kurt se nachází skryt očím veřejnosti za atletickým stadionem Ludvíka Daňka pod bytovým 
domem čp. 2023. Využívají ho skupiny na dlouhodobou dohodu a zároveň provádějí i drobnější 
údržbu. Správcem je Pavel Kanclíř. Tenisový kurt u atletického stadionu postrádá základní hygienické 
zázemí. Chybí WC, šatny, umývárna. 
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Hřiště Duhové energie 
Hřiště u sportovní haly TSC v Prouskově ulici. Hřiště je zcela zpřístupněné veřejnosti. Na ploše, kde 
bylo dříve instalováno mobilní ledové kluziště (prodáno po dostavbě zimního stadionu) je instalováno 
několik prvků pro skate. Na podzim byla zahájena rekonstrukce povrchu hřiště, která pokračovala 
v roce 2019. Byl proveden vrt za účelem zavlažování. 
Zdroj: Výroční zpráva organizace. 

Outdoor Discovery 

Adresa: Ostrovského 36B, Praha – všechny aktivity provozuje v Českém ráji a Krkonoších 
Ředitel: Roman Bém 
Agentura nabízí turisticko-sportovní outdoorové aktivity v Českém ráji pro školy, firmy i jednotlivce. 
Vznikla v roce 1991.  
Agentura pravidelně organizuje podzimní úklid vybraných míst Českého ráje a všechny náklady hradí 
sama. (Viz Turnov – Kalendárium říjen). 

Ski Club Turnov 

Adresa: Nádražní 1691, Turnov, 511 01, v koloniálu U Roubíčků 
Předseda: Lubomír Mráz  
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
Lyžařská škola začala 5. ledna 2019 

Sport in-line 

Vedoucí: Pavel Hlubuček 
Adresa: Rubínová 1919, Turnov 
Organizace vznikla v roce 2014, navázala na myšlenku partnerské firmy Inlinetalent, která působí 
převážně v Praze. Věnuje se výuce bruslení na in-line bruslích. Organizuje kurzy pro děti i celé rodiny 
v Liberci, v Mladé Boleslavi a v Turnově, v daliměřické tělocvičně a na ZŠ 28. října, a v Železném 
Brodě. Kroužků (ve všech městech) se účastní kolem 200 dětí, z nichž 100 závodí na pořádaných 
závodech. 
In-line oddíl: Oddíl vznikl v roce 2017 z dětí z kroužků, které chtěly více trénovat, ale prostor na 
lekcích již nebyl dostatečný. 
Kroužky: Kroužky probíhají v zimních měsících a v případě nepříznivého počasí ve školních 
tělocvičnách – sokolovnách, v případě nedeštivého počasí probíhá výuka na venkovních hřištích 
v areálech škol. Lekce jsou vedeny zábavnou a hravou formou, dle osvědčeného trenérského 
konceptu, kde v hodinách využívají celou řadu pro bruslení netradičních pomůcek – míče, švihadla aj. 
O pohár starosty města: 4. ročník závodu se konal 18. května v areálu Maškovy zahrady. 
Zdroj: Webové stránky organizace 

Sportovně střelecký klub Sokol 

Adresa: Malý Rohozec 135 
Předseda: Jiří Duda 
V roce 2019 vykonával klub svou činnost opět na pronajaté brokové střelnici na Malém Rohozci. Bylo 
zde uspořádáno pět soutěží v brokové střelbě v různých disciplínách, jejichž průměrná účast se 
pohybuje kolem 40 závodníků. Závody se těší poměrně velké oblibě mezi diváky. Klub trénuje nově 
jednoho dorostence – Kryštofa Kováře (střelba malorážkou na lovecké terče).  
Střelnice na Malém Rohozci poskytuje jako jediná v semilském okrese výcvik a střelbu v následujících 
disciplínách 1. Olympijský skeet, lovecký skeet, lovecké kolo a jejich modifikace / 2. Automatický 
(americký) trap, lovecký trap a jeho modifikace / 3. Lovecký parcour, Compact sporting parcour 
a jejich modifikace / 4. Zajíc na průseku. 
Zdroj: Výroční zpráva klubu 
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Šachový klub Zikuda 

Adresa: Nádražní 599, Turnov, 511 01 
Kontaktní osoba: František Zikuda 
Charakteristika: Šachový klub již několik let patří k turnovským oddílům, které bojují v nejvyšších 
republikových soutěžích a dosahují trvale významných úspěchů. Byl založen 31. října 1994. Šachový 
klub ŠK ZIKUDA Turnov má v současné době 165 evidovaných členů, z toho 46 dospělých a 119 děti, 
zapojených do mistrovských soutěží družstev i jednotlivců. Družstva A, B, C, D, E hrají v kategorii 
dospělých (extraliga, I. Liga, II. Liga, KP, KS) a 5 družstev se účastní soutěží v kategorii mládeže na 
úrovni místní, krajské i republikové. Celkem má ŠK evidováno a registrováno k 1. 3. 2020 144 
aktivních a 21 neaktivních šachistů. ŠK nemá svoji stálou klubovnu, což je nevyhovující jak pro 
klubovou činnost, tak pro tréninky mládeže i mistrovská utkání našich družstev. 
Přebor šachu mládeže: 11. a 12. května probíhal v Turnově v OAHŠ ve Zborovské ulici krajský přebor 
šachu mládeže od 10 do 16 let. Místní hráči z ŠK Zikuda se umístili na 4. místech v kategoriích H12, 
H16, D10–16).  
O rohozecký soudek: 8. června se konal 9. ročník otevřeného přeboru Turnova v rapid šachu. Jeho 
vítězem se stal Jaroslav Novotný z ŠK Jičín. Soutěže se zúčastnilo 56 závodníků z 19 šachových klubů. 
Zdroj: Výroční zpráva organizace a internet 

Taneční a pohybová škola Ilma 

Adresa: Trávnice 902, Turnov, 511 01 
Ředitelka: Mgr. Ilona Šulcová 
Charakteristika: Zakladatelkou a majitelkou školy je Ilona Šulcová, která školu založila v roce 1990. 
Škola se věnuje jednak tréninku nadaných dětí ve věku 4–15 let, které tančí ve stálých tanečních 
souborech, učí se různým tanečním disciplínám a účastní se řady soutěží (viz níže), a také pořádá 
jednorázovou taneční výuku pro mládež a dospělé – tzv. taneční. 
Škola vyučuje disciplínám Street Dance – Hip Hop, Disco Dance, Break Dance, Electric Boogie, Disco 
Show, ale i tanečním žánrům R&B či břišním tancům. Dále disciplínám Performing Arts - Show Dance, 
Belly Dance a v neposlední řadě i speciálním párovým tancům, jako jsou disciplíny Swing Dance, 
Mixing Blues, Salsa, Merengue, Mambo a plesovým choreografiím.  
Taneční soubory vystupují na řadě kulturně-sportovních akcí především v okolí Turnova, např. 
v Babylonu Liberec, na náměstí v Liberci, na Hrubé Skále apod. 
 
Akce v roce 2019 (výběr):  
Roztančíme Turnov a Roztančíme Liberec: Propagační akce taneční školy se odehrály na podzim na 
hlavních náměstí obou měst a již tradičně se na nich prezentovaly jednotlivé skupiny tanečníků všech 
věkových kategorií.  
WADF World Dance Championship 2019: 11. ročník mistrovství světa se odehrál v libereckém Centru 
Babylon ve dnech 17.–23. listopadu. Škola se skvěle reprezentovala a získala cenné kovy i poháry ve 
všech nominovaných kategoriích. Zastoupení měla v sólových disciplínách i ve velkých skupinách, 
a získala cenná medailová umístění. Nejúspěšnější tanečníci tohoto mistrovství byli Emička 
Dvořáková v kategorii Mini, Beáta Ježková v dětské věkové kategorii, Adriana Šulcová a Tomáš Müller 
v juniorské kategorii a Justina Bohatá v kategorii dospělých. 
Vánoční setkání: 22. prosince se konal profilový večer v KD v Pěnčíně.  
Zdroj: Webové stránky školy 
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Tenisový klub Turnov 

Adresa: Koškova 825, Turnov, 511 01 
Předseda: Jiří Mikula (od roku 2013, po Martinu Junkovi) 
Charakteristika: Počátky tenisu v Turnově se datují do roku 1901, kdy Klub českých velocipedistů 
Turnov uvedl do provozu na pronajatém pozemku první tenisový dvorec, který se stal centrem pro 
zájemce o nový sport z širokého okolí. (O historii viz Kronika 2013). Dnes tenisový klub sdružuje 
zájemce o tenis od dětí a mládeže až po seniory. Kromě závodního tenisu organizuje tenisový klub 
i pravidelné společenské akce a turnaje pro sponzory a rekreační hráče všech věkových kategorií 
a úrovní. 
Klub vlastní 5 antukových dvorců, tréninkovou zeď, budovu se sociálním zázemím, klubový bar, 
prodej a servis tenisového vybavení a zajišťuje vyplétání tenisových raket na elektronickém stroji. 
Tenisové kurty si může pronajmout kdokoliv. O jejich stav se starají správce Jiří Pospíchal a Pavel Ploc. 
Klubu kurty zajišťují nemalé příjmy z pronájmů.  
Výbor klubu v roce 2019 tvořili Popelka, Pospíchal, Ouvín, Vejr a Mikula. 
Z aktivit v roce 2019:  

. V roce 2019 neproběhly žádné větší investice do majetku. 

. Klubové akce: Na jaře se konaly již tradiční nábory mládeže, dětský den, během léta 
probíhaly kempy, byl uspořádán Turnaj čtyřher rodičů s dětmi. Letos se opět uskutečnili přebory 
klubu dospělých a tradiční závěrečný turnaj losovaných čtyřher. 

. Regionální tenisová soutěž severovýchod – Družstvo mladších žáků se umístilo se na 
2. místě. Starší žáci 3. místo. 
Veteráni A40+ – 4. místo 
A55+ čtyřhry – 3. místo 

. Královéhradecký přebor – sestup. 
Zdroj: Výroční zpráva a webové stránky klubu 

TJ Český ráj 

Adresa: Hrubá Skála 37 
Předseda: Miloslav Homolka. Tajemník: Pavel Starý 
Charakteristika: Horolezecký oddíl byl založen v roce 1986, je členem Českého horolezeckého svazu.  
V roce 2015 měl oddíl 121 členů a 6 čestných (Jiří Čihulka, Miroslav Dědek, Vladimír Haleš, Jindřich 
Sochor, Pavel Stříbrný a Zdeněk Záhora). Oddíl vydává povolenky k lezení po skalách Českého ráje. 
Bez povolení není možné na skály lézt. I v roce 2015 se oddíl kromě sportovní činnosti věnoval 
i činnosti ekologické v oblasti Hruboskalska. Mezi tradiční akce, které pořádá, patří zejména jarní 
brigáda Otvírání Skaláku, letní sběr odpadků a podzimní brigáda Zavírání Skaláku. 
Zdroj: Webové stránky oddílu  

Tělovýchovná jednota Orel Turnov 

Adresa: Jiráskova 126, Turnov, 511 01 
Starosta: Mgr. Vít Jůza  
Charakteristika: Jednota je součástí župy sv. Zdislavy Libereckého kraje. Orel je občanské sdružení, 
křesťanská sportovní organizace. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny. 
Sdružení působí na celém území České republiky, tvoří je 23 žup, téměř 250 jednot a dohromady má 
cca 17 000 členů. K 28. 12. 2009 proběhlo sloučení jednot TJ Orel Turnov a TJ Orel Loukov u Semil.  
Počet členů ke konci roku 2019 byl 135 (v předchozím roce 128). Počet členů do 18 let klesl z 41 na 
39. 
Orlovna (Jiráskova čp. 126). Zatímco již 2. 2. 2016 se podařilo splatit TJ Turnov za zrušení 
spoluvlastnictví orlovny, půjčky na tento účel se podařilo i díky darům na tento účel doplatit 26. 3. 
2020, v době vypracování této zprávy tedy je již Orel jednota Turnov bez dluhů. 
Děti (z) ráje: Děti (z) ráje je dětský farní oddíl nabízející volnočasové aktivity pro děti z Turnova a okolí 
ve věku od 6 do 14 let. Oddíl má křesťansky laděný program (dětské mše apod.), není však vázán na 
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návštěvu kostelů. Oddíl zahájil spolupráci se spolkem Matěj. Na začátku července uspořádaly 
společný letní tábor. 
Šachy: Oddíl uspořádal dva šachové turnaje (21. září a 27. prosince). 
Florbal: 1. června oddíl pořádal florbalový turnaj. Zúčastnilo se ho 5 družstev. 
Ve výroční zprávě je uvedena kompletní činnost, účast na několika soutěžíš.  
Zdroj: Výroční zpráva 

Tělocvičná jednota Sokol Turnov 

Adresa: Skálova 540, Turnov, 511 01 
Starosta: Ing. Milan Hejduk, náčelník: Petr Plíva, náčelnice: Jolana Šebestová, 
jednatelka: Tereza Linhartová 
Charakteristika: Viz Kronika 2013. 
Členská základna: Ke konci roku 2019 měla Tělocvičná jednota Sokol Turnov 888 (nebo 908) členů 
(údaje ve výroční zprávě se liší). 
 
Z akcí 2019 
Sokolská akademie 
28. listopadu se ve velkém sále sokolovny uskutečnila sokolská akademie, na které vystoupily všechny 
turnovské sokolské oddíly. 
 
Akce v Sokolovně 
. 22. února: 29. sokolské šibřinky – ples v maskách nejen pro sokoly. Téma Hollywood. K tanci 

a poslechu zahrál orchestr Vladimíra Jánského. Nechybělo občerstvení v podobě domácích 
nakládaných hermelínů, utopenců, chlebíčků, různých koláčů a zákusků 

. 23. února: Tradiční dětský karneval. Bohatý program pro děti. Soutěže, hry, odměny 

. 12. března: Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem 

. 25. dubna: Sportovní den pro žáky 4. tříd 

. 14. září: Turnaj ve stolním tenise pro širokou veřejnost. Účast 60 závodníků. 

. 8. října: Památný den sokolstva. Účast v Liberci. V ČR se slavil poprvé. 

. 13. října: Slunko vyhouplo se nad horu. Křest knihy. Kniha představuje ucelený pohled na 
historii Klubu českých turistů Sokol Turnov od roku 1946 do roku 1989, obsahuje na tisíc 
fotografií, historických textů a komentářů. 
5. listopadu: Tomáš Pfeiffer – beseda s biotronikem. 

Chata Bosna: nedošlo k větším zásahům ani investicím. Byla prováděna běžná údržba. Chata byla 
využívána. Nová správkyně.  

 
Oddíly:  

 Oddíl všestrannosti a gymnastiky: v roce 2019 měl 400 členů.  

 Oddíl capoeiry: 35 členů 

 Oddíl mažoretek: 45 členů 

 Oddíl ledního hokeje: soutěží v Nejvyšší pojizerské lize, v 15. ročníku 2018/2019 se umístil na 
1. místě (viz tabulka u HC Turnov).  

 Oddíl stolního tenisu: v roce 2019 měl 92 členů.  

 Klub českých turistů (více viz Kronika 2013) 
Adresa: Skálova 540, Turnov, 511 01, Předseda: Ing. Jiří Ulmann (bývalý předseda Radomil Kučera 
zemřel v listopadu 2019) 
Členská základna: Ke konci roku 2019 měl klub 338 členů.  
Značení: V roce 2019 značkaři obnovili podle plánu celkem 98,8 km turistických cest. V ZO Turnov 
pracovalo 23 aktivních značkařů, z toho 3 instruktoři značení, 7 s kvalifikací vedoucí značkař, 13 
zaškolený značkař a další členové KČT se aktivně podílejí při obnově a údržbě sítě TZT. ZO Turnov 
patřil pod KKZ Královéhradecký kraj. Od roku 2018 byla ZO Turnov převedena pod KKZ Liberec. 
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Nová kniha: 13. října byla v turnovské sokolovně pokřtěna nová kniha mapující historii turnovského 
Klubu českých turistů od roku 1946 do roku 1989. Výpravná publikace se stovkami archivních 
fotografií dostala jméno Slunko vyhouplo se nad horu. 
 
Oddíly KČT 
Přehled a aktivity jednotlivých oddílů jsou popsány ve výroční zprávě Klubu českých turistů, příp. pro 
představu ve starších ročnících kroniky. 
Zdroj: Výroční zpráva 
 

Tělovýchovná jednota Turnov 

Adresa: Skálova 207, Turnov, 511 01  
Vedoucí: Mgr. Filip Stárek, předseda: Tomáš Mareš (od r. 2018?) 
Charakteristika: Tělovýchovná jednota Turnov, o. s., sdružovala ve 20 oddílech 1 416 členů 
a spravovala 5 samostatných sportovních areálů v Turnově a chatu v Kořenově. Jedná se o největší 
sportovní organizaci na Turnovsku.  
 
Areály jednoty v roce 2019: 
V průběhu roku 2018 vypsalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotační program na 
zřizování zastřešených sportovišť, byla připravena žádost o dotaci a projekt na výstavbu nafukovací 
haly a zázemí v Daliměřicích. Projekt se nepodařilo získat ani v roce 2019. 
 
Sportovní hala, Skálova 207 
Sportovní hala TJ Turnov ve Skálově ulici v Turnově má rozměry 40 x 21 metrů a jsou v ní standardně 
vyznačena hřiště na florbal, futsal, basketbal, házenou, na odbíjenou centrální kurt a 3 tréninková 
hřiště. K hale přísluší 4 šatny vybavené samostatnými sprchami, rovněž je možné využít i ozvučení. 
V hale je otevřen i Sportbar s nabídkou teplých i studených nápojů a rychlého občerstvení.  
 
Volejbalové hřiště, Skálova 207 
Areál odbíjené se nachází pod atletickým stadionem ve Skálově ulici v Turnově a nabízí dvě antuková 
hřiště s moderní budovou šaten a zázemím včetně klubové místnosti. Po dohodě je možné si 
pronajmout celý areál včetně klubové místnosti s krbem a venkovním ohništěm. Cena za pronájem 
jednoho hřiště je 60 Kč za hodinu. Už v roce 2014 byla připravena budoucí výstavba dvou kurtů na 
beach volejbal na pozemcích ve vlastnictví ZŠ Skálova, stále nebyla realizována. Areál se na zimu 
zazimovává. 
 
Tělocvična Daliměřice, Bezručova 35-36 
Tělocvična se nachází v Turnově-Daliměřicích a má rozměry 12 x 10 metrů. Jsou zde instalovány 
basketbalové koše a vyznačena tréninková hřiště na badminton a malou odbíjenou (debly). Oddíl 
kulturistiky a silového trojboje zde má vybavenou tréninkovou neveřejnou posilovnu. Budova je 
„mateřskou“ tělocvičnou oddílů kickboxu, boxu, RS Daliměřice a silového trojboje a kulturistiky. Za 
budovou tělocvičny je menší hřiště s umělou trávou na odbíjenou o rozměrech 14x8m. Daliměřická 
sokolovna je historickým objektem, vznikla přestavbou původního objektu zájezdního hostince. Po 
roce 1945 objekt přešel do majetku TJ Turnov.  
 
Areál malé kopané, resp. víceúčelové hřiště Daliměřice, Bezručova u čp. 1 
Areál malé kopané se nachází v Turnově-Daliměřicích a v roce 2014 prošel celkovou rekonstrukcí – za 
3 miliony bylo postaveno nové hřiště s kvalitním povrchem a mantinely. Hřiště bylo převedeno do 
majetku města pod správu TJ Turnov. Hřiště je využívané především širokou veřejností. Snahou TJ je 
zakrýt hřiště nafukovací halou a vybudovat zázemí. V roce 2017 byl vypracován projekt, žádost 
o dotaci na ministerstvo nebyla v roce 2018 podpořena městem, snahy neustávají. Projekt neprošel 
ani v roce 2019. 
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Areál házené a kanoistiky, Palackého, za čp. 536 a 526 
Areál házené a loděnice „mezi mosty“ v Turnově zahrnuje dvě házenkářská hřiště s povrchem 
Nisaplast a asfalt a budovu loděnice. Hřiště je v současné době přístupné zdarma. Připravuje se 
koncepční řešení celého areálu. 
 
Turistická chata Kořenov, Kořenov 201 
Turistická chata v Kořenově v Jizerských horách se nachází asi 300 metrů za odbočkou na Jizerku 
a Příchovice u hlavní silnice ve směru Tanvald-Harrachov. Správkyní je Bohdana Sasková.  
K dispozici je zde 6 pokojů. Chata je vybavena sprchami, WC, společenskou místností a jídelnou 
(spojené prostory), vybavenou kuchyňkou, sušárnou, lyžárnou, venku je pak k dispozici ohniště 
a travnatá plocha využitelná např. pro malou odbíjenou.  
 
Přehled oddílů a jejich činnosti 
Informace zde uvedené jsou poznamenány tím, že ve výroční zprávě někteří zástupci popisují 
současnou sezonu (2019/2020), jiní tu minulou (2018/2019). Výroční zpráva je nicméně velmi 
podrobná a každoročně dobře zpracovaná, kontinuita a podrobnosti jsou v ní dobře dohledatelné.  
 

 Aerobik, předsedkyně Michaela Zitková 
Počet členů v roce 2019: 19, z toho mládež: 16. Oddíl vznikl na podzim roku 2013 

 Atletický akademický klub, předseda Ludvík Humenský 
Počet členů v roce 2019: 10, z toho mládež: 2 

 Basketbal, předseda Tomáš Bevilaqua 
Počet členů v roce 2019: 131, z toho mládež: 48 
Jedno mužstvo se účastnilo soutěží Východočeské ligy. Dále je činné družstvo nejmladších minižáků. 
Stará garda hraje pod názvem Slavoj Nebákov Pojizerskou ligu a už pět sezon ji vyhrává. (Foto viz 
Fotokronika, únor) 

 Box, předseda Jan Bartoš 
Počet členů v roce 2019: 35, z toho mládež: 14 
Oddíl začal trénovat v hale TJ, doté doby někde pod Výšinkou.  

 Florbal, předseda Radim Kolomaznik  
Počet členů v roce 2019: 236, z toho mládež: 164 
Oddíl měl v sezoně 2018/2019 12 týmů.  

 Futsal, předseda Jindřich Vaňátko 
Počet členů v roce 2019: 6, z toho mládež: 0 

 Futsal Dalmach – Malá kopaná, předseda Aleš Krejčík 
Počet členů v roce 2019: 66, z toho mládež: 12 
Sezonu 2018/2019 absolvoval oddíl v 2. lize. (Foto viz Fotokronika, březen).  

 Házená, předseda Jana Nalezencová 
Počet členů v roce 2019: 70, z toho mládež: 47 
Oddíl měl 4 družstva: ženy a starší dorostenky (trenér Marek Novák, 2. liga), mladší dorostenky 
(s výpomocí starších žákyní, trenérka Lenka Víšková, 2. liga), mladší žákyně (trenérka Lenka Víšková) 
a minižákyně (trenéři Marian Hanuš, Petr Hataš), (muži se do sezony 2018/2019 nepřihlásili).  

 Kanoistika, předseda Martin Goruk  
Počet členů v roce 2019: 49, z toho mládež: 19 
Oddíl se zaměřuje především na kanoistiku na divoké vodě a na závodní rafting, nově 
i paddleboarding.  

 Kickbox, předseda Jan Kazda 
Počet členů v roce 2019: 23, z toho mládež: 3 

 MTBO (orientační závod na horském kole), předseda Hana Ježková 
Počet členů v roce 2019: 5, z toho mládež: 0  

 Musher club Český ráj, předsedkyně Veronika Navrátilová 
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Počet členů v roce 2019: 96, z toho mládež: 17  

 Orientační běh, předseda Jindřich Kořínek 
Počet členů v roce 2019: 186, z toho mládež: 99 
Pěkné prázdniny: Ve dnech 23. až 25. srpna se v Českém ráji uskutečnil 29. ročník mezinárodních 
závodů v orientačním běhu, které jsou pořádány již od roku 1992. (Více viz úvod kapitoly – Přehled 
nejdůležitějších událostí). 
Orientační běžci na Jukole: Jukola, největší orientační závod štafet na světě, je velkolepá sportovní 
akce ve Finsku, které se účastní přes dvacet tisíc lidí. Konala se 15. a 16. června. Po jedenácti letech 
mezi nimi byl i tým z Turnova ve složení Daniel Wolf, Petr Fodor, Martin Luštický, Jindřich Kořínek, 
Kryštof Hájek, Vítek Zakouřil a Tomáš Thoř. V konkurenci 1 964 sedmičlenných mužských týmů 
skončil na úspěšném 139. místě. Na závodě startovala i turnovská Šárka Sokolářová, ale startovala za 
tým z Velké Británie mezi mezi 1 721 čtyřčlennými ženskými týmy.  

 Rádiový orientační běh (Fox team Turnov), předseda Miloslav Nečas 
Počet členů v roce 2019: 42, z toho mládež: 11 

 RS Daliměřice (RS = Rekreační sporty), předseda František Zikuda  
Počet členů v roce 2019: 19, z toho mládež: 0 
Oddíl byl rozdělen do dvou cvičebních skupin – ženy a muži.  

 RS Mašov, předsedkyně Lucie Kratochvílová 
Počet členů v roce 2019: 142, z toho mládež: 28 
Oddíl zajišťuje sportovní vyžití pro širokou oblast Mašova a okolních obcí, pravidelně zde cvičí kolem 
130 osob.  

 Samostatný orientační klub, předseda Václav Zakouřil 
Počet členů v roce 2019: 71, z toho mládež: 26 
Oddíl pořádá několik hojně navštěvovaných závodů.  

 Silový trojboj a kulturistika, předseda Jiří Richtr 
Počet členů v roce 2019: 15, z toho mládež: 1 

 Squash, předseda Pavel Šrejma 
Počet členů v roce 2019: 4, z toho mládež: 0 

 Volejbal, předseda Jana Matějková 
Počet členů v roce 2019: 189, z toho mládež: 126 
Zdroj: Výroční zpráva TJ Turnov za rok 2018, (foto volejbalového oddílu viz Fotokronika, únor, březen, 
listopad). 

Tělovýchovně sportovní klub  

Adresa: Alešova 1865, Turnov, 511 01 (sportovní hala dvojka) 
Předseda: Jiří Vele 
Charakteristika: TSC vznikl v roce 1991.  
Sportoviště:  
Pronájem prostor: vlastním oddílům (SPV, judo, badminton, sálová kopaná, horolezectví, florbal, 
fitness studio) / školám (hotelová a integrovaná škola, ZŠ Skálova – Alešova) / zájmovým organizacím 
(TaPŠ Ilma, FK Turnov, aerobic studio Nejedlá, zumba, trampolínky, Městská policie, jóga a další. 
V dopoledních hodinách probíhá tradiční cvičení kojenců a batolat). 
 
Oddíly:  

 Oddíl ASPV – Asociace sportu pro všechny: organizuje pravidelná cvičení pro své členy i pro 
veřejnost. 

 Judo: předseda Radek Louda 
Jedná se o stěžejní oddíl organizace. Oddíl byl založen v roce 1960, v roce 2019 měl 250 členů (80 % 
tvořila mládež do 15 let) 
Pět sportovců bylo zařazeno do reprezentačního družstva dorostu. Sestry Zárybnické patří mezi 
absolutní špičku v ČR ve své kategorii. Julie startovala na Olympiádě mládeže v Baku, kde získal 9. 
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Místo. V Turnovském oddíle se připravoval i mladoboleslavský Adam Kopecký, který získal titul Mistra 
Evropy i světa. 
Pohár Českého ráje judo: Oddíl pořádal již 7. ročník poháru pro začínající judisty, účastnilo se ho 130 
dětí z 16 oddílů.  
Samurajská katana: Oddíl letos pořádal 24. ročník soutěže, kterého se zúčastnilo 1 530 dětí z 38 
oddílů České republiky a jednoho polského.  
Letní tábor: Oddíl uspořádal letní tábor ro 60 dětí v Doksech.  
Nejlepší sportovci oddílu v roce 2019:        
Julie Zárybnická: postup na Mistrovství Evropy dorostenek / zisk 3. místa na Evropském poháru v Tule 
/ 7. místo na Evropském Olympijském festivalu / 4x 1. místo na Českých pohárech. Členka 
reprezentace ČR kadeti. 
Lucie Zárybnická: 3. místo na Mistrovství ČR dorostu / 1. místo na Poháru v Olomouci / dále stříbro 
a bronz z Českých pohárů. Členka reprezentace ČR kadeti. 
Jan Turchich: 1. místo a 5. místo na Českých pohárech / 7. místo na Evropském poháru v Teplicích. 
Člen reprezentace ČR kadeti. 
Matěj Hyka: 2. místo na Přeboru ČR starších žáků / 2. místo na Českém poháru.  
Kateřina Burešová: 3. místo na Turnaji v Budapešti a 2x 2. místo na Českém poháru v Brně v kategorii 
starších žáků a dorostu 
Roman Truxa: 1. místo na Krajském přeboru 
Ondřej Hyška a Daniel Vítek: 1x zlato a 3x stříbra z celostátních turnajů. 

 Badminton: Stále se rozšiřující oddíl. 

 Sálová kopaná, florbal, rekreační sport a fitness. Malé oddíly, které nestartují v žádné 
soutěži, ale pravidelně se dvakrát týdně scházejí ke svým tréninkům. 

 Horolezecký oddíl 
Provozuje lezeckou stěnu s hodinami pro veřejnost. Členové jsou aktivní horolezci, kteří se věnují 
především přírodnímu lezení ve skalách i ve velehorách.  
Zdroj: Výroční zpráva 
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Přílohy 

 

Participativní rozpočet – Tvoříme Turnov 
Již potřetí nabídlo město svým občanům možnost rozhodnout o tom, jak bude investována část 
rozpočtu města. Občané mohli podávat návrhy o využití možných financí a o výsledku se pak veřejně 
hlasovalo. V roce 2019 se tato aktivita prezentovala pod názvem Tvoříme Turnov a byla navýšena 
částka, ke které se mohly vyšplhat náklady projektu – činila 500 000 Kč. Sešlo se 14 návrhů. 
29. dubna proběhla v zasedací místnosti Nové radnice prezentace jednotlivých návrhů. Do finálního 

hlasování veřejnosti, které se konalo od 10. června, se dostalo celkem 11 návrhů (všechny, které 

splnily podmínky). Návrhy i fotografie převzaty z webových stránek města. 

Přehled návrhů:  

1. Zabezpečení cesty na Mariánském hřbitově 
Návrh počítá s umístěním zábradlí podél cesty, která vede k rozlučkové síni, cesta je svažitá, 
hůře schůdná především pro starší a invalidní osoby. Předložila Marie Meixnerová. 

2. Obnovení pěší stezky ke Stebence, ulice Ve Struhách směrem k rozlučkové síni 
Obnovení (vysypání štěrkem, kamenem) pěší stezky, která vede z ulice Ve Struhách k lávce 
přes Stebenku a na ni navazující stezka směrem k rozlučkové síni. Předložila Marie 
Meixnerová.  

3. Rekonstrukce hřiště na Hruštici – Károvsku 
Jedná se o revitalizaci sportovní plochy s fotbalovým hřištěm a o rozšíření o herní a cvičební 
prvky pro všechny generace a sezení v podobě laviček. Předložil Jiří Třešňák. 

4. Lavičky, 20 míst v Turnově 
Odpočinkové lavičky v místech Turnova a trase od kruhového objezdu u Bati přes ulici 
Palackého do ulice Bezručova. Pevné dřevěné lavičky s kovovým usazením, které by byly 
výtvarně zpestřeny žáky a studenty místních škol, a to tematicky podle míst, událostí, 
osobností či atributů Turnova. Předložil Parlament mládeže. 

5. Pumptrack v Turnově, Maškova zahrada 
Výstavba hřiště – dráhy pro nácvik rovnováhy, ovládání a získání dovedností na jakémkoliv 
jízdním kole, bruslích, koloběžce. Dráhy by mohli využívat děti i profesionální cyklisté. 
Předložili Daniel Liška a Marek Slavík. 

6. Bezprašný objezd místní komunikace Nudvojovice jihozápad 
Cílem je zhotovení povrchu na místní komunikaci za účelem odstranění enormní prašnosti 
významně zatěžující životní prostředí sousedící bytové občanské zástavby a veřejného 
prostoru ppč. 3713/1. Předložili obyvatelé Nudvojovic. 

7. Sportujeme na rovné ploše, místo realizace, hřiště u haly TSC, Turnov II 
Návrh upravuje hrbolatou plochu po bývalé ledové ploše před halou, nová plocha s hladkým 
asfaltem by mohla sloužit bruslařům, skateboardistům, koloběžkářům a malým dětem, které 
se začínají učit na kole. Předložily Jana Svobodová a Linda Houšková. 

8. Dětské hřiště Mašov, náves Mašov 
Stavba dětského hřiště na návsi v Mašově. Hřiště by obsahovalo hrací věž se skluzavkou, 
kyvadlovou houpačku a pískoviště s plachtou. Ideálně i oploceno. Předložila Miroslava 
Vlčková. 

9. Chodník u dětského hřiště v Dělnické ulici 
Cílem je zhotovení chodníku v délce zhruba 35 metrů v Dělnické ulici v Daliměřicích v těsné 
blízkosti dětského hřiště. Důvodem je zajištění bezpečného přístupu na dětské hřiště, 
v současné době je přístup na hřiště pouze z vozovky. Předložil Bohumil Matoušek. 
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10. Oprava chodníku mezi ulicí Studentská a Za Sokolovnou, ulice Studentská až Za Sokolovnou 
Předmětem návrhu je celoplošná oprava dožilé části chodníku s betonovým povrchem na 
cestě propojující Daliměřice s Turnovem 2. Předložil Jiří Kovačičin. 

11. Gril a pítko do parku, park u letního kina 
Pro ještě větší využití hřiště u letního kina a pohodu je do parku navržená instalace pítka na 
čerstvou vodu a gril. Předložil Nataniel Mansfeld. 

12. Hřiště pro naše nejmenší – Skálova ulice 
Obnova a doplnění prvků na hřišti, které je primárně určeno pro děti 1–6 let. V rámci 
projektu by došlo k nákupu a instalaci nového herního prvku – mašinky, doplnění stávajícího 
herního prvku pískoviště o pevné zastřešení a opravu oplocení. Návrh nesplnil podmínky. 

13. Městské ovocné sady Károvsko-Hruštice 
Hlavní myšlenkou studie prostoru v oblasti Károvsko-Hruštice je propojení nové zástavby 
s krajinou pomocí sadů. Nově navržené ovocné sady pro zdejší oblast by měly zajistit 
využitelnost místa lidmi a zároveň zvýšit biodiverzitu prostoru. Návrh nesplnil podmínky. 

14. Workoutové hřiště, Dolánky 
Workoutové hřiště může být složeno z mnoha různých cvičících prvků. Pro jednodušší 
instalaci a pro větší odolnost je vhodnější zvolit variantu „posilovací stanice“, tedy 
jednolitého celku s mnoha variabilními prvky, statickými i kinetickými (žebřiny, bradla, 
brusle). Návrh nesplnil podmínky. 
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Výsledky 
V pondělí 24. června 2019 skončilo hlasování o nejlepší návrhy participativního rozpočtu. Oficiální 
výsledky byly představeny na červnovém jednání zastupitelstva města. Z 11 návrhů byly realizovány 
čtyři projekty. 
Hlasování se celkem zúčastnilo 821 občanů. Většina hlasujících pocházela z Turnova 2 (163), z centra 
města (152) či z Mašova, Pelešan a Kadeřavce (152). Největší zastoupení měli hlasující ve věku 25–34 
let a dále pak 35–44 let.  
1. Pumptrack v Turnově – 465 hlasů 
2. Obnovení stezky ke Stebénce – 237 hlasů 
3. Dětské hřiště v Mašově – 231 hlasů 
4. Pítko do parku – 172 hlasů.  
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Projev Natálie Kocábové na demonstraci 11. června na turnovském náměstí  
(více viz Turnov – Kalendárium) 
My, všichni jak tu stojíme, jsme odhodlaní, ale jistě i unavení nekončící letitou diskusí a argumentací 
na téma Babiš, Zeman a spol. Neustálým kladením otázek, co je to demokracie, a odpovídáním na 
argumenty, že toto je demokracie. Přece jsme si ho zvolili… to je evergreen dnešních oportunistů. 
V druhé palbě pak přicházejí témata emigrace, liberalismu, sexuální svobody a feminismu. 
Sluníčkářství a havlismus. Vzniká chaos, urážky, ponižování, „jájsemtoříkalismus“, „jetotakhlelismus“, 
„přažskokavárismus“ a nekonečné variace na anti-ismus. 
Bojujeme s tendenčními médii, s obrovskou sílou fake news, většinově mířící z Ruska, a s armádou 
agresivních trollů, kteří používají zbraně, jimž se těžko brání. 
Ve společnosti panuje deprese, nevůle ke kompromisům a zoufalství. Kamarádi se rozcházejí, známí 
se rozkmotřují, rodiny se rozhádávají a rozdělují. Není se čemu divit. To, co se dnes děje, nemá 
prakticky v našich novodobých dějinách obdoby. 
Andrej Babiš nemůže za všechno, to by byl alibismus. Andrej Babiš je výsledkem věcí, jak jsme je 
nastavili, nebo spíše nedonastavili po nadějné revoluci v roce 89. 
Nevyčítám nám to. Byl to politicko-společenský úkaz, k němuž dodnes vzhlíží lidé na Západě včetně 
Ameriky. 
Posledních přibližně 20 let se často říkalo, že svět není černobílý. Je to pravda. Je barevný, šedý, 
občas bílý a občas černý. Slovo „černobílé“ příliš evokuje drastické dějiny 20. století, kdy se podle 
tohoto měřítka měřilo všem. Kéž by tehdy svět nebyl černobílý. 
Jak se ovšem dnes koukám kolem sebe. Je toho moc. Moc informací, názorů, potyček, argumentů, 
životních postojů a příběhů. Vlivem digitální revoluce, jejíž dopad ani nedokážeme dohlédnout, jsme 
se octli ve verzi demokracie, kterou nikdo neumí a nikdy neuměl. Jsme v demokracii 2.00. a kosí nás 
tím, že čelíme dosud neznámým problémům. 
Dnes bych chtěla, aby svět byl o něco víc černobílý. Protože je. Protože dobro a zlo se nezměnilo. 
Dobré a špatné se nespojilo. Šedá zóna zůstala šedou zónou a to se nikdy nezmění. Vždy bude dělat 
problémy. 
Nechci tu vyjmenovávat důvody, proč Andrej Babiš musí odstoupit. Víme to. Čteme to. Mluvíme 
o tom. Jen pár pravd: Premiér nesmí být trestně stíhaný. Tečka. Premiér nesmí přepsat jednu 
z největších firem v našich dějinách na svou rodinu a dělat, že je to už v pořádku. Tečka. Premiér 
nesmí vlastnit nejvlivnější média, a to jak zpravodajská, tak lifestajlová. Tečka. Premiér nesmí mít vliv 
na firmu, která saje mnohasetmiliónové dotace z EU. Tečka. Premiér nesmí zabraňovat vlastnímu 
vyšetřování. Tečka. Premiér nesmí ignorovat statisícové demonstrace rok a půl. Tečka. Premiér nesmí 
útočit na Evropskou unii za to, že ho obvinila z podvodných dotací. Tečka. Premiér toho nesmí hodně. 
A Andrej Babiš… on vše může? My si myslíme, že ne. 
Mimochodem. Co se stalo s Andrejem Babišem ml.? Divné že? Zase na prázdninách na Krymu? Podle 
toho, jak to premiér popsal, jsem se málem rozhodla tam s rodinou vyrazit taky. Príma dovolená. 
Jsou ještě dva body, které bych ráda zmínila. 
Bohužel, těmito demonstracemi to nekončí. Je třeba si uvědomit, že pokud Andrej Babiš a jeho 
motýle zázrakem odstoupí, stále čelíme arogantnímu prezidentovi Zemanovi a jeho podržtaškám. 
A v jistém smyslu je to stejně nebezpečný autoritář jako Babiš. 
Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že kdyby Rusku nevládl car Putin, mnohé z toho, co 
se dnes u nás děje, by nebylo. Velmi doporučuji si o Putinovi načíst co nejvíc knih. Před deseti lety 
Putin ustanovil kybernetickou politiku jako jeden z hlavních zájmů Ruska a vidíme to na denní bázi. 
Americké volby. Brexit, evropský nacionalismus, rozdělování společnosti… atd. 
Mnohé z toho vychází z fake news a agresivní antizápadní informační politiky. Zeman, pokud 
negoogluje alabamské servery, nebo nespí… mu vychází ve všem vstříc. Dokonce se nyní jedná 
v Dumě (ruský parlament) o tom, že okupace v roce 68… nebyla okupace. Jako WTF? Ještě jednou— 
WTF? To je generace našich otců a dědečků. Našich matek a babiček. 
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Děláme dobrou práci. Mluvíme, diskutujeme, sdílíme články, čteme dobré novináře. Pokračujme. Je 
to battle na několik generací. A když mluvím o generacích, dovolte poslední poznámku… ze všech 
nejdůležitější. 
President nepresident. Premiér nepremiér. Jsme v době největší klimatické krize v dokumentované 
historii. Zejména v mírném pásu jí nelze a hlavně nejde ignorovat. Hmyz mizí. Sucho postupuje. Ledy 
tají. Fauna a flora řádově vymírá. A je jedno, že se něco z toho třeba kdysi dělo. Nikdy na zemi nebylo 
tolik lidí. 
Každý den, který odžijeme, určí další den našich vnoučat. A jejich dětí. Tato časová vazba je bohužel 
čím dál tím těsnější. Takřka každou hodinu v různých souvislostech rozhodujeme o budoucnosti naší 
čím dál tím teplejší planety. A ta nemá žádné LGBT ani lidská práva. Je to prostě planeta. 
A v této době, jíž jsem ani ve snu nemyslela, že se dožiji, požaduji v čele státu vládu, která tuto 
planetární, celospolečenskou a českou krizi bere nejen na vědomí, ale jako prioritu. Která nechytá jen 
motýle a dotace, ale smysluplně jedná. Protože věřím, že se jednat dá. 
Dá se žít a přizpůsobit. 
Dá se řídit demokratickými zájmy a mít se dobře. 
Dá se koexistovat v jednom světě i zemi…. 
Jen nám musíte pomoct. 
A to Andrej Babiš. Ani Miloš Zeman. Ani Nejedlý, Putin, Ovčáček, Plesl a jim podobní… nedělají. A to 
ani trochu. 
JFK jednou řekl… „Neptejte se, co může vaše zem udělat pro vás. Myslete na to, co vy můžete udělat 
pro ni.“ Dnes bych slovo „zem“ vyměnila za slovo „planeta“. 
Díky za váš čas a vidíme se, slyšíme se, píšeme si i nadále. 
Vyslechnuto osobně, přepis převzat z https://forum24.cz/natalie-kocabova-zeman-je-stejne-
nebezpecny-autoritar-jako-babis/. 

Nákupy na internetu a poštovní zásilky 
V posledních letech se nakupování přes internet (tedy mimo kamenné obchody) stalo normou 
a probíhá tak velká část dnešního obchodování. Tomu bylo potřeba přizpůsobit také možnosti 
dopravy koupeného zboží k zákazníkům. Zatímco dříve byla výhradním přepravcem Česká pošta, 
přibližně od přelomu století ji začaly konkurovat (v oblasti přepravy balíků) i nově vznikající firmy – 
např. PPL, DHL, Toptrans, GLS, Geis a další. Převzaly postupně podstatnou část přepravy a velká část 
internetových obchodníků využívá pouze jejich služby. Od služeb České pošty se ty jejich lišily 
(a dodnes vlastně liší) především tím, že zboží přivezou přímo na udanou adresu, o dodání zásilky 
informují předem s udáním hodiny, s řidičem je možné se domluvit se na převzetí na jiném místě 
a když se to nepovede, přivezou zásilku v dalších dnech. Zatímco ČP sice dodává zásilky do vlastních 
rukou, ale obvykle v dopoledních hodinách, kdy si je většina pracujících v zaměstnání. Po nepřevzetí 
je zásilka uložena na poště a zákazník si ji musí přijít vyzvednout osobně. V posledních letech 
k přepravním službám, které doručují balíky do rukou zákazníka, přibyly také služby, v rámci kterých 
si zákazníci nechají poslat balík na předem vybrané sběrné místo a tam si ho sami dle svých časových 
možností vyzvednou. Tyto služby jsou levnější než dodání do vlastních rukou, síť sběrných míst je 
hustá, a proto je o tyto možnosti velký zájem. Funguje například Zásilkovna či Uloženka, Česká pošta 
zřídila podobnou službu, tzv. Balíkovnu.  
Pobočky, resp. sběrná místa Zásilkovny jsou v Turnově např. v prodejně Print v ulici Antonína Dvořáka 
čp. 287 a v prodejně Atlantis Comfor v Palackého ulici čp. 148 (zrušena na podzim). Celkem jich 
funguje 2 706, a to i mimo Českou republiku v okolních státech. Uloženka má pobočku např. 
v prodejně CZC.cz v Palackého čp. 472, U Nádraží čp. 2018. 
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Hesla na transparentech protibabišovských demonstracích 
Během celého roku probíhaly v obcích České republice demonstrace proti premiérovi Andreji 
Babišovi a proti vládě podporované komunisty. (Více viz Česká republika – souhrnné informace – 
Milion chvilek pro demokracii, a Kalendária ČR a Turnov – jednotlivé měsíce). Demonstrace byly vždy 
plné transparentů, občas výtvarně velmi zdařilých. Zde přinášíme hesla, která se na nich objevovala. 
 
„Demisi!“ 
„Justice!“ 
„EU není bankomat pro bohaté a mocné“ 
„Babiš hrabiš“ 
„Babiš rubbish“ 
„Babiše, do koše“ 
„Ano, bez Babiše bude líp“ (v návaznosti na volební heslo hnutí ANO, jehož je Babiš předsedou (Ano, 
bude líp!) 
„Motýle, včele, Babiši, běž do pr…“ (v návaznosti na projev A. Babiše v květnu – viz Česká republika – 
kalendárium). 
„Situace je tak vážná, že už dorazili i introverti.“ (myšleno na demonstraci) 
„Pane premiére, to je naše země, ne vaše firma!“ 
„Dej si odchod“ 
„Všetci kradnú, iba ja čerpám” (v narážce na nelegitimní čerpání evropských dotací) 
„Bureši, Zlín si nekoupíš!” (podobně se na demonstracích prezentovala celá řada českých obcí) 
„Díru v kase toustem nezalepíš” (v narážce na evropskou dotaci, za kterou Babišova firma Penam 
zmodernizovala linku na výrobu toustového chleba) 
„StB nevolím, sorry jako” („Sorry jako“ je závěr Babišova prohlášení o tom, že nikdy neodstoupí“) 
„Nejsme tvoje koblihy”(koblihy z Babišových pekáren rozdává hnutí ANO na předvolebních setkáních) 
„Udavači StB, stydíme se za tebe“ 
„Agente StB, obejdem se bez tebe!“ 
„Jsem tady zadara, to asi nechápeš“ (Babiš obvinil účastníky demonstrací, že je jim za účast placeno, 
jedna z demonstrantek se s ním soudila a soud vyhrála) 
„To je fakt špatný, když i Brno jelo do Prahy“ 
„Babiši, bež si sednout!“ (myšleno do vězení). 
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Fotokronika Pavla Charouska – přehled zachycených událostí 

 
Není-li uvedeno jinak, jsou podrobnosti o akcích vyfocených ve Fotopříloze uvedeny v kapitole Turnov 
– kalendárium. Některá obecná témata nejsou konkrétně popsána nikde. Podrobnosti k akcím 
organizací a škol jsou uvedeny v příslušných kapitolách  
 
Leden 

 Tradiční Novoroční ohňostroj Na Lukách 

 První hokejový zápas Turnova v novém roce s HC TS Varnsdorf (7:1) 

 První sníh této zimy (3. ledna) 

 Stěhování na Novou radnici 

 Tříkrálový koncert Pěveckého sboru A. Dvořák v Husově sboru (5. ledna) 

 Vzpomínka na J. Palacha na náměstí (16. ledna) 

 První beseda v pobočce knihovny na nádraží – Slavomír Říman představuje knihu o Kozákově 
(17. ledna) 

 Umělé zasněžování sjezdovky ve Struhách (22. ledna) 

 Přípravný fotbalový zápas na umělé trávě (18. ledna, Turnov – Benátky n. J.) 

 Muzeum: Vernisáž výstavy Poklady Pojizeří  

 Otevření Nové radnice ve Skálově ulici (28. ledna) 

 Zahájení provozu sjezdovky ve Struhách (25. ledna) 

 Pasování prvňáčků v pobočce knihovny na nádraží 
 
Únor 

 Alzheimer centrum – výstavba. Bourání domů čp. 1000 a 1001 v ulici 5. května a cvičení 
záchranářů v sutinách 

 Další přípravný zápas turnovských fotbalistů na umělé trávě (2. února) 

 Nadace Euronisa a výtěžek ze sbírky Pozvedněte slabé 

 Setkání starosty s občany v pobočce knihovny na nádraží (13. února) 

 Ladislav Koucký – vernisáž jeho modelů hradů a zámků Českého ráje v muzeu v Lomnici n. Pop. 
(9. února) 

 Reprezentační ples absolventů a přátel Obchodní akademie a Hotelové školy na Střelnici 

 Sportovec roku 2018 (13. února) 

 Modrý kocour 2019.  

 Turnovští basketbalisté 

 Dlaskův statek: Masopust na Dlaskově statku (23. února) 
 
Březen 

 Jednání o okresu Turnov  

 Divizní derby Přepeř s Turnovem na hřišti Přepeř (9. března) 

 Hokejisté hrají o finále s HC Jičín (4:1) 

 Turnovská mateřinka 

 Futsalisté FC Dalmach postoupili do II. ligy  

 První jarní divizní utkání sehráli turnovští fotbalisté na umělé trávě (16. března) 

 Veřejné zasedání turnovských zastupitelů na radnici 

 Turnovský drahokam  

 Sanace skalních stěn na Valdštejně 

 Finále krajské hokejové ligy: Turnov – Jičín 

 Nové pracoviště městské policie v Nové radnici  

 Noc s Andersenem 
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 Rozvojová plocha Daliměřice (za „hasičárnou“) 

 ZŠ a MŠ v ul. Kosmonautů (stav před zahájením přístavby). 

 Prostor pro stavbu Alzheimer centra v ul. 5. května 

 Viadukt na Přepeřské – před zahájením prací 
 

Duben 

 Zahájení prací v Nádražní ulici (1. dubna) 

 Slavnostní zápis dětí do prvních tříd (ZŠ Mašov a ZŠ Žižkova 2. dubna) 

 Frézování vozovky v Nádražní ulici 

 Sakury v Nádražní ulici 

 Muzeum: Jiří Plátek – umělecká knižní vazba 

 Módní přehlídka ve foyeru Střelnice – Boutique Styl 2.0 Zdenky Štrauchové 

 Kacanovská kapela Waldovy Matušky v městském divadle  

 Nádražní ulice – postup prací 

 Odhalení pamětní desky spisovatele Eduarda Petišky na Valdštejně za účasti jeho syna 

 Muzeum: Velikonoce na Dlaskově statku 

 Obchodní akademie, Hotelová škola a střední hotelová škola – Otevření centra odborného 
vzděláván 

 Český ráj dětem – Zahájení turistické sezony 

 Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii  

 Areál FK Turnov 

 Oblast kolem nádraží 

 Nová výstavba na Hruštici 

 Lokalita u Střelnice 

 Dlaskův statek – Velikonoce 

 Zrcadlová koza 

 Lokalita Nádražní ulice 
 

Květen 

 Knihovna – Prostor ve Skálově ulici mezi „plátnem“ letního kina a Domem na Sboře, kde by měla 
vyrůst nová budova 

 Gymnázium – Nová fasáda 

 Viadukt na Přepeřské – uzavírka 

 Milena Zelená oslavila 90. narozeniny 

 Izraelský velvyslanec Daniel Meron  

 Den vítězství před Sokolovnou ve Skálově ulici (9. května) 

 Studentský Majáles a prezentace projektu Post Bellum (příběhy pamětníků) 

 Nádražní ulice – postup prací  

 Volby do Evropského parlamentu  

 Muzeum: Staročeské řemeslnické trhy  

 Instalace podzemní kontejnerů na separovaný odpad před Střelnicí a u Billy u nádraží 

 Memoriál Ludvíka Daňka 2019 

 Oprava mostu na průtahu Turnovem na silnici I/35  

 ZŠ a MŠ Sluníčko a Dětský den  
 
Červen 

 Nádražní ulice – postup prací  

 Alzheimer centrum – výstavba 

 Instalace podzemní kontejnerů  

 Regenerace sídliště u nádraží 
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 Vodojem v Ohrazenicích (6. června). 

 Dětský den v parku u letního kina 

 Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii 

 Dvořákův Turnov a Sychrov – Tvůrčí dílny mladých  

 Viadukt na Přepeřské – postup prací 

 Tisková konference v Kamenářském domě a následná prohlídka interiérů budoucí expozice 
horolezectví  

 Atletický trojboj – republikové finále 

 Nádražní ulice – postup prací  

 Slavnosti piva Rohozec (22. června) 

 Skate závody v areálu u Maškovy zahrady 

 Funkin Turnov (28. června) 

 Basketbalový turnaj na hřišti u haly TSC u nádraží 
 
Červenec 

 Muzeum: Jaroslav Klápště  

 Viaduktu na Přepeřské – postup prací 

 TURN-OFF ROCK FEST 2019 OPEN AIR (Na Lukách 6. července) 

 Slunce všem – Výstavba horního patra 

 Synagoga: koncert Victorie Hanny (16. července) 

 Bio ráj – demolice 

 Nádražní ulice – postup prací 

 Viadukt na Přepeřské – postup prací 

 Objekt Fokusu za Novou radnicí 

 Gymnázium – nová fasáda 

 Regenerace sídliště u nádraží – schody k hale TSC a Studentská ulice 

 Valdštejn: Setkání šermířů 

 Maškova zahrada: Noční koupání v Maškovce (25. července) 

 Muzeum: Den s mineralogem 

 První rockový koncert v knihovně na nádraží – Adina atlas a Peprmintová slunce (31. července) 
 
Srpen 

 Most na průtahu městem – postup prací  

 Viadukt na Přepeřské – postup prací 

 Nádražní ulice – postup prací 

 Turnovské léto před Střelnicí  

 Slunce všem – přístavba 

 Filmový víkend v letním kině  

 Žižkova ulice: Nové bytové domy  

 Nádražní ulice – postup prací 

 Muzeum: Expozice horolezectví  

 Setkání k výročí srpna 1968 

 První fotbalové utkání nové sezony, ve které Turnov hraje krajský přebor  

 Festival Básníci ticha 

 MŠ a ZŠ Kosmonautů – přístavba 

 Sídliště u nádraží – revitalizace 

 Maškova zahrada – koupaliště 

 Výšinka: Stav bytové zóny U třech svatých nad sídlištěm 

 Alzheimer centrum – postup prací 

 Bio ráj v Žižkově ulici – demolice 
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 Hruštice – bytová zóna 

 Šetřilovsko – vilová čtvrť 

 ZŠ Žižkova – oprava střechy 

 Skálova ulice – místo pro budoucí knihovnu 

 Slavností turnovského piva Na Lukách (31. srpna) 
 
Září 

 ZŠ v Alešově ulici – 1. školní den 

 Muzeum: Setkání nejlepších kronikářů Libereckého kraje  

 Muzeum: Otevření expozice horolezectví  

 MŠ Zborovská zvítězila v celostátní soutěži a od firmy Skákejte.cz obdržela nafukovací 
trampolínu 

 Nádražní ulice – osazování sloupů veřejného osvětlení 

 Nemocnice: Den zdraví 

 Viadukt na Přepeřské – postup prací 

 Most na průtahu městem – postup prací 

 Sdružení Český ráj – propagační cyklojízda po trase budoucí cyklostezky z Turnova do Svijan  

 Obchodní akademie a hotelová škola – Běh číšníků  

 První zápas nové hokejové sezony s Českou Lípou proběhl 28. září 

 Dlaskův statek: Posvícení na Dlaskově statku 28. září 
 
Říjen 

 Návštěva hejtmana Martina Půty v Turnově (2. října)  

 Obchodní akademie a hotelová škola – Století odborného školství, oslavy ve střední škole 

 Kulturnov 2019 

 Viadukt na Přepeřské – postup prací 

 Dopravní nehoda na průtahu u Grupo Antolin (8. října). 

 Klub českých turistů – křest knihy „Slunko vyhouplo se nad horu 

 ZŠ a MŠ v ulici Kosmonautů – dokončená přístavba 

 Sídliště u nádraží – revitalizace 

 Slunce všem – dokončená hrubá stavba přístavby 

 Věžový vodojem v Ohrazenicích – otevření (23. října)  

 28. říjen 2019 v Turnově 

 Knihovna: veřejná prezentace možné budoucí podoby knihovny ve Skálově ulici (23. října) 

 Alzheimer centrum – postup prací 

 Vesecko pohledem od pivovaru 

 Daliměřice 

 Cirkus Na Lukách 

 Měšťanský pivovar – výstavba pivovaru a restaurace u náhonu u Votrubcovy elektrárny 
 
Listopad 

 Silniční běh Hruštice 2019 

 Módní přehlídka Butiku Styl 2.0 z Palackého ulice 

 Viadukt na Přepeřské – postup prací 

 ZŠ v Alešově – sv. Martin  

 Nádražní ulice – postup prací (15. listopadu) 

 17. listopadu v Turnově  

 Muzeum: Výstava betlémů  

 Muzeum: Replika koruny Karla Velikého, práce místního šperkaře J. Urbana  

 Vánoce: Instalace vánočního stromu na náměstí (25. listopadu) 



Kronika města Turnova 2019  |248 

 Dům Na Sboře – přednáška Jaromíra Gottlieba (26. listopadu)  

 Most na průtahu městem – rekonstrukce  

 Nádražní ulice – osazování stromů  

 Divadlo: Soubor Nakafráno a jeho nová hra Ve stodole u slepic (30. listopadu) 

 Alzheimer centrum – instalace přechodové lávky  

 Nádražní ulice – postup prací 
 
Prosinec 

 Dlaskův statek: Slaměná dílna (1. prosince) 

 Vánoce: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu (1. prosince) 

 Sychrov: Praemium Bohemiae na zámku Sychrov v den výročí narození mecenáše B. J. Horáčka 
(4. prosinec)  

 Vánoční trhy 2019 

 Vánoční díla v Kamenářském domě 

 Viadukt na Přepeřské – postup prací 

 Divadelní festival v knihovně na nádraží 

 Demonstrace Chvilky pro demokracii (16. prosince). 

 Doprava: Nový dopravce Arriva  

 Viadukt na Přepeřské – finále  

 Mezistátní utkání hráčů do 17 let Česko–Rusko (21. prosince) 

 Valdštejn: Vánoční prohlídky hradu 

 Vánoce: Betlémské světlo a předávání výtěžku sbírky Pro dobrou věc (23. prosince). 

 Silvestrovský běh 
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