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I.
PRŮVODCE ROKEM 2012 VE SVĚTĚ,
V     ČESKÉ REPUBLICE A V TURNOVĚ  

Zdroje (ověřených) informací tohoto přehledu: Periodika vycházející

na Turnovsku, především Turnovsko v akci Pavla Charouska a jeho internetová podoba www. 

turnoskovakci.cz, Hlasy a ohlasy Turnovska (vydává KCT), Mladá fronta dnes, vlastní záznamy 

kronikáře, zprávy o činnosti spolků, institucí a úřadů ad.

3



Česká republika, Evropa a svět v     roce 2012 v     heslech:  

► 3. ledna zemřel v Kanadě spisovatel Josef Škvorecký. Bylo mu 87 let.

► 5. ledna padl rozsudek v kauze tzv. vlčích dětí, které rodiče drželi v pražském bytě bez kontaktu s okolím, 

oblečení, hraček, řádné výživy. Otec dostal 8 let a matka 3 roky podmíněně + psychiatrické léčení

► 7. ledna vyhráli čeští tenisté Petra Kvitová a Tomáš Berdych Hopmanův pohár, což je oficiální mistrovství 

světa smíšených dvojic.

► Lukáš Bauer obsadil v seriálu Tour de Ski šesté místo.

► Martina Sáblíková obhájila v Budapešti post evropské šampionky v rychlobruslení.

► 13. ledna havarovala luxusní loď Costa Concordia u ostrova Gioglio (Itálie, Toskánsko). Ze 4200 pasažérů 

zahynulo 32, svět šokoval také přístup kapitána, který loď opustil.

► V Praze Bubenči objevili archeologové nejstarší stopy orby v českých zemích, jsou staré skoro 6 tisíc let.

► 24. ledna nastal kolaps na úřadech práce - došlo k vyhrocení situace v novém a nepřipraveném systému 

vyplácení dávek. Problémy byly odstraněny až po dvou týdnech.

►  26. ledna byla v Tokiu podepsána smlouva ACTA proti počítačovému pirátství, Česko se připojilo. Proti 

smlouvě se zvedla vlna odporu, nakonec byla zrušena 4.7. tohoto roku.

► V únoru postihla Evropu vlna třeskutých mrazů. Zhruba 300 lidí umrzlo, v Česku to bylo 23 lidí.

► 12. února obsadil český skokan Roman Koudelka páté místo v Turné čtyř můstků.

► 15. února při požáru v honduraské věznici v Comayagua uhořelo 395 lidí.

► 17. února rezignoval německý prezident Christian Wulff.

► 18. února papež Benedikt XVI. jmenoval primase českého Dominika Duku kardinálem.

► 27. února získal francouzský film The Artist pět Oscarů. Promítal se i v turnovském kině ..

►  29.  února  byla  po  rekonstrukci  otevřena  slavná  památková  vila  Tugendhat.  Cena  rekonstrukce  se 

vyšplhala na 156 miliónů korun.

► 4. března byl v prvním kole zvolen ruským prezidentem Vladimír Putin (cca 64% hlasů)

► 6. března získal biatlonista Jaroslav Soukup bronzovou medaili na MS v německém Ruhpoldingu.

►  Do hudební  síně slávy (ceny Anděl)  vstoupil  Václav Neckář,  zpěvák a  herec,  člen legendárního tria 

Golden Kids.

► Na MS v halové atletice 9. - 11. března v Istanbulu získal stříbrnou medaili Jakub Holuša v běhu na 800 

m, Turnovák Adam Sebastian Helcelet obsadil 5. místo v sedmiboji.

► 11. března - předčasné volby na Slovensku vyhrála opoziční strana Smer - SD se ziskem 44 % hlasů.

► 15. března se konala dosud největší  demonstrace proti  vládě iniciativy Holešovská výzva.  V Praze i 

dalších krajských městech (Pardubice, Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Jihlava) se 

sešlo několik tisíc občanů s požadavkem demise vlády, prezidenta a zastavení reforem.

► 23. března podnikatel a lobbista Roman Janoušek řídil opilý, srazil ženu a chtěl ujet z místa činu.

► Kanaďan James Cameron se ponořil do nejhlubšího místa na Zemi v Mariánském podmořském příkopu 

(10.898 m pod hladinou moře)

► Rychlobruslařka Marina Sáblíková přivezla z MS v Nizozemsku dvě zlaté medaile ze závodů na 3000 a 

5000 metrů.

► Podnikatel Tomáš Pitr se vrátil do Česka, byl postaven před soud za daňové podvody z roku 2006.
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► 15. dubna málem vyvolal  15letý chlapec z Břeclavi  pogrom na Romy. Podal falešné obvinění,  že ho 

napadli 3 romští útočníci.

► 17. dubna se rozštěpila parlamentní strana Věci veřejné a vzniklo nové uskupení s názvem LIDEM v čele 

s Karolínou Peak.

► Obraz Tvar  modré Františka Kupky byl  vydražen v  Praze  za 55,75 miliónů korun.  Dílo  se tak stalo 

celosvětově nejdražším obrazem z české tvorby vůbec.

►  21. dubna Praha zažila vůbec největší demonstrace od roku 1989. Na Václavském náměstí se sešlo přes 

100 tisíc lidí,  sdružení  iniciativ  a  odbory vyzvaly  vládu k  podání  demise.  Organizátoři  odmítli,  že  jde  o 

demonstraci politickou, ale sociální.

► Další incident vyvolal debaty o zákonném ustanovení nutné sebeobrany. Muž na Ostravsku vážně zranil 

údajného zloděje.

► Letošní maturanti si stěžovali  na příliš těžký test z matematiky a málo času na jeho vyřešení. Ministr 

školství se omluvil a odvolal šéfa Cermatu Pavla Zeleného. Výsledky - i negativní - zůstaly v platnosti.

► 10. května ministerstvo zdravotnictví ukončilo projekt elektronických zdravotnických karet IZIP, který stál 2 

miliardy korun a nikdy nebyl pořádně uveden do života.

► 14.5. policie zadržela hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha a obvinila ho z korupce. 14 dní na to 

byl zbaven imunity a případ se táhl až do dalšího roku.

► Dvě silná zemětřesení postihla Itálii, zemřelo 15 lidí.

► 20. května vybojovali čeští hokejisté bronzovou medaili na MS v Helsinkách.

► 22.  května  nastala  nová  éra  letů  do  vesmíru  -  1.  soukromá  loď  společnosti  Space  Exploatation 

Technologies odstartovala z Floridy a zakotvila u Mezinárodní vesmírné stanice ISS.

► 24. května vypukl největší lesní požár v Česku za posledních 15 let. Na Hodonínsku 6 dní hořel les a 

oheň spálil 170 hektarů lesa.

► Mezinárodním tribunálem byl odsouzen liberijský exprezident Charles Taylor za napomáhání válečným 

zločinům. Jedná se o první odsouzenou hlavu státu od norimberského procesu.

► V Anglii slavili 60. výročí nástupu Alžběty II. na britský trůn.

► Finská firma Nokia spustila největší propouštění v historii - najednou se ocitlo bez práce 10 tisíc lidí.

► Při  nehodě českého autobusu v Chorvatsku na dálnici  u tunelu Sveti  Rak zahynulo 8 lidí  a 43 bylo 

zraněno.

► Prezident Václav Klaus odvolal ministra dopravy Jiřího Pospíšila. Na jeho podporu se demonstrovalo v 

Praze i Brně.

► "Pirát 2222" Aleš Trpišovský, který na dálnici vytlačoval ostatní řidiče a způsobil řadu nehod, byl odsouzen 

k podmínečnému trestu a 7 let nesmí za volant.

►  2. července byl ve Vladivostoku otevřen nejdelší zavěšený most na světě. Je dlouhý 1104 metrů a stál 21 

miliard korun.

► Před nákupním centrem v Ústí nad Labem se odehrál únos nemluvněte přímo před očima matky. Dítě 

bylo nalezeno po jednom týdnu v Německu.

► 5. července byla v Londýně otevřena nejvyšší budova v Evropě - mrakodrapy The Shard s výškou 310 

metrů.

► Po desetidenní odstávce byl znovu spuštěn nový centrální registr vozidel, platný od 1. července. Další 

potíže trvaly dva týdny.
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► Sněmovna vydala exministryni obrany Vlastu Parkanovou k trestnímu stíhání kvůli okolnostem nákupu 

letounů CASA.

► Již druhým rokem trvala válka v Sýrii. Střety opozice s vládními vojsky si vyžádaly dalších 200 obětí mezi 

civilisty. Od počátku války zahynulo už 30 tisíc lidí.

► 20. července zabil maskovaný střelec v Denveru 12 lidí při premiéře filmuTtemný rytíř povstal. Vrah měl 

pověst vynikajícího studenta. Bohužel nešlo o poslední incident tohoto druhu v roce 2012.

► Indii postihl dvakrát po sobě velký výpadek elektrického proudu. Bez elektřiny se řadu hodin muselo obejít 

670 miliónů lidí, což největší světový výpadek vůbec.

► Ve dnech 27. července - 12. srpna se konaly v Londýně XX. letní olympijské hry. Česká republika získala 

10 medailí, z toho 4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové.

►  6.  srpna  přistála  na  Marsu  americká  pojízdná  laboratoř  Mars  Discovery  Science  Laboratory  zvaná 

Curiosity.

► V Moskvě byly odsouzeny členky punkové hudební skupiny Pussy Riot za to, že zpívaly v pravoslavném 

kostele píseň proti prezidentu Putinovi. Dvě z nich byly poslány do trestanecké kolonie, jedna skončila s 

podmínkou.

► 25. srpna zemřel nejslavnější americký astronaut Neil Armstrong, první člověk, který vstoupil na Měsíc 

(20. 7. 1969). Dožil se 82 let.

► 6. září začala tak zvaná metanolová aféra, která se táhla až do počátku dalšího roku. Začala otravou šesti 

lidí  na  Karvinsku  a  smrtí  dvou  lidí  v  Havířově  po  otravě  metanolem.   Policie  varovala  před  alkoholem 

neznámého původu, později byla pozornost zaměřena na pálenky (nad 40% alkoholu). Otravy a úmrtí se 

rozrostly z Ostravska na jižní Moravu, Příbramsko a do dalších lokalit. Policie dopátrala původce - firmu Drak 

a její šestilitrové barely, rozlívané hlavně u stánků. 14. září vyhlásila vláda prohibici,  tedy zákaz prodeje 

nápojů s větším obsahem alkoholu než 20%. Na daních přišla republika o několik set  miliónů korun ze 

spotřební daně, počet otrav se snížil, avšak nevymizely úplně. Alkoholici si pořizovali svou potřebu na černo 

nebo si "vypomáhali" čistícími prostředky, přípravkem do ostřikovačů aut apod. Po přísných hygienických 

kontrolách a dalších policejních opatřeních byla prohibice zrušena. Do konce roku se počet obětí přiblížil 

čtyřicítce.

► 6. září bylo v Praze otevřeno sídlo Agentury pro evropský globální navigační satelitní systém (GSA), jehož 

cílem byl vznik evropského vesmírného programu Galileo (obdoba americké GPS).

► 12. září zemřel náhle herec Radoslav Brzobohatý, legenda českého divadla i filmu.

► 14. září probíhaly v řadě zemí Asie, Afriky i Evropy protesty proti americkému filmu Nevinnost muslimů, 

který znevažuje proroka Mohameda.

► 28. září zaútočil na prezidenta Václava Klause v Chrastavě 26letý Pavel Vondrouš, a to z bezprostřední 

blízkosti. Naštěstí střílel z plastové pistole, takže úmyslem nebylo zabití ani zranění prezidenta. Byl obviněn 

z výtržnictví. Prezidentova ochranka ukázala své slabiny, její šéf rezignoval.

► 3. října rezignoval ministr sociálních věcí Jaromír Drábek kvůli korupční aféře ve svém resortu.

► 5. října bylo přejmenováno letiště Praha Ruzyně na letiště Václava Havla.

► 12. října získala Evropská unie Nobelovu cenu míru za úlohu ve sjednocování starého kontinentu.

► 12. - 13. října se konaly krajské volby, které skončily úspěchem levicových stran. Česká strana sociálně 

demokratické získala vládu v 9 krajích, ve 2 komunisté, po jednom ODS a v našem kraji zvítězili Starostové 

pro Liberecký kraj.
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► Po senátních volbách poprvé získala levice převahu horní komoře parlamentu, a to ziskem 49 křesel.

► 30. října zaútočil hurikán Sandy u pobřeží amerického kontinentu. Zasáhl Jamajku, Haiti, Dominikánskou 

republiku, Bahamy, Kanadu a východní pobřeží USA. Zemřelo 253 lidí a škody dosáhly 52,4 miliard dolarů.

► 2. listopadu slavili úspěch čeští egyptologové. Poblíž Abú Síru objevili hrobku princezny Šert Nepti z páté 

dynastie, tedy období 2500 - 2350 let př. n.l.

► 6. listopadu skončily volby amerického prezidenta, v nichž Barack Obama uhájil svůj post na další 4 roky.

► 7. listopadu schválila sněmovna vládní daňový balíček, jímž se zvyšuje sazba daně z 15 na 21%. To 

vyvolalo odpor části poslanců, včetně 3 rezignací, a krátkou vládní krizi.

► 8. listopadu sněmovna i napodruhé schválila církevní restituce, čímž přehlasovala veto senátu. Církvi a 

náboženským  společnostem  tak  byl  přiřknut  někdejší  majetek  v  hodnotě  75  miliard  korun  a  finanční 

odškodnění 59 miliard.

► 14. listopadu se stal čínským prezidentem a zároveň předsedou Komunistické strany Číny Si Ťin-pching.

► 23. listopadu potvrdilo ministerstvo vnitra osm kandidátů do blížících se prezidentských voleb (ze 20 

uchazečů).  Z další  tři  favoritů byla potvrzena ještě Jana Bobošíková.  V prvních přímých prezidentských 

volbách byli připraveni se utkat: Karel Schwarzenberg, Miloš Zeman, Jan Fišer, Vladimír Franz, Jiří Diensbier 

mladší, Táňa Fišerová, Zuzana Roithová, Přemysl Sobotka a Jana Bobošíková.

► 25. listopadu byli ve Státní opeře v Praze vyhlášeni vítězové ankety Zlatý slavík. V kategorii mužů po 

dlouhých letech vystřídal Karla Gotta Tomáš Klus, slavicí se opět stala Lucie Bílá a v kategorii skupin zvítězil 

už pošesté Kabát.

► Snímek  Tomáše  Luňáka  Alois  Nebel  získal  první  cenu  v  kategorii  animovaných  filmů  na  udílení 

Evropských filmových cen.

► 12. prosince premiér odvolal  hned tři  ministry,  čímž se stala tato vláda nejvíce obměňovanou v naší 

historii.   Vedení ministerstva obrany se ujala Karolína Peak (což jí  vydrželo  jen 8 dní),  dopravy Zbyněk 

Stanjura a šéfem Legislativní rady vlády se stal Petr Mlsna.

► 14.  prosince  otřásl  Spojenými státy  největší  školní  masakr  v  dějinách.  Dvacetiletý  mladík  postřílel  v 

Newtownu ve státě Connecticut v základní škole  26 lidí, hlavně žáků. Zastřelena byla i ředitelka a  učitelé, 

kteří děti bránili vlastními těly.

►  Podle některých astrologů, odvolávajících se na mayský kalendář, měl nastat konec světa. Z 50 různých 

konkrétních předpovědí už se nevyplnilo 48. Hurá.

► Rok 2012 byl mimořádně úspěšný pro české tenisty. Podařilo se v jednom roce získat obě významné 

světové trofeje - Davis Cup i Fed Cup. Poprvé v historii samostatné České republiky přivezli tenisté Radek 

Štěpánek a Tomáš Berdych "salátovou mísu", jak se říkalo poháru Davis Cupu, a ženy Petra Kvitová a Lucie 

Šafářová získaly jeho "dámský protějšek" Fed Cup. Sportovní svět právem nazývá rok 2012 rokem českého 

tenisu.
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LEDEN 2012 * LEDEN 2012 * LEDEN 2012 * LEDEN 2012

► První turnovská občanka roku 2012 se narodila v porodnici v Jablonci nad Nisou 1. ledna 2012 po 
čtrnácté hodině.   Holčička dostala jméno Ema, vážila 3,15 kg a měřila 49 cm. V rámci našeho kraje ji o 

několik hodin předběhl chlapeček Michal z České Lípy.

► Počet obyvatel Turnova k 1. 1. 2012 byl 14.444. Počet obyvatel mírně klesl, což zapříčniil vyšší počet 

úmrtí než narození. Také začínáme stárnout - průměrný věk Turnovanů byl 42,5 roku. Srovnání s minulými 

lety:

Datum Počet obyvatel Z toho ženy/muži Průměrný věk

K 1.1. 2006 14.489 41,1

K 1.1. 2007 14.517 41,3

K 1.1. 2008 14.680 38,3

K 1.1. 2009 14.463 42

K 1.1. 2010 14.256 7.535 / 6.897 41,5

K  1.1.2011 14.447 7.569 / 6.878 40,9

k 1.1. 2012 14.444 42,5

►  Míra  nezaměstnanosti   v  Libereckém  kraji  klesla  meziročně  zhruba  o  1%,  tedy  na  9,5% 
práceschopných obyvatel.  K 31.12. 2011 bylo vedeno na Úřadu práce 23.286 uchazečů, z toho 12.009 

žen, 1456 absolventů škol a 2937 držitelů ZTP. Na samotném Turnovsku bylo procento o něco nižší - celkem 

8,3 %. Přesto znamená toto číslo nárůst skoro o půl procenta. Do nového roku vstoupilo 1.018 Turnovanů 

bez práce.   V samotném městě hledalo práci   607 osob,  pět  lidí  přišlo z firmy Gruppo Antolin,  naopak 

společnost Ontex zaměstnala 7 nových uchazečů.

► Poplatky, daně, podpory od Nového roku:
Vyměřovací základ na důchodové i nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných se od 
1.1.2012 mírně zvýšil.  Nárůst se dotkl  také podnikatelů s vedlejší činností. Vzhledem k tomu, že většina 

OSVČ platila právě minimální zálohy, znamenalo to pro ně další zvýšení odvodů státu.  Vyhláška stanovila 

pro rok 2012 všeobecný vyměřovací základ ve výši 24 526 korun. Minimální záloha tedy činila 1836 Kč.

Růst DPH byl zejména rodinám s dětmi částečně vykompenzován slevami na daních. Každý, kdo si od 

daní odečítal slevu na dítě (vždy jen jeden z rodičů), si polepšil o 150 korun - daňová sleva  vzrostla z 967 

korun měsíčně (11 604 ročně) na 1117 korun měsíčně (13 404 ročně). Dále byla zrušena loňská "povodňová 

stokoruna", tedy snížení daňové slevy o 1200 Kč ročně. Místo odečtu 23.640 Kč za rok si tedy zase všichni 

od daňového základu  odečítali  24.840 Kč jako  v  roce  2010.  Přibližně  u  pětiny měst  c  ČR opět  stoupl 

koeficient výpočtu daně z nemovitosti.

Životní minimum stouplo k 1.1.2012 z 3.126 na 3.410 korun. v souvislosti s tím stoupl i počet rodin, které 

budou  mít  nárok  na  porodné  -  porodné  je  vypláceno  rodinám,  jejichž  příjem  nepřesahuje  2,4násobek 

životního minima (8.184 korun).  Existenční minimum stouplo o 180 korun měsíčně,  z 2.020 na 2.200 
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korun.  Zvýšení  minimální  mzdy však  neprošlo  hlasováním vlády,  což  je  vlastně  proti  logice.  Vláda 

zvýšila sociální dávky ,nikoli motivaci k práci.

Sociální dávky se dočkaly několika změn - jednak ve výši dávek a hlavně ve způsobu vyplácení. Od 1. 
1. 2012 převzaly tuto agendu úřady práce.  Dávky pro zdravotně postižené občany byly vygenerovány na 

dvě - příspěvek na mobilitu (400,- Kč měsíčně) a jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcku.

Pro uchazeče o zaměstnání, vedené na úřadu práce, se zpřísnily podmínky:
 - pokud úřad práce zprostředkoval uchazeči vhodné zaměstnání, ale ten jej ukončil bez vážného důvodu 

nebo dohodou se zaměstnavatelem, mohl být evidován na úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců ode dne 

vzniku tohoto zaměstnání

 -  stejně  tak  mohl  být  uchazeč  evidován  na  úřadu  práce  až  po  uplynutí  6  měsíců  ode  dne  vzniku 

zprostředkovaného  zaměstnání,  kde  zaměstnavatel  s  uchazečem  ukončil  pracovní  poměr  z  důvodu 

hrubého porušení pracovních povinností

 - byla odsouhlasena možnost úřadu práce nabídnout nezaměstnaným veřejné práce. Pokud bude uchazeč v 

evidenci nepřetržitě déle než 2 měsíce, může mu úřad práce nabídnout vykonání veřejné služby v rozsahu 

až 20 hodin týdně. Jestliže to uchazeč bez vážného důvodu odmítne, bude vyřazen z evidence uchazečů 

o zaměstnání a může tak přijít o podporu v nezaměstnanosti i o dávky v hmotné nouzi. Toto opatření bylo 

nejvíce diskutováno, vláda ho bránila heslem "Zametání chodníku vám nedovolí zapomenout pracovat" 

(velmi vhodné pro diplomovanou zdravotní sestru nebo doktora přírodních věd, jehož zaměstnavatelská 

firma byla zrušena).

Díky zvýšení spotřební daně mírně podražily cigarety, cca o 3 koruny za krabičku.

Ceny pohonných hmot stále stoupaly. K Novému roku stál jeden litr na turnovských čerpacích stanicích v 

rozmezí  mezi  36,30  a  37,20  Kč.  Průměrná  cena  v  republice  byla  35,65,  turnovské  ceny  byly  tedy 

nadprůměrné.

Poplatky
Poplatky za odpady  zůstaly v Turnově i pro rok 2012 v  maximální výši, tj. 500,- Kč za osobu. Zůstaly v 

platnosti slevy - poloviční sazbu (250 Kč) platí děti do tří let (místo do dvou) a osoby starší 75 let (místo 

loňských 80). Dále je poskytnuta sleva studentům do 26 let, kteří jsou během studia ubytováni mimo trvalé 

bydliště a držitelům ZTP.

Poplatky  za  držení  psa zůstaly  na  loňské  výši  a  je  zachován i  systém tří  sazeb:  200,-  Kč  ročně pro 

důchodce, 400,- Kč pro obyvatele rodinného domu a ostatní, kteří bydlí v domě se 3 a více byty,  zaplatí 

800,- Kč za rok. Při držení více psů jedním majitelem se poplatek za další zvíře rovná polovině uvedené 

sazby.

Cena vodného a stočného se opět zvýšila, a to o 13%. Pro rok 2012 byla stanovena cena vodného 45,18 

Kč a stočného 36,14 Kč,  celkem tedy 81,32 (81,30) včetně DPH.  Ještě vyšší cenu za m3 vody v našem kraji 

měli v Liberci (83,30 Kč) a ve Frýdlantu (84,30 Kč). Naopak třeba v sousedním Jičíně byl m3  za 75,95 korun. 

Celkově byl Turnov v ceně vody nad celostátním průměrem, který činil 71,56 Kč za m3.
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► Struktura finančního vydání domácností v porovnání s minulým obdobím:

Druh výdajů Položka 2010
%

2011 
%

2012

% částka*

Potraviny, nápoje Potraviny, nealkoholické nápoje 19,3 19,3 20,2 2097

Alkoholické nápoje, tabák.výrobky 2,8 2,8 3 307

Služby - stravování a ubyt. Stravování a ubytování 5,2 5,2 4,5 476

Bydlení - opravy, zařízení Bydlení - opravy, bytové zařízení 6,7 6,2 6,6 683

Bydlení - provoz nájemné voda, energie, poplatky 21,4 21,7 20,9 2176

Odívání, obuv Odívání, obuv 5 5 5,7 597

Osobní výdaje

Doprava

Pošta, telekomunikace

Vzdělávání 0,6 0,7 0,5 51

Rekreace, kultura 10,3 10,2 9,2 952

Zdraví 2,7 2,7 2,8 290

Doprava 10,5 10,1 10,2 1063

Pošta, telekomunikace 4,6 4,6 4,4 455

Ostatní Ostatní zboží a služby 10,9 11,5 12 1248

CELKEM 100 100 100 10395

* Částka stanovená z průměrného výdělku, resp. spotřebních vydání domácností

V průběhu uplynulých deseti let se téměř obrátil poměr dvou hlavních položek v rozpočtu domácností, a sice 

financí za potraviny a za bydlení, jak dokládá následující graf:

(podklady Český statistický úřad)

► Průměrná mzda v našem kraji dosáhla v roce 2011 22.304,- Kč, a to podle nové metodiky přepočtená 

na plnou pracovní dobu. Průměrná mzda v České republice za rok 2011 činila 24.514,- Kč, Liberecký kraj 

tedy dosáhl necelých 91% celostátního průměru. V následující tabulce je uveden vývoj průměrných mezd za 

poslední tři roky:

Rok Průměrná hrubá mzda
 přepočtená na plnou pracovní dobu
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Liberecký kraj Česká republika

2009 21.069 23.598

2010 21.796 23.951

2011 22.304 24.514

► Příjemnou zprávou byla příprava reformy rozpočtového určení daní, tedy přídělu peněz pro obce. 
Současný vzorec vypadal následovně - 3% přídělu podle prostého počtu obyvatel, další 3% podle rozlohy 

obce a 94% sumy bylo vypočítáno podle přepočteného počtu obyvatel,  to jest počet obyvatel násobený 

koeficientem podle velikosti měst - tedy čím větší, tím lepší. Navíc čtyři největší města (Praha, Brno, Plzeň a 

Ostrava) měla speciální koeficienty a pobíraly tak zhruba polovinu příjmů z daní. Nový systém by upravil 

rozpočet takto: prostý počet obyvatel rozhodne o 10% částky pro obec, 80% prostředků by bylo děleno podle 

přepočteného počtu obyvatel a zbytek např. podle počtu žáků ve školách, 3% by zůstala podle rozlohy obce.

Tímto novým přepočtem by si Turnov za rok 2011, tedy přídělem na rok 2012, polepšil o 23,5 miliónu korun.

► Zadluženost Města k 1. 1. 2012 klesla na 19 miliónů (z loňských 83). Na jednoho obyvatele činil dluh 

cca 1315 korun.

► V podvečer 1. ledna 2012 proběhl již čtvrtý ročník novoroční slavnosti s ohňostrojem v Turnově 
Na Lukách.  Akce byla opět společným dílem Města a firmy Ohňostroje Pohl, pomohli také turnovské firmy 

jako  sponzoři.  Program pro širokou  veřejnost  začal  v  17 hodin  v  prostoru  parkoviště,  na krytém jevišti 

vystoupila kapela New Dixie z Liberce. Program opět uváděla Eva Kordová, která si s dětmi u jeviště i 

zatančila. Novinkou bylo vypouštění lampionů štěstí, jichž vzlétlo k nebi asi 240. Navštíveny byly stánky s 

občerstvením a svítícími hračkami. Návštěvnost byla zhruba o něco vyšší než v loňském roce, a to asi tři 

tisíce lidí.

Pro příznivce i odpůrce novoroční akce byl zveřejněn rozpočet:

- cena ohňostroje - 90.000,- Kč

- doprovodný program - 25.000,- Kč

Z toho Město přispělo na ohňostroj 35.000,- Kč a 24.000,- Kč na doprovodný program. Další náklady byly 

hrazeny ze sponzorských darů, které poskytly firmy z Turnovska ( Pivovar Svijany, Sklostroj, Trevos, Zikuda - 

vodohospodářské stavby,  Status, Ontex, Helios bau, Kašír,  Grupo Antolin, Impex Trading, Kamax, Triáda, 

Bus line Semily,  Vianor, Wassa a Bajo Grill).

► 1. ledna napadli hackeři městské webové stránky Města. Byly zablokovány služby a pozměněn obsah 

až k vulgárnímu výrazivu. Důvod napadení se nepodařilo zjistit. Stránky opět fungovaly od 3. ledna.

► 1. ledna 2012 vešla v platnost nová vyhláška pro pořádání veřejné hudební produkce a ochraně 
nočního klidu (lidově zvaná hluková vyhláška). Předmětem vyhlášky je stanovení podmínek pro pořádání 

veřejných  hudebních  produkcí  tak,  aby  byl  zabezpečen  pořádek  a  zmírněno  obtěžování  občanů 

nepřiměřeným hlukem. Produkce byly povoleny takto:

- v pátek a sobotu, resp. dny, po nichž následuje den pracovního klidu, od 8. do 1. hodiny následujícího dne

- v ostatní dny od 8 do 23 hodin
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- 31.12. (na Silvestra) do 3 hodin následujícího dne.

Ostatní akce, vymykající se těmto časovým limitům, musí být schváleny starostkou města na předepsaných 

formulářích.

► Již 3. ledna musel být z technických důvodů odvezen vánoční strom z náměstí Českého ráje. 
Strom se totiž začal mírně naklánět a na další dny předpovídali meteorologové vítr o síle vichřice.

► Ve čtvrtek 5. ledna vystoupil zastupitel města a ředitel Panochovy nemocnice Ing. Tomáš Sláma v 
televizní diskusi Máte slovo. Tento díl sledovaného pořadu Michaely Jílkové se zabýval restrukturalizací 

nemocničních lůžek a ostatními hosty byli  středočeský hejtman David Rath, ředitel  Všeobecné zdravotní 

pojišťovny Petr Horák, přednosta kardiologického centra IKEM Praha Jan Pirk, ředitel soukromé nemocnice 

v Jeseníku Jan Jedlička a zástupce pacientů.

► Ve středu 11. ledna byl  v domově seniorů Pohoda slavnostně uveden do provozu nový výtah. 
Domov tak má výtah i na přepravu ležících pacientů s lůžkem, který dosud chyběl. Přístavba stála přes tři 

milióny korun.

► V pátek 13. ledna otevřelo Centrum pro rodinu Náruč nové prostory.  Sdružení sídlilo v zadním traktu 

turnovské  sokolovny  ve  Skálově  ulici.  Rekonstrukcí  bývalého  skladu  získalo  nový  prostor,  který  bude 

využíván hlavně pro práci s pěstounskými rodinami. Rekonstrukce stála 176 tisíc korun a hradili ji převážně 

sponzoři.

► Kulturní  událostí  měsíce ledna byla  premiéra divadelní  hry Drůbeží  nářez v sobotu 14.  ledna. 
Autorská hra zdejšího spolku Nakafráno byla již třetím počinem této dámské pětice, ke které se tentokrát 

přidali děti, pes a muž, a opět "vyprodala divadlo", dokonce několikrát.

► V pondělí 16. ledna proběhl slavnostní zápis do turnovských škol, který trval až do 15. února.

► V úterý 17. ledna se Turnov dočkal první větší sněhové nadílky. Zůstalo ležet asi 10 centimetrů sněhu 

a teplota se pohybovala slabě pod nulou. Největší příděl nového sněhu dostalo Turnovsko 21. a v noci na 
22. ledna,  kdy polámané stromy potrápily hasiče Libereckého kraje více než čtyřicítkou výjezdů. Na řadě 

míst, např. v sousedních Rakousích, to odneslo elektrické vedení. Kalamita se naštěstí obešla bez zranění 

osob. Ve čtvrtek 26. ledna, mohl být konečně spuštěn lyžařský vlek ve Struhách. Lyžovalo se až do 11. 

března.

►  Ve čtvrtek 19.  ledna představila  turnovská TOP 09 svého kandidáta do podzimních senátních 
voleb.  Byl jím Karel Stanner, bývalý československý fotbalista a trenér. Je rodákem z Liberce, v Turnově 

pracoval 18 let ve Šroubárně. Senátorský post pro Turnovsko - Mladoboleslavsko obhajoval Jaromír Jermář 

(ČSSD), za ODS kandidoval Adolf Beznoska, náměstek primátora Mladé Boleslavi.

►  Ve čtvrtek 26.  ledna schválilo zastupitelstvo rozpočet Města na rok 2012. Výchozí  situace byla 

zhruba  o  10  miliónů  horší,  vybralo  se  totiž  méně  na  daních.  Po  bouřlivých  diskusích,  které  jednání 
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předcházely, byly schváleny úspory (pětiprocentní plošné snížení výdajů městským organizacím, snížená 

částka pro média),  pořízen kontokorentní  úvěr,  z projektů se mělo pokračovat  na výstavbě Maškovky a 

projektech s dotacemi, což byl Dům přírody a Greenway Jizera. Rozpočtované částky vypadaly takto:  příjmy 

ve výši 234,999 tisíc korun, z toho daňové příjmy 164,332 tisíc korun. Celkové výdaje byly plánovány ve výši 

257,367 tisíc korun, z toho běžné výdaje 234,452 tisíc korun a kapitálové výdaje 22,825 tisíc korun. Z toho 

vychází financování ve výši - 39.743 tisíc korun.

V tomtéž jednání radnice navrhla úpravu dopravní situace na náměstí Českého ráje, a to zejména pomocí 

semaforů na přechodech pro chodce. Návrh dále počítal  s přesunem některých přechodů a se vznikem 

odbočovacích pruhů, kde to místní situace dovolí.

►  V lednu Město bilancovalo příjmy z poplatků za parkování. V roce 2011 bylo vybráno 2,6 miliónů 

korun, nejvíce se o to zasloužilo Havlíčkovo náměstí, zvýšilo se také parkování na Koňském trhu. V prvním 

měsíci roku 2012 se platilo v Turnově za parkování takto:

✔ Náměstí Českého ráje - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu od 

8:00 hod. do 15:00 hod.: do 1 hodiny 20,- Kč, každá další započatá hodina 50,- Kč.

✔ Havlíčkovo náměstí - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu od 

6:00 hod. do 12:00 hod.: do 1 hodiny 10,- Kč, každá další započatá hodina 20,- Kč.

✔ Koňský trh a ul. A. Horákové - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 18:00 hod., v 

sobotu od 6:00 hod. do 12:00 hod.: do 1 hodiny 10,- Kč, každá další započatá hodina 20,- Kč.

✔ Trávnice - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu od 6:00 hod. do 

12:00 hod.: do 1 hodiny 10,- Kč, každá další hodina 20,- Kč. poplatek za parkovací kartu za 1 vozidlo 

na 1 rok činil 6 000,- Kč.

✔ Ul. 28. října  - u městské nemocnice - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 18:00 

hod., v sobotu od 6:00 hod. do 12:00 hod.: do 3 hodin 5,- Kč, každá další započatá hodina 20,- Kč.

✔ Ul. Nádražní - u Billy - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu od 

6:00 hod. do 12:00 hod., v neděli od 12:00 hod. do 18:00 hod.: do 30 min. 5,- Kč, do 1 hodiny 20,-Kč, 

každá další hodina 20,- Kč. Poplatek za parkovací kartu za 1 vozidlo na 1 rok činil 12 000,- Kč. D

✔ Ul. Studentská při vjezdu z Nádražní - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 18:00 

hod., v sobotu od 6:00 hod. do 12:00 hod.: do 30 min. 5,- Kč, do 1 hodiny 20,- Kč, každá další 

hodina 20,- Kč. Poplatek za parkovací kartu za 1 vozidlo na 1 rok činil 12 000,- Kč.

✔ Ul. 28 října - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu od 6:00 hod. 

do 12:00 hod.: do 1 hodiny 10,- Kč, každá další hodina 20,- Kč.

✔ Ul. Tázlerova - poplatek platný v pondělí až pátek od 6:00 hod. do 17:00 hod., v sobotu od 6:00 hod. 

do 12:00 hod.: do 2 hodin 10,- Kč, každá další hodina 20,- Kč.

✔ Rovněž bylo možné zakoupit roční parkovací karty v hodnotě 12.000,- Kč (ul. Havlíčkovo nám., ul. 

28.  října, Koňský trh, A. Horákové, ul. 28 října u nemocnice, Studentská, Nádražní u Billy) nebo 

6.000,- Kč

✔ Kč (ul. Krajířova a Trávnice)

► Dagmar Havlová písemně poděkovala občanům Turnova za projevy soustrasti s úmrtím prezidenta 
Václava Havla.
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ÚNOR 2012 * ÚNOR 2012 * ÚNOR 2012 * ÚNOR 2012
► V pátek 3. února navštívil Liberecký kraj ministr dopravy ČR Pavel Dobeš. Jedním z hlavních důvodů 

cesty bylo trasování rychlostní silnice R35, které se našeho města bezprostředně dotýká. Do Turnova dorazil 

pan ministr  odpoledne a jednání bylo vstřícné.  Ministr  se seznámil  s opakovaným rozporem v návrzích 

Města Turnova a nadřízených orgánů, zejména Libereckého kraje. K tomu poznamenal: „V březnu 2013 by 

měl být dokončen dokument o střednědobé strategii na sedm let, a pokud v něm R35 bude v tomto regionu 

zahrnuta, pak přijdou na řadu konkrétní řešení“. Zatím tedy ministerstvo nepreferovalo žádnou z navržených 

variant.

►V sobotu 4.  února v podvečer se na Střelnici  uskutečnilo slavnostní  vyhlášení Sportovce roku 
2011. Odehrálo se v kině Sféra před zahájením Sportovního plesu a jednalo se o jubilejní 20. ročník této 

oblíbené ankety.  A  vzhledem k výsledkům turnovských sportovců šlo o zajímavý "souboj". Anketu tradičně 

uspořádala Žlutá ponorka, a to v pěti kategoriích. Dále byli jako každoročně vyhlášeni sportovci vybraní na 

zápis do Zlaté knihy osobností turnovského sportu. Do Zlaté knihy byli za rok 2011 zapsáni:

- Vladimír Stránský - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu, RS Mašov, Junák, středisko Štika Turnov

- Josef Netušil - Fotbalový klub Turnov

Vítězi jednotlivých kategorií se stali:

- kategorie jednotlivců - Michaela Gomzyk-Omová, TJ, oddíl ROB

- kategorie družstev (mládež) - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu - družstvo dorostu

- kategorie družstev (dospělí a junioři) - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu - družstvo dospělých

- kategorie Sportovní naděje do 14 let - Josef Egrt, AC SYNER Turnov

- kategorie Sportovní naděje do 18 let - Jaromír Mazgal, AC SYNER Turnov

- kategorie Trenér roku - Andriy Gomzyk, TJ Turnov, oddíl ROB

- kategorie Sportovní akce roku - Memoriál Milana Kopala, Klub lyžařů Turnov

Podrobnosti naleznete v kapitole IX. Sport.

► V sobotu 11. února se na Dlaskově statku odehrál již tradiční Masopust. Přestože trvaly neobvykle 

silné mrazy, na oslavu nejrozvernějšího svátku roku přišlo na tři sta návštěvníků. Ve světnici se připravovaly 

papírové  masky  na  venkovní  rej,  venku  se  mohli  návštěvníci  posilnit  jitrničkami  a  dalším  tradičním 

občerstvením. Hlavní část programu obstarala Obec baráčníků z Řepova, rej s průvodem začal příchodem 

kapely Messerovanka (většina členů byla z turnovské kapely Mackie Messer Band). Podrobnosti naleznete v 

kapitole VII. Kultura.

► V sobotu 11. února jsme si i v Turnově připomněli Evropský den 112.  Toto jediné číslo sdružuje 

všechny  tři  složky  záchranného  systému  -   Hasičský  záchranný  sbor  ČR,  Policii  ČR  a  Zdravotnickou 

záchrannou  službu.  To  umožňuje  rychlé  vyhodnocení  vzniklé  situace  a  okamžitou  reakci  záchranných 

složek. Přestože šlo často skutečně o život, stále se objevovaly případy jejího zneužívání. Proto od počátku 

roku vešla v platnost novela zákona o požární ochraně, která umožnila postih fyzické osoby zneužívající 

tísňové linky ze zlomyslnosti až do výše 200 tisíc korun.
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V loňském roce zaznamenala centrála Libereckého kraje 142.966 ohlášení. Reálnou pomoc aspoň jedné ze 

složek záchranného systému potřebovalo 9.164 volajících. Nejvíce případů bylo v červnu v souvislosti  s 

následky vichřice (884 volání).

► Arktické mrazy,  trvající  od 31.  ledna do 13.  února,  dosáhly rekordu v noci  na 12.  února,  kdy 
meteorologové naměřili v Turnově -21O C. Dvoutýdenní mrazivé počasí přinášelo noční teploty okolo -15O 

C, 6. února zažil  Turnov arktický den, kdy denní teploty nevystoupily nad -10O C. Mrazy také způsobily 

několik havárií na vodovodech: 4. února prasklo potrubí v Bezručově ulici, 8. února na sídlišti Přepeřská a 

bez vody zůstalo na 1400 obyvatel.

► V období od 16. ledna do 15. února probíhaly zápisy do prvních tříd základních škol, slavnostní 
zápis proběhl v pondělí 16. ledna. K zápisu do turnovských škol přišlo 203 dětí, zapsáno bylo 183 dětí. 

Zájem rodičů o jednotlivé školy se stále postupně vyrovnává, následující tabulka nabízí porovnání:

Škola Školní rok 2009/2010 Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/12 Školní rok 2012/13

Počet dětí do 1. třídy Počet dětí do 1. třídy Počet dětí do 1. třídy Počet dětí do 1. třídy

ZŠ Skálova 43 30 57 39

ZŠ 28.října 61 57 68 58

ZŠ Žižkova 47 53 71 66

ZŠ Mašov 0 19 16 20

Celkem 171 169 212 183

► Ve čtvrtek 16. února představilo Sdružení Český ráj na zámku Sychrov statistiky loňské turistické 
sezóny.  Nejnavštěvovanějším objektem byl zámek Dětenice (186 tisíc návštěvníků), stotisícovou hranici 

překročil ještě zámek Sychrov a hrad Trosky. Z informačních center bylo nejnavštěvovanější jičínské (cca 60 

tisíc  klientů),  Turnov  navštívila  zhruba  třetina  tohoto  počtu  klientů.  Mezi  hosty  Českého  ráje  přibyly 

partnerské dvojice, nejvýznamnější skupinou zůstaly rodiny s dětmi.

► V sobotu 18. února se přestěhovala městská policie do nových prostor.  Pro tyto účely nevyhovující 

dům čp. 68 byl plánován k prodeji a policejní stanice se přesunula do nově upraveného přízemí bývalého 

internátu ve Skálově ulici. Sem byl také přepojen kamerový systém a telefony.

► Ve čtvrtek  23.  února začala realizace obnovy městské zeleně, která byla naplánována a svěřena 
firmě Petr Vykrut - Ostrava Hrabůvka v celkové hodnotě 4,7 mil. korun. Obnova zeleně pak probíhala 

skoro celý rok na různých místech Turnova a podle vhodných agrotechnických lhůt. V únoru se začalo 23. 

února na sídlišti Přepeřská s vykácením suchých a nemocných dřevin, dále 24. února v Dělnické ulici a 27.2. 

- 1.3. v sídlišti Výšinka, kde proběhl i úklid venkovních ploch.

► Ve  dnech  23.  až  26.  února  proběhl  na  turnovských  jevištích  17.  ročník  tradiční  přehlídky 
amatérského divadla Modrý kocour.   Své umění předvedlo ve 22 představeních  19 souborů z celé České 

republiky a Polska. Domácí divadlo reprezentovalo Turnovské divadelní studio nastudováním hry Příběh 
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západní čtvrti. Přehlídka paralelně využívá dvě scény, v letošním roce se hrálo v městském divadle a na čtyři 

dny byl obnoven provoz v budově Bia Ráj. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura.

►  Únorové zasedání zastupitelstva 23. února neschválilo ukončení pytlového svozu odpadů, které 

mělo  nastat  z  ekonomických  důvodů.  Podle  návrhu  měli  občané  nadále  tříděný  odpad  vhazovat  do 

označených  kontejnerů  na  62  místech  v  katastru  města.  Tento  návrh  zastupitelé  zvrátili,  takže  nadále 

fungovaly modré a žluté pytle a jejich svoz jedenkrát za měsíc.

► V sobotu 25. února hrozila letošní mocná zima další kalamitou - nahromaděním ledových ker na 
Jizeře a následně možností povodní. Nejhorší situace byla u obce Rakousy a proti toku řeky až do Dolní 

Sytové. V Turnově byl zatarasen úsek pod Dlaskovým statkem v Dolánkách a rozlila se voda až na silnici do 

Loužku.  Také potok Libuňka u Pelešan zaznamenal II.  povodňový stupeň. Díky vakuovému jezu u Juty 

nehrozilo přímé nebezpečí centru města. Z krajské povodňové komise byli povoláni odborní technici, kteří 

prošli tento úsek Jizery a v neděli večer uskutečnili odstřel ledových ker v oblasti mezi Dolánkami a obcí 

Rakousy. V dalších dnech se také oteplilo a situace se dostala do normálu.

► Ve středu 29. února se sešla patnáctičlenná odborná komise, sestavená z architektů, výtvarníků a 

představitelů města (Ing.  arch.  R.  Šíma, místostarosta Mgr.  O. Špetlík,  ak.  mal.  V.  Žatečka,  ak.  mal.  V. 

Zajíc ...) k vyhodnocení nejlepšího návrhu na výtvarné dílo k uctění památky B. J. Horáčka, které bude 

stát před kulturním centrem Střelnice.  Komise měla těžkou práci,  neboť se od studentů SUPŠ sešly až 

nečekaně kvalitní, tvůrčí a zároveň realizovatelné návrhy. Do užšího kola se dostaly následující tři práce:

- Vlna, autoři Martin Kopal a Markéta Váňová - umělá terénní vlna v dolním trávníku před Střelnicí, v níž by  

  byl výřez pro posezení na hliníkových stupních a informační desku o zásluhách B. J. Horáčka

- Oko, autor Hynek Novák - bronzová plastika otevřeného oka, jehož víčko tvoří travnatá vlna, v oku se

  odráží slunce a sleduje vývoj Turnova

- Tvar, autor Jiří Kmošek - kovaná a svařovaná prostorová plastika, sestavená z několika skoro kruhových

  dílů, využívající pozitivních a negativních ploch. Celková délka díla je 5,5, metru.

Tato díla byla vystavena v zrcadlovém sále Střelnice. V posledním kole pak zvítězil návrh Jiřího Kmoška 

Tvar, který bude realizován tak, aby plastika mohla být odhalena v rámci oslav 28. října.

► V únoru byla zveřejněna statistika kriminality za loňský rok. Potěšující je opětovný pokles kriminality 

z  547 případů na 480 (tj. o 12,5%) a zvýšení objasněnosti případů ( ze 47 na 49%). Ubylo zejména krádeží 

osobních aut.

► V polovině února uzavřela policie případ úmrtí tříletého chlapce v Hruboskalské ulici v Turnově. 
Případ  byl  posouzen  jako  usmrcení  z  nedbalosti  (chlapec  zemřel  na  následky  pádu  ze  schodů). 

Šestadvacetiletý otčím byl kromě toho obviněn z týraní dvou nevlastních chlapců.

► O víkendu z 18. na 19. února byl v Turnově odcizen kamion s návěsem, který vezl několik desítek 

dřevěných boxů s odlitky brzd a pístů. Kamion byl zadržen až 20. února polskými celníky u města Kudowa 

Zdrój.
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BŘEZEN 2012 * BŘEZEN 2012 * BŘEZEN 2012 *

► Od 1. března 2012 otevřelo Muzeum Českého ráje návštěvnické centrum.  Zařízení  vzniklo v nově 

rekonstruovaném  přízemí  domu  U  Bažanta.  Centrum  sloužilo  návštěvníkům  jako  místo  odpočinku, 

občerstvení a získání dalších informací včetně projekce o nabídce v regionu.

► V neděli 4. března byl ukončen provoz kluziště v Alešově ulici. Bruslilo se tu od 16. prosince 2011 a 

služeb využilo přes tři  a půl tisíce lidí.  Březnový nástup teplého počasí způsobil,  že chladící zařízení již 

nedokázalo udržet led v požadované kvalitě.

► V pondělí 6. března začala rekonstrukce zeleně v ulici 5. května a  ulici Zborovská.  V minulém 

období proběhl dendrologický průzkum, který označil 22 dřevin ve špatném zdravotním stavu (z 83 celkem).

►  Ve čtvrtek 8. března se vrátila zima a v celé republice zkomplikovala dopravu. Na Turnovsku u 

Sedmihorek  došlo  k  tragické  nehodě Škody Octavia.  Na  místě  zasahovali  hasiči,  policisté  i  záchranná 

služba, ale řidiči již nebylo pomoci.

► V pátek 9.  března se v  domě Na Sboře uskutečnila  oslava 90.  narozenin turnovského malíře, 
sochaře a básníka Jana Solovjeva. Se symbolickými devíti růžemi mu přišli blahopřát představitelé Města 

a kultury i spousta přátel. V programu večera vystoupil Alfréd Strejček a Štěpán Rak.

►  V sobotu 10.  března se ve velkém sále KC Střelnice uskutečnil  již  III.  městský ples.  K tanci  a 

poslechu hrál taneční orchestr Ladislava Bareše, součástí večera bylo několik tanečních vystoupení Taneční 

a pohybové školy ILMA a půlnoční ohňová show Josefa Marka.  Hlavním hostem byl  textař,  skladatel  a 

zpěvák Karel Vágner s dcerou Annou. Výtěžek z poukázkové soutěže o ceny ve výši 20.500,- korun byl 

věnován Základní škole speciální a mateřské škole speciální v ulici Kosmonautů a přímý dar od firmy Ontex 

obdrželo dětské centrum Sluníčko a speciální školy v Turnově. Více se dočtete v kapitole VII. Kultura.

► V neděli 11. března skončila lyžařská sezóna v areálu ve Struhách.  Jednalo se zřejmě o nejkratší 

lyžařskou zimu v historii areálu. Teplé prosincové počasí dovolilo rozjet vlek až 26. ledna. Tuto zimu se tedy 

ve  Struhách  lyžovalo  59  dní.  Návštěvníci však  ocenili  několik  zlepšení  ve  vybavení  včetně  nového 

občerstvení.

►  V pondělí  12.  března byly vyhlášeny konkurzy na ředitele většiny škol a školských zařízení v 
Turnově.  Jednalo se o 12 organizací,  kde jsou ředitelé ve funkci 6 a více let. Toto opatření vyplývalo z 

novely školského zákona a mělo by se tedy po šesti letech opakovat. Týkalo se to základních škol v ulici 28. 

října  a  v Mašově,  mateřských  škol  v ulicích  28.  října,  Alešova,  Bezručova,  Jana  Palacha,  Kosmonautů, 

Zborovská  a  v Mašově,  waldorfské  mateřské  školy  v Hruborohozecké  ulici,  základní  umělecké  školy  

a střediska pro volný čas dětí a mládeže; celkem tedy 12 organizací. Konkurzy proběhly v květnu a vybraní 
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uchazeči nastoupili do funkce k 1. srpnu 2012.

► 12. března vzpomněl Turnov 35. výročí úmrtí Jana Patočky. Turnovský rodák, filozof a mluvčí Charty 

77 zemřel po výslechu Státní bezpečností 13.3.1977 v Praze. V roce 2009 mu bylo in memoriam uděleno 

čestné občanství.

► Ve čtvrtek 15. března opustili úředníci města definitivně budovu čp. 68 ve Skálově ulici. Po městské 

policii se vystěhoval odbor přestupkového řízení do nových prostor v téže ulici čp. 466. Nevyužitý dům se v 

listopadu 2011 nepodařilo prodat v dražbě, byl tedy nabídnut k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře.

► V sobotu 17. března byla v Turnově ještě po 16. hodině naměřena teplota 19,5OC. Po kruté zimě tedy 

nastalo překotné jaro. Teplé počasí vydrželo i další dva týdny, které byly mimo jiné využity k úklidu města.

►  Ve  dnech  17.  -  19.  března  proběhla  v  Městském divadle  v  Turnově  postupová  přehlídka 
loutkářských souborů Turnovský drahokam.  Letošního 22. ročníku se zúčastnilo 13 souborů z naší 

republiky a host ze Slovinska. Na Loutkářskou Chrudim postoupil vítězný Vozichet z Jablonce nad Nisou s 

představením Malá mořská víla, dále soubor z Poniklé u Semil s představením Faust a soubor ZUŠ Turnov 

Není to ani  to s inscenací pro starší  děti  s názvem Kompost. Cenu diváka dostalo překvapivě hostující 

divadlo ze Slovinska s narychlo nazkoušenou pohádkou Budulínek. Další informace najdete v kapitole VII. 

Kultura.

► 20. března rozhodl Krajský soud v Brně o zrušení pokuty 350 tisíc korun Městu Turnov za porušení 
pravidel hospodářské soutěže. Sankci udělil městu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě 

stížnosti účastníka výběrového řízení na realizaci nového autobusového nádraží. Oddechli jsme si.

► V předvečer dne učitelů  27. 3. proběhlo na radnici setkání vedení města s pedagogy turnovských 
základních a mateřských škol, kteří byli vybráni za svoji kvalitní práci ve školství. S pedagogy bylo 

hovořeno o aktuálních problémech ve školství a zároveň jim bylo předáno jako projev poděkování - ocenění 

Města Turnova. Za jednotlivé školy byli oceněni tito pedagogové:

-  za ZŠ Skálova Mgr. Jana Kepková

-  za  ZŠ 28.října Mgr. Hana Brichová

-  za ZŠ Žižkova Mgr. Vlasta Novotná

-  za ZŠ Mašov Mgr. Jana Vildová

- za ZŠ a MŠ speciální Bc. Dagmar Rakoušová

-  za Základní uměleckou školu Mgr. Alena Tomášová

Přítomni byli také ředitelé škol.

► Ve čtvrtek 29. března mělo zastupitelstvo města na programu dvě horká témata.  Tím hlavním bylo 

projednání  severozápadní odlehčovací komunikace. Trasa by měla vést z Koňského trhu, jako hráz po 

Lukách, mostem přes Malou Jizeru a kolem atletického stadionu do Žižkovy ulice, kde by ústila na kruhovém 

objezdu u Husova sboru. Komunikace by měla odlehčit přetíženému centru města a dát alternativu řidičům, 
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kteří projíždějí směrem na Semily. Proti trase se již při územním projednávání zvedla vlna odporu obyvatel, 

žijících  hlavně  kolem budoucího  kruhového objezdu  a  v  klidné  vilové  čtvrti  Hruštice.  Jiná  věc  je,  že  v 

nejbližších letech nebudou na takovou stavbu finanční prostředky.

Dalším bodem bylo  projednání přestavby bývalé školy v Dolánkách na návštěvnické centrum - Dům 

přírody Českého ráje. To by zajišťovalo turistické informace a zejména služby Agentury ochrany přírody a 

krajiny ČR, která by participovala na provozních nákladech. Také peníze na rekonstrukci byly rozjednány 

formou grantu z Operačního programu Životního prostředí.

► Z pátku 30. na sobotu 31. března proběhla i v Turnově celostátní akce Noc s Andersenem.  Akce 

začala tradičně průvodem od knihovny, resp. stromu Pohádkovníku, na náměstí Českého ráje, v čele kráčel 

král a královnou, následovaní muzikanty a  pohádkovými postavami. Letošní program byl  zaměřen na dílo 

jubilujících Jiřího Trnky a Marie Kubátové. Přes špatné počasí se dostavilo 217 spáčů a další se účastnili 

průvodu a programu. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura.

► K 31.  březnu bylo  vypsáno historicky první  výběrové řízení  na dotace ze  Sportovního fondu, 
ustaveného od nového roku.  V prvním kole bylo přihlášeno 22 projektů a z toho bylo podpořeno 17,  v 

druhém kole, které se konalo k 15. červnu, bylo podpořeno dalších 6 žádostí. Podrobnosti jsou uvedeny v 

kapitole IX. Sport.

► Nezaměstnanost na Turnovsku během února vzrostla na 9,8 %, v březnu však zase lehce poklesla 
na 9,6%.  Stále se ale pohybuje na 9,5 % práceschopných obyvatel, práci hledalo 3.772 občanů. V rámci 

Libereckého kraje byl počet uchazečů o zaměstnání k 31. 3. 2012 celkem  22.500 osob. Z toho bylo 3160 

osob se zdravotním handicapem, průměrný věk nezaměstnaných byl v našem kraji 39.8 let. Nad 50 let věku 

bylo nezaměstnáno 7013 osob, což je skupina, která hledá uplatnění poměrně těžko. Při porovnání vzdělání 

uchazečů o zaměstnání tvořili největší skupinu uchazeči s výučním listem - 10.601 osob (skoro polovinu).  V 

porovnání s počátkem roku se nezaměstnanost snížila o 786 osob (0,3%).

► Kriminalita na Turnovsku v březnu  stoupla a policisté zaznamenali řadu zarážejících případů:

✔   4. března okradla dvojice neznámých mužů devadesátiletou stařenku. Do bytu vnikli pod záminkou, 

že jdou vrátit přeplatek za elektřinu a přitom stařenku okradli o 12 tisíc korun

✔   Rovněž 4. března objevili kolemjdoucí v Dolánkách mrtvého muže. Tělo leželo na levém břehu Jizery, 

příčinou smrti se zabývala policie

✔  13. března uloupila zlodějka ve zlatnictví v ul. Palackého šperky a zlaté řetízky v hodnotě 115 tisíc 

korun

✔  13. března večer došlo k další události - přepadení 69leté ženy v ulici Jana Palacha. Neznámý muž ji 

strhl zezadu k zemi a sebral ji kabelku s 300 korunami a deštníkem

✔  20.  března  bylo  vyloupeno  zamčené  auto  během deseti  minut,  než  majitelka  nakoupila.  Kromě 

ukradené kabelky a bundy pachatel ještě propíchl přední pneumatiku a rozbil  zadní sklo. Vzniklá 

škoda činila 24 tisíc korun
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►  Počátkem dubna byly rozděleny finanční prostředky na opravu památek.  Z ministerstva kultury 
bylo  Turnovsku  přiděleno  pro  rok  2012  1.080  tisíc  korun  z  Programu  obnovy  kulturních  památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Z těchto peněz byli uspokojeni 4 žadatelé, z nich u dvou šlo o 

havarijní stav památkově chráněných nemovitostí:

-   Všeň, čp 11 - výměna obvodových roubených stěn a dalších prvků, celkový příspěvek 320 tisíc korun

-   Kacanovy, tak zvaný Kopicův statek - výměna střešní krytiny na stodole, příspěvek 268 tisíc korun

-   Frýdštejn, roubenka čp. 309 - příspěvek na obnovu střechy 373 tisíc korun

-   Ktová, socha Panny Marie - restaurování sochy včetně kovového oplocení, příspěvek 119 tisíc korun

Loni odsouhlasený fond pro města pro obnovu památek nebyl z rozpočtu města dotován, takže nebylo co 

rozdělovat.

►  Od 1.  dubna vstoupily  v  platnost  mimořádné změny jízdních řádů,  vyvolané z  části  prvními 
zkušenostmi z provozu nového terminálu.  Autobusy regionálních linek začaly zastavovat i pro výstup na 

konkrétních zastávkách, u některých linek byla zastávka U Masny ve směru na Semily nahrazena zastávkou 

na nádraží Na Lukách. Zrušeny nebo zkráceny byly některé nevyužívané spoje MHD.

►   Od  1.  dubna  Panochova  nemocnice  po  dohodě  s  Libereckým  krajem  omezila  dětskou 

pohotovost. Ve všední byla pohotovost využívána minimálně, víkendová služba v Turnově zůstala, a to od 9 

do 20 hodin. Akutní ambulance dotuje kraj a toto omezení je "remízou" v jednání města a kraje, kdy kraj chtěl 

tuto službu zrušit úplně. Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole VIII. Zdravotnictví.

►  V pondělí  2.  dubna odstranili  odborníci  nestabilní  kus skalního masívu,  který se zřítil  loni  v 
prosinci  pod hradem Valdštejn.  Zbytek skály hrozil  opětovným zřícením a ohrožoval  cestu zespoda k 

hradu. Pracovníci odborné firmy odlomili pomocí nafukovacích vaků narušený střední díl skály, zbytek skal 

by měl být stabilní.

►   V úterý 3. dubna se uskutečnilo historicky první Fórum Zdravého města Turnova.  Od letošního 

roku vstoupilo město do projektu, jehož úkolem je větší zapojení občanů do rozhodování o jejich městě, 

otevřenost a informovanost občanů. Fórum proběhlo ve velkém sále Střelnice a s jeho organizací pomohli 

profesionálové z  projektové centrály.  U stolů,  kde byli  k  dispozici  pracovníci  k  jednotlivým tématům,  se 

zastavovali občané a spolu tvořili seznam největších  problémů v dané oblasti. Z nich se v další diskusi 

vygenerovaly  nejpalčivější  problémy,  které  je  podle  občanů  třeba  řešit  (první  tři  dle  důležitosti,  další 

nahodile):

1. Průtah městem na Semily

2. Rychlostní silnice R35 - odpor k trasování přes město

3. Zřízení Studentského zastupitelstva - berte nás vážně!
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4. Neexistence koupaliště

5. Dětské hřiště v parku u letního kina

6. Zlepšení elektronické komunikace s občany - informace pomocí SMS

7. Ochotněji řešit problémy s občany

8. Zajištění péče pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra

9. Absence služeb pro osoby s Alzheimerovou chorobou

10. R35 - vliv na životní prostředí v budoucím areálu Maškova zahrada

11. Zvýšená prašnost

12. Kvalita cestovního ruchu

13. Zavedení slevové karty pro návštěvníky Českého ráje

14. Přístupnost sportovišť pro neorganizované sportovce a rodiny

15. Využití místních sportovních a kulturních akcí města k větší propagaci (Memoriál Ludvíka Daňka)

16. Nová zahrada pro MŠ 28. října

17. ZŠ Žižkova - odstranění vlhkosti, rekonstrukce střechy 

18. ZŠ Alešova - rekonstrukce a přístavba školy

19. Využití budovy po dětském oddělení nemocnice - následná péče

20. Prevence chorob v jednotlivých věkových kategoriích, podpora zdravého životního stylu v rámci 

             systému podpory primární prevence

21. Volnočasové aktivity pro mládež, klub ICM, nízkoprahový klub

Jak je vidět, Turnováky trápila zejména doprava ve městě a některé sociální služby, v nichž je ovšem Turnov 

celorepublikově spíše nad průměrem.  K těmto a dalším tématům byla vypsána anketa. Až do 18. května 

mohli občané přinášet své náměty nebo vyplněné formuláře na 8 sběrných míst.

Pro zajímavost uvádím výsledky nezávislé ankety Moje priority v Turnově pro rok 2012, která byla spuštěna 

v únoru na stránkách Turnovska v akci:

✔ Nedělat letos nic nebo skoro nic a šetřit (Počet hlasů: 722, tj. 61,13%)

✔ Příprava sportoviště v Maškovce (Počet hlasů: 214, tj. 18,12%)

✔ Rekonstrukce ulice 28. října (Počet hlasů: 59, tj. 5%)

✔ Pokračování prací na revitalizaci sídliště u nádraží (Počet hlasů: 31, tj. 2,62%)

✔ Schválení územního plánu města (Počet hlasů: 29, tj. 2,46%)

✔ Výstavba waldorfské mateřské školy v Daliměřicích (Počet hlasů: 28, tj. 2,37%)

✔ Rekonstrukce hvězdárny (Počet hlasů: 26, tj. 2,20%)

✔ Ostatní a nevyhraněné názory (Počet hlasů: 72, tj. 6,1%)

Ankety se účastnilo 1181 respondentů, z toho je vidět velký zájem o téma priorit ve městě.

►   V sobotu 7. dubna byla na Dlaskově statku otevřena výstava Už mou milou do kostela vedou a 
zároveň oslaveny letošní Velikonoce. Přes teplý závěr března se zima opět vrátila, v neděli dokonce ležel 

poprašek sněhu a v pondělí ráno bylo naměřeno -5,5 stupně Celsia. Přesto na statku proběhlo folklórní 

vystoupení, velikonoční dílny i jarmark. Více informací najdete v kapitole VII. Kultura.

►  12. dubna 2012 radnice dala instalovat na své věži novou webkameru, jejíž pomocí mohou občané 

na internetu sledovat dění na náměstí v přímém přenosu.
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►  Na 18. dubna připadá mezinárodní Den památek. V letošním roce byla pro veřejnost připravena 
komentovaná prohlídka služebně nejmladší kulturní památky - Základní školy ve Skálově ulici, a to 
na úterý 17. dubna. Svojí školou prováděli sami žáci za podpory svých učitelů, ředitele školy Mgr. Romana 

Mareše a pracovnic památkové péče Města. Pro návštěvníky bylo připraveno i hudební vystoupení školního 

sboru a další zajímavosti.

►   Ve čtvrtek 19. dubna otevřelo turnovské muzeum novou stálou expozici.   V Kamenářském domě 

mohou  od  tohoto  dne  návštěvníci  shlédnout  Kamenářství  a  sklářství  v  díle  manželů  Scheybalových. 

Expozice přináší yákladní informace o tradičních řemeslech našeho kraje a je doplněna kresbami a malbami 

J. V. Scheybala.

► V úterý  24. dubna, na svátek sv. Jiří  -  patrona skautů, byly na turnovském náměstí  zahájeny 
oslavy sta let českého skautingu. Sešlo se tu asi 150 skautů ve zvláště vyrobených jubilejních šátcích, 

stiskem ruky potvrdili svoje přátelství a nakrojili obří dort. Takto symbolicky oslavili a osladili svůj vstup do 

druhé  stovky existence skautského  hnutí.  Turnovské skautské středisko Štika  je  jen o  málo  mladší  -  v 

loňském roce oslavilo 95 let trvání. Za jeho založení se považuje 16. červen 1916, kdy student turnovské 

reálky Vláďa Horáček založil první družinu.  V roce 2012 mělo skautské středisko v Turnově  292 členů v 

osmi oddílech.

►  Letošní 15. ročník cyklu Patříme k sobě se odehrál koncem dubna, turnovský koncert byl na řadě 
26. dubna. Festival se uskutečnil v prostorách Střelnice a začal prodejní výstavou výtvarných a rukodělných 

prací lidí  se zdravotním postižením. Další akce se konaly v Semilech,  Jablonci  nad Jizerou,  Rovensku, 

Libštátě, Vysokém nad Jizerou a Tanvaldu.

►  Na zasedání zastupitelstva 26. dubna bylo hlavním bodem  projednání (a schválení) změny č. 13 A 
územního plánu města, tedy tzv. odlehčovací komunikace, o níž je psáno výše v březnovém zasedání 

ZM. Tato komunikace by měla být v rámci nového územního plánu vedena jako územní rezerva pro řešení 

vnitroměstské dopravy. Výhody a nevýhody shrnul zastupitel pověřený tvorbou územního plánu Ing. Tomáš 

Hocke takto:.  „Jde o jedinou prověřenou komunikaci,  se kterou souhlasí všechny dotčené orgány státní  

správy.  V minulosti  bylo  projednáváno asi  devět  různých variant,  všechny byly  ale  postupně dotčenými  

orgány zamítnuty. Město by mělo do budoucna mít alternativu k Hluboké ulici,“ shrnul Hocke. Minusem je 

jednak finanční náročnost – počítá se s částkou asi 460 mil. Kč,- a dále to, že  komunikace také prochází 

kolem škol, přinese nárůst dopravy v Husově ulici. Je řešením vnitroměstským, přesto Liberecký kraj dál tuto 

komunikaci i přes odpor města vede jako hlavní obchvat na Semily! Právě tato skutečnost byla tou zásadní, 

proč  pro  záměr  nehlasovala  velká  část  zastupitelů.  K tomuto bodu  se  vyjádřili  i  přítomní  občané,  kteří 

vesměs  tuto  odlehčovací  komunikaci  z  mnoha  důvodů  odmítli.  Nakonec  byl  záměr  tuto  odlehčovací 

komunikaci  zanést  do  nového  územního  plánu  odsouhlasen  nejtěsnější  většinou 14  hlasů.  Rozhodnutí 

zastupitelstva vyvolalo další protesty, o nichž je psáno v měsíci květnu.

V závěru jednání  došlo  i  na  návrat  farmářských trhů na  náměstí.  Město  kontaktoval  podnikatel  Petr 

Konopka z Vrchlabí, který tyto trhy pořádá i v jiných městech. Nabízí se na nich tradiční zboží od pěstitelů a 
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chovatelů, podnikatel garantuje všechny hygienické normy i standardní průběh trhů včetně úklidu. Trhy by 

rád pořádal jednou za dva týdny na náměstí. Záměr ale nenašel u zastupitelů dostatečnou podporu, pro 

návrat trhů na náměstí se jich vyslovilo 13. Trhy tedy zůstávají na parkovišti naproti baťovně.

►  V sobotu 28.  dubna byla oficiálně zahájena turistická sezóna v Českém ráji,  a to 9.  ročníkem 
rozsáhlé a oblíbené akce Český ráj dětem 2012.  Akce se koná vždy poslední dubnový víkend a vychází z 

turistické hry Za pověstmi Českého ráje. Dopolední putování využilo krásného prostředí Hruboskalska. Trasa 

vedla z parkoviště pod Valdštejnem po značených turistických cestách Hruboskalským skalním městem. 

Jedním  z  12  zastavení  byl  i  hrad  Valdštejn,  kde  na  účastníky  pochodu  čekala  Bílá  paní,  zajímavým 

zastavením byl zámek Hrubá Skála, kde bylo pro účastníky pochodu připraveno divadelní představení žáků 

ZŠ  Skálova Turnov. Na celé trase účastníci plnili  u postav z pověstí jednotlivé úkoly,  do průkazu 
sbírali  razítka  a  odpovídali  na  20  všetečných  otázek  ve  dvou  kategoriích.  Cílem  byl  kemp 
Sedmihorky, kde se odehrával bohatý odpolední program, plný pohádek, soutěží a rukodělných dílen. Ve 

14 hodin se dostavil osobně král Granátek (Petr Záruba) s královnou (Eliška Gruberová). Letošní akce se 

zúčastnil  i  nový  zahraniční  partner  Města  Turnova,  starosta  z  německého  města  Ottendorf-Okrilla  s 

manželkou,  který  pozdravil  všechny  účastníky  akce.  Letošní  putování  zaznamenalo  rekordní  počet 

návštěvníků - pět tisíc lidí !

Zároveň také vyšel 12. ročník Turistických novin Český ráj a přinesl několik novinek včetně časopisového 

formátu.  Na 48 stranách našli  čtenáři  tipy  a  zajímavosti  všeho druhu,  tématem letošních prázdnin  bylo 

Český ráj na kolečkách. Myšlena byla kolečka všeho druhu - rodiny s kočárky, cyklisté, in line atd.
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► Od 2. května začali policisté hlídkovat v terénu také na kolách. Program cyklohlídek běžel u Policie 

ČR už od podzimu, turnovské oddělení dostalo k užívání dvě jízdní kola, na kterých se policisté mohou 

pohybovat i v turistických a dalších lokalitách, kde je přístup autem složitý či nemožný.

► V pátek 4. května se uskutečnila pietní vzpomínka u  pomníku Padlých.  U příležitosti  67. výročí 

ukončení II. světové války byly položeny věnce k pomníku, promluvil místostarosta Mgr. Otakar Špetlík a 

vystoupily děti ze ZŠ Skálova pod vedením Daniela Balatky. Na závěr svého vystoupení zazpívaly píseň 

Škoda lásky, která je rovněž s květnovými událostmi u nás spjata, a oživila celý obřad.  

► Týž den, 4. května, se v Metelkových sadech konal Ptačí den. Uspořádalo ho Středisko ekologické 

výchovy Český ráj a návštěvníci zde mohli ochutnat ptačí potravu nebo si vyzkoušet výrobu ptačí budky. 

Dopoledne přišli školáci, odpoledne bylo pro určeno pro veřejnost.

► V sobotu 5. května byl spuštěn provoz 13. ročníku letních turistických autobusů Českým rájem. V 

květnu jezdil základní Hruboskalský okruh, od 2. června se přidaly ostatní linky:

1/ Trasa I - červená

• Turnov - Vyskeř - Hrubá Skála - Vidlák - Újezd pod Troskami - Libuň - Jinolice - Prachov - Holín - 
Jičín

• provoz 5. 5. - 8. 9. 2012 - sobota, neděle, svátek, 1. 7. - 31. 8. 2012 - úterý až pátek

2 / Trasa II - žlutá

• Jičín - Jinolice - Březka - Mladějov - Sobotka - Libošovice - Vyskeř - Olešnice - Všeň - Turnov - 
Karlovice - Hrubá Skála - Vyskeř a dále po stejné trase do Jičína

• provoz  2. 6. - 1. 9. 2012 - sobota, 1. 7. - 31. 8. 2012 - úterý až pátek, neděle

3/ Trasa III - modrá

• Semily - Chuchelna - Radostná pod Kozákovem - Rovensko pod Troskami - Újezd pod Troskami - 
Libuň - Holín - Jičín a zpět

• provoz od 30. 6. - 1. 9. 2012 - středa, pátek a neděle

4/ Trasa IV - zelená

• Semily - Chuchelna - Radostná pod Kozákovem - Karlovice - Hrubá Skála - Vyskeř - Kacanovy - 
Turnov - Mírová pod Kozákovem, Bělá - Rakousy - Malá Skála - Koberovy -Mírová pod Kozákovem, 
Smrčí, Loktuše - Radostná pod Kozákovem - Chuchelna - Semily

• provoz od  30. 6. do 1. 9. 2012 - úterý, čtvrtek a sobota

5/ Trasa V - hnědá

• Mladá Boleslav - Kosmonosy - Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradiště - Boseň - Kněžmost - 
Branžež - hrad Kost - Sobotka a zpět

• provoz 2. 6. - 1. 9. 2012 - sobota, neděle a svátek ,1.7. - 31.8.2012 - pondělí až pátek
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► V neděli 6. května se poprvé na domácím hřišti předvedl tým žen FK Pěnčín - Turnov.   Ženský 

fotbalový tým byl  založen loni  v létě,  od podzimu plánoval  již  pravidelné soutěže.  Ženy nastoupily před 

utkáním A-týmu proti Ústí nad Orlicí, které skončilo těsně 2:3. V hlavním zápasu bylo soupeřem Mnichovo 

Hradiště a turnovský tým prohrál 0:6.

►  Ve  čtvrtek  10.  května  proběhl  zábavně vzdělávací  program z  cyklu  Pět  klíčů  k  bezpečnému 
stravování, který městu poskytla Národní síť Zdravých měst. Program realizoval soubor Vanda a Standa a 

předvedl ho dvěma mateřským školám (28. října a Zborovská) a Yákladní škole 28. října.

►  V  pátek  11.  května  se  ve  smuteční  síni  v  Turnově  rozloučila  rodina  a  přátelé  se  známým 
horolezcem Radovanem Kuchařem. Turnovský rodák a jeden z nejúspěšnějších českých horolezců zemřel 

ve věku 83 let. Zúčastnil se řady expedic do Alp i do Hindukúše, v roce 2000 získal titul Český horolezec 20. 

století.

► 17. května začal na Turnovsku  vycházet nový týdeník. Časopis 5+2 přinášel informace z regionu a 

byl součástí dalších krajových mutací po celé republice. Deník vydávala společnost AGF Media podnikatele 

Andreje Babiše. První číslo vyšlo v Západočeském kraji 8. března 2012. Záměrem periodika bylo poskytnout 

zprávy a zajímavé čtení o nejbližším okolí čtenářů.

► Do 18. května mohli občané přispět svým názorem do ankety Zdravého města, co občany nejvíc 
trápí, který problém je třeba řešit nejdříve.  Anketa vesměs odrážela problémy, které byly vysloveny už v 

rámci Fóra v dubnu, zamíchala ale pořadím. Podle ankety je nejpalčivějším problémem

1.    Neexistence koupaliště - v anketě 1. místo, na fóru 5. - 6. místo

2.    Budoucí rychlostní komunikace R 35 na území města - 2. místo shodně v anketě i na fóru

3.    Průtah městem na Semily  - v anketě 3. místo, na fóru 1. místo

4.    Odstranění vlhkosti v ZŠ Žižkova - v anketě 4. místo, ve fóru  17. místo

5.    Nová zahrada MŠ 28. října - v anketě 5. místo, na fóru 7. - 9. místo

6.   Využití budovy po dětském oddělení nemocnice - následná péče - v anketě 6. místo, na fóru 19.   

      místo

7.    Ochotni řešit problémy s občany - 7. místo v anketě i na fóru

8.    Zvýšená prašnost  - v anketě 8. místo, na fóru 11. místo

9.    R 35 a vliv na životní prostředí v budoucím areálu Maškovka - v anketě 9. místo, na fóru 10. - 13. 

       místo

10.  - 11. Dětské hřiště v parku u letního kina - na fóru na 7. - 8. místě

               Zajištění péče pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra - na fóru 7. - 9. místo

► V pátek 18. května se na Valdštejně sešli znalci a příznivci netopýrů. Česká společnost pro ochranu 

netopýrů představila v podvečer v hradní kapli příklady vhodných úkrytů těchto ohrožených zvířat. Sedm 

soukromníků i firem získalo při této příležitosti ocenění za ochranu netopýrů, na čelném místě to byl právě 

hrad Valdštejn.
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► 18. května byla vyhlášena výtvarná soutěž "Turnov - moje město", jíž byly oficiálně zahájeny oslavy 

740.  výročí  založení  města Turnova,  respektive první  písemné zmínky o něm. Soutěž byla vyhlášena v 

kategoriích:                                  1. kresba, kolorovaná kresba

2. akvarel

3. koláž

4. fotografie

a dále ve věkových kategoriích : 1. děti předškolní

2. děti navštěvující 1. stupeň ZŠ

3. děti navštěvující 2. stupeň ZŠ

4. studenti středních škol

5. dospělí

Soutěžní práce se scházely na odboru školství, kultury a sportu městského úřadu do 20. září. Všechny práce 

pak byly vystaveny v budově radnice.

► V sobotu 19. května v Turnově proběhlo 2. kolo Ligy žáků o Samurajskou katanu.  Obou kol se 

zúčastnilo 395 dětí z 21 oddílů a klubů pěti krajů ČR. Z Turnova soutěžilo 41 dětí a vedly si velmi dobře: 

celkově TSC Turnov nasbíralo 171 bodů a získalo s velkým náskokem 1. místo před druhým Judo Česká 

Třebová (94,5 bodu) a třetím JC Liberec (59,5 bodu). Podrobnosti a umístění našich borců se dozvíte v 

kapitole IX. Sport.

► V úterý 22. května se konal 13. ročník  Memoriálu Ludvíka Daňka.  Do Turnova se opět sjelo na 160 

atletů,  k hvězdám mítinku patřil  desetibojař Roman Šebrle.  V hlavní disciplíně +- hodu diskem - zvítězil 

německý reprezentant Robert Hartig, který vítězným hodem 70,66 metru překonal svůj, ale i světový rekord!. 

Závody byly letos zpestřeny i o soupeření radních z okolních měst Libereckého kraje. Slavnostního zahájení 

se zúčastnili představitelé Města i Kraje, manažer a přítel mítinku, bývalý reprezentant Imrich Bugár a řada 

nejlepších českých atletů a zástupců Českého olympijského výboru. Tentokrát chyběla patronka memoriálu, 

olympijská vítězka Dana Zátopková, a to ze zdravotních důvodů.

Odpoledne bylo velmi horké a dusné "předbouřkové" počasí. Přesto mítink sledovalo přes několik stovek 

diváků. Podrobnosti najdete v kapitole IX. Sport.

Členové  občanské  iniciativy  Turnov  lidem  využili  mezinárodních  závodů  k  protestu  proti  plánované 
odlehčovací komunikaci. Během závodů visel na stadionu billboard s fotkou atletů v plynových maskách 

(zručně vyrobil Jan Staněk) a nápisem "Kašleme vám na plíce, tady bude dálnice". Aktivisté také rozdávali 

letáky s tímto obrázkem a textem. Cílem kampaně bylo, aby zastupitelé přehodnotili své rozhodnutí o trase 

silnice. K tomuto tématu vyšla další anketa na Turnovsku v akci:

Měli by turnovští zastupitelé jednat znovu o tzv. odlehčovací komunikaci přes Luka do Žižkovy ulice?

✔     Ano (Počet hlasů: 1146, tj. 81,57%)

✔    Spíše ano (Počet hlasů: 46, tj. 3,27%)

✔    Ne, komunikace pomůže dopravě ve městě (Počet hlasů: 87, tj. 6,19%)

✔    Nevím, nemám vyhraněný názor (Počet hlasů: 70, tj. 4,98%)

✔    Téma mě nezajímá (Počet hlasů: 56, tj. 3,99%)

Celkový počet  1405 respondentů svědčí o palčivosti tématu, nutno však přiznat, že odpůrci stavby jsou zde 
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"více slyšet".

► Květnové zasedání zastupitelstva 24. května řešilo možnost zvýšení poplatků za odpady. Dosud 

činil poplatek za popelnice 500 korun na osobu a rok, skutečné náklady, rozpočítané na počet poplatníků 

činily 664 korun. Nedávná novela zákona o místních poplatcích umožnila obcím zvýšit poplatek za odpady 

na skutečné náklady, maximální hranici tvoří až tisícovka za osobu a rok. Tato částka vyvolala zděšení. 

Přitom Turnované třídí odpad nadprůměrně poctivě, město je držitelem několika zlatých popelnic.

V této souvislosti  bylo zveřejněno jaké množství elektroodpadu správně zlikvidovaného přes sběrný 
dvůr za rok 2011 - bylo to 40 tun. Společnost Asekol, která se zabývá sběrem a recyklací těchto zařízení, 

uvedla, že tím Turnováci ušetřili tolik elektřiny, kolik ročně spotřebuje 180 čtyřčlenných domácností, a snížili 

emise skleníkových plynů v množství, jaké ročně vyprodukuje asi 50 aut.  Také je zřejmé, že Turnováci třídí 

plastový a papírový odpad, za stejné období ho bylo přes 900 tun.

► Poslední květnový víkend, 26. - 27. května, proběhl již 18. ročník Staročeských řemeslnických trhů. 
Návštěvníkům se představili výrobci skla, keramiky, kováři, řezbáři, kamenáři, byly tu k dostání výrobky ze 

dřeva, proutí, textilu. Nechyběl ani turnovský Fokus. Celkem bylo obsazeno přes 150 stánků a došlo také k 

obměně  prodávajících,  což  rovněž  návštěvníci  ocenili.  Vše  doplnilo  občerstvení  všeho  druhu  a  bohatý 

kulturní program, konaný opětovně na dvou jevištích - v parku a v átriu muzea. Krásné až letní počasí 

využilo k návštěvě trhů několik tisíc lidí. Podrobnosti najdete v kapitole VII. Kultura.

► V květnu uskutečnila městská policie několik přednášek v rámci Programu primární prevence na 
téma Jak se nestat obětí podvodu. Pořad byl zaměřen zejména na pomoc seniorům, kteří jsou častým 

terčem podvodníků.  Bc.  Vladimír  Hladík  vysvětlil  zásady  bezpečnosti  i  konkrétní  příklady,  jak  jednat  s 

podomními obchodníky, řemeslníky, opraváři atd., aby se z nich nevyklubal nežádaný host.

► Během května došlo na Turnovsku k řadě nešťastných událostí a nehod, při nichž musel zasahovat 

záchranný sbor:

✔   v sobotu 5. května během bouřky nad oblastí Hruboskalska byl v osadě Bohuslav zasažen bleskem 

14letý chlapec. Utrpěl popáleniny druhého stupně na polovině těla, hlavně na hlavě, hrudníku, rukou 

a nohou. Záchranáři chlapce přepravili vrtulníkem na popáleninovou kliniku v Praze na Vinohradech

✔   8. a 9. května zasahovali záchranáři pod Kozákovem. Nejprve sundávali ze stromu letce, který tam 

skončil  s kluzákem - ten vyvázl  bez zranění.  Den nato se těžce zranil  paraglidista,  který se při 

nepovedeném přistání zřítil ze čtyřmetrové výšky. 37telý muž si zlomil páteř a utrpěl další zranění. 

Záchranáři ho transportovali do liberecké nemocnice.

► Počasí letošního jara by se dalo bez nadsázky nazvat bláznivým.  Již jsem se zmínila o mrazivém 

Masopustu, teplém konci  března, sněhu o Velikonocích. Duben přinesl  další rekordy -  poslední dubnový 

víkend panovaly  v Turnově denní teploty po oba dny lehce nad +30 °C ve stínu!  A potom květen přinesl 

skok minimálně o 15 až 20 °C dolů. 17. května ráno byla naměřena teplota -4 °C, což znamenalo nevratné 

poškození některých zemědělských plodin. Kromě toho byly podobné výkyvy počasí  v tak krátkém časovém 

úseku velkou zátěží zejména pro nemocné občany.
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► V sobotu 2. června se konal 5. ročník dětského a rodinného dne Bouda na ulici. Připraveny byly 

soutěže,  atrakce,  tradiční  i  netradiční  sportovní  hrátky  (např.  bednolezení),  děti  si  mohly  prohlédnout 

hasičský i policejní vůz. Největší úspěch měla tradičně hasící pěna. Akce občanského sdružení Nová naděje 

se po loňské dobré zkušenosti opět konala v parku u letního kina a zamířilo sem na čtyři tisíce návštěvníků.

► 2. června byl zahájen 57. ročník hudebních slavností Dvořákův Turnov a Sychrov, který se stal 
součástí Dvořákova festivalu. Jak je psáno v předešlých letech turnovské kroniky, červen by se dal nazvat 

měsícem hudebních festivalů. Prvním z nich je vždy Dvořákův festival. Letošní zahájení proběhlo tradičně na 

Sychrově u pamětní desky Mistra Dvořáka a v zámecké galerii. Mezinárodní interpretační dílny mladých se 

uskutečnily 13. - 16. června v Turnově a účastnilo se jich asi 50 frekventantů v oborech zpěv, klavír a housle. 

Odbornými lektory byly Michyio Keiko,  Jaroslav Šaroun,  Jana Turková a Leoš Čepický.  23.  června byl 

festival  uzavřen  v  turnovském  kostele  Panny  Marie  hudebně  literárním  programem  Biblické  písně. 

Podrobnosti o tomto projektu jsou uvedeny v kapitole VII. Kultura.

► V neděli  3.  června úřadoval na hradě Valdštejně generalisimus Albrecht z Valdštejna se svým 
sekretářem.   Tedy kostýmovaný pan Miroslav Kněbort,  který vojevůdce hrál.  Kostýmovaným prohlídkám 

předcházela soutěž pro děti o poklad Albrechta z Valdštejna. 

► V neděli  10.  června se na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově konal krajský sokolský slet.  Na 

generálce před červencovým XV. všesokolským sletem v Praze se u nás představilo 500 cvičenců ze tří žup 

Libereckého kraje. Cvičení všech skupin od dětí až po seniory sledovalo asi dva a půl tisíce diváků, jako 

předprogram vystoupily mažoretky Perličky. Škoda, že počasí cvičencům příliš nepřálo a ve druhé polovině 

programu se rozpršelo.

Sokolské  hnutí  oslavilo  v  roce  2012  150  let  od  svého  vzniku.  Turnovská  jednota  patří  k  nejstarším  v 

republice. V průběhu roku se konaly další oslavy tohoto významného jubilea, soustředěné hlavně na září. 

Další informace o sletu se dozvíte v kapitole IX. Sport.

► O víkendu 16. a  17. června se uskutečnil 8. ročník závodu ve slalomu na kolečkových bruslích - 
memoriál  Milana Kopala a  CILA CUP 2012 -  a zároveň světový pohár in line World Cup. Závody 

proběhly opět v ulici Jana Palacha, která byla pro dopravu uzavřena. Zúčastnilo se 100 borců z pěti států 

Evropy. Tentokrát závodům přálo počasí a nedošlo k žádnému zranění. V kategorii mužů zvítězil Kristaps 

Zvejniels z Lotyšska, nejlepším Čechem byl Turnovák Jan Moeller, který skončil na 14. místě.  Kategorii žen 

tradičně vládly  Němky v  čele  s vítězkou Ann-Katrin  Stolzovou.  Z České republiky  byla  nejlepší  Gabriela 

Kudelásková z SKP Kometa Brno (10. místo), z Turnova nejlépe dojela Martina Šulcová (18. místo). Další 

informace najdete v kapitole IX. Sport.

► Ve dnech 22. až 24. června se konalo mistrovství ČR  juniorů a dorostenců  v atletice. Na stadionu 

Evžena Rošického v Praze získali  z  AC SYNER Turnov 2 medaile:  junior Jan Formáček vybojoval  zlato 

v hodu  kladivem a  Kateřina  Čermáková  stříbro  v běhu  na  800  metrů  dorostenek.  Další  informace  jsou 
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uvedeny v kapitole IX. Sport. 

►  V sobotu 23. června se v malebném areálu restaurace Zrcadlová koza na břehu Jizery konal 5. 
ročník rockového festivalu KOZAFEST. V programu vystoupilo 11 kapel,  Turnov byl zastoupen dvěma 

kapelami -  All Friends Dead a  Swanflowers. Více o programu je uvedeno v kapitole VII. Kultura.

► Ve čtvrtek 28. června zasedalo zastupitelstvo města. Jedním z bodů programu byly požadavky  na 
aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a zabývali se rovněž peticí občanů ve věci 
řešení  obchvatu  na  Semily mimo  zastavěné  území  Turnova  a  požadavkem  vypuštění  severozápadní 

odlehčovací komunikace centra města z nového územního plánu. Tedy opět silnice!  Z jednání vyplynuly 

následující závěry:

1. Požadavky na aktualizaci Zásad územního rozvoje   Libereckého kraje  :

✔ ZM  souhlasí  s  uplatněním  podnětu  města  Turnov  pro  aktualizaci  Zásad  územního  rozvoje 

Libereckého kraje:

✔ Změnit koridor kapacitní silnice S5 Turnovem dle závěrů „Územní studie koridoru kapacitní silnice – 

R10/R35  Mnichovo  Hradiště  -  Rádelský  Mlýn  –  Úlibice“  od  firmy  Atelier  T-plan,  s.r.o.  tj.  mimo 

rozvojové území Výšinka – Vrchhůra. Vyřadit silnici S5 ze sítě rychlostních silnic a sledovat ji jako 

kapacitní silnici v kategorii silnic I. třídy (S) v parametrech S 14,75 (vystřídaný třípruh, uspořádání 

2+1).

✔ Zapracovat  vymezení  koridoru  pro  obchvat  silnice  II/283  ve  směru  Turnov  –  Valdštejnsko  – 

Chloumek – Bělá dle dokumentu "Optimalizace pořadí realizace silničních obchvatů vybraných měst 

v Libereckém kraji na silnicích II. a III. třídy a optimalizace realizace humanizací průjezdních úseků 

silnic z hlediska přínosů k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu“ od firmy CityPlan spol s r.o. tj. 

v  nové trase obchvatové komunikace, která by odklonila tranzitní dopravu mimo centrální oblast 

města  Turnov.  Odklon je  navržen s  využitím stávajících silnic  III.  třídy ve směru Valdštejnsko – 

Sekerkovy Loučky (III/2835) a v části  U Rybníka ve směru Chloumek do Bělé (III/2834), kde se 

napojí na stávající silnici II/283.

✔ Zrušit  možnost  vyvlastnění pozemků pro založení prvků nadregionálního a regionálního systému 

ekologické stability.

2.  Řešení  obchvatu  na  Semily  mimo  zastavěné  území  Turnova  a  požadavku  vypuštění  severozápadní 

o  d  lehčovací komunikace centra města z nového územního plánu:  

✔   ZM setrvale a dlouhodobě (od r. 2002) prosazuje přeložku krajské silnice II/283 (obchvat na Semily – 

silniční propojení Turnova ve směrech na Semily a Lomnici nad Popelkou) mimo katastrální území 

města jako jediné vhodné řešení této krajské komunikace a jako prioritu pro oblast dopravy.

✔  Z  tohoto  důvodu ZM opětovně vznáší  tento  požadavek  vůči  Libereckému kraji  s  tím,  aby byla 

zanesena přeložka silnice II/283 v trase Valdštejnsko – Bělá do aktualizace Zásad územního rozvoje 

Libereckého kraje  z  důvodu,  že stávající  ZÚR LK řeší  tuto  přeložku až v  souvislosti  s  budoucí 

komunikací S5 (trasování silničního tahu I/35 Turnov - Jičín) v prostoru Rovenska pod Troskami, což 

je pro Turnov nevyhovující.

( Převzato z materiálů ZM)
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► V pátek 29. června se konal v časovém pořadí třetí červnový festival - Funkin´8.  Letos se na pódiu 

atria Muzea Českého ráje vystřídaly kapely Super Hero Killers, Hitfakers, Atomic Gigolo, 10Dance a Erika 

Fečová. Další informace přináší kapitola VII. Kultura.

► Týž den, 29.6.,  byl zahájen Hudební festival  a Letní hudební kurzy Bohuslava Martinů a Leoše 
Janáčka.   V Turnově 7.  ročník  přilákal  do Českého ráje  interprety a milovníky smyčcových nástrojů.  V 

programu byly téměř každodenní koncerty:

- 30.6. - Graffovo kvarteto

- 2.7. - Miroslav Jelínek (kontrabas) a Ladislav Kyselák (viola)

- 4.7. - Bohuslav Matějka (housle), Petr Adamec (klavír)

- 5.7. - Baiba Kuusela z Finska (violoncello)

- 8.7. - Závěrečný koncert účastníků dílen

Další podrobnosti naleznete opět v kapitole VII. Kultura.

► K 30. červnu byla vydána pololetní statistika počtu živností a podnikatelů v Turnově.  Radostnou 

zprávou bylo mírné zvýšení počtu živností i podnikatelských subjektů, a to o 130 podnikatelů na celkový 

počet 7.012 a 473 živností. Zde došlo také k poklesu (51 živností bylo zrušeno) na celkový počet 9.925.

► Nezaměstnanost na Turnovsku během 2. čtvrtletí poklesla skoro o 1 procento. K poslednímu červnu 

hledalo v okrese Semily práci 3.441 lidí, což je 8,7 % práceschopných obyvatel. V regionu byl největší zájem 

o řidiče nákladních aut, kuchaře a kominíky. V rámci Libereckého kraje bylo  k 30. 6. 2012 v evidencích 

úřadů práce registrováno celkem 22 264 uchazečů o zaměstnání, ve srovnání s 31. 5. 2012 tak došlo k 

poklesu stavu o 340 osob (1,5 %). Počet evidovaných mužů poklesl o 257 osob (2,4 %), počet žen pak o 83 

osob (0,7 %). Mezi nezaměstnanými z 53,0 % nadále převažovaly ženy. Na jedno pracovní místo připadalo 

skoro 12 uchazečů.
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Míra registrované nezaměstnanosti v České republice k 30. 6. 2012 dosáhla 8,07 %, tedy o 0,12 procentních 

bodů  méně  než  ke  konci  května  tohoto  roku.  Meziměsíční  pokles  míry  registrované  nezaměstnanosti 

zaznamenaly všechny kraje České republiky s výjimkou Hlavního města Praha. Zatímco v Olomouckém kraji 

došlo k meziměsíčnímu poklesu míry registrované nezaměstnanosti o 0,30 procentních bodů (tj. nejvyššímu 

mezi kraji), v Hlavním městě Praha se hodnota ukazatele naopak o 0,04 procentního bodu navýšila. I přes 

uvedený nárůst byla však míra registrované nezaměstnanosti evidovaná v Hlavním městě Praha ve výši 

4,07 % nadále mezi kraji nejnižší. Nejvyšší míru nezaměstnanosti pak stále vykazuje Ústecký kraj (12,81 %). 

Libereckému kraji v pomyslném žebříčku náležela 10. pozice.
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► Jako každým rokem byla i na prázdniny 2012 připravena letní prázdninová nabídka pro turisty i 
místní. Pro každý den v týdnu byl vyhrazen jiný program:

Pondělí

- Prohlídka tří turnovských kostelů   a centra města ( kostel Narození Panny Marie, sv. Františka a sv.

  Mikuláše a  s kostýmovaným průvodcem. Od 14.00 hodin, vstupné 50,- Kč, děti 25,- Kč.

- Ukázky broušení drahých kamenů na ručním brusu v galerii U zlatého beránka od 10.00 do 14.00 hodin,

   vstup zdarma.

Úterý

 - Prohlídka turnovské synagogy, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova s výkladem, od  10.00 a 14.00

   hodin, vstupné 50,- Kč.

 - Ukázky ruční výroby skleněných a křišťálových lustrů ve firmě Bohemian Chandeliers JW Glass na

    Vesecku od 9.00 do 12.00 hodin, vstup zdarma.

Středa

 - Komentovaná prohlídka expozice Klenotnice v  Muzeu Českého ráje. Od 10.00 hodin, vstupné 50,- Kč.

 - Magický Turnov - Večerní prohlídka města, návštěvnického centra DUV Granát a synagogy ve světle svící.

   Od 19.30 hodin, vstupné 60,- Kč.

Čtvrtek

 - Prohlídka hradu Valdštejna s loupeživým rytířem Šofem, od 10 do 15 hodin, vstupné 50,-, děti 25,- Kč

Pátek

 - Komentovaná prohlídka expozice Klenotnice v  Muzeu Českého ráje. Od 10.00 hodin, vstupné 50,- Kč.

Sobota

 - Tvůrčí dílny a soutěže pro děti v areálu Šťastná země, vstupné 90,- Kč

Neděle

 - Prohlídka kostela Jana Křtitele v Nudvojovicích, jedné z nejstarších staveb Turnovska. Od 9.00 do 12.00

   hodin, vstup zdarma.

 - Loutkáři dětem - pohádková představení na zámku Hrubý Rohozec od 11.00, 13.00 a 15.00 hodin, vstupné

   25,- Kč.

► Od 1. 7. 2012 došlo ke zpoplatnění parkování v části Skálovy ulice, a to v úseku od muzea k budově 

Střední uměleckoprůmyslové školy. Poplatek byl vybírán v době pondělí až pátek od 6 do 17 hodin, v sobotu 

od 6 do 12 hodin a činil do 1 hodiny 5,- Kč, každá další započatá hodina 20,- Kč.

► V sobotu 7. července patřilo turnovské náměstí 8. ročníku městských slavností Kámen a šperk v 
Českém ráji. Po loňském pokusu přesunout  oslavy do klidnějšího prostředí  parku a atria  se vrátily  na 

náměstí (i když loni byla smůla i s  počasím). řemeslnické centrum s ukázkami bylo situováno ve velkém 

stanu, kde sídlilo 12 řemeslníků, a  na ploše náměstí byla asi čtyřicítka stánků s tradičním zbožím. Letošního 

ročníku se účastnili převážně řemeslníci z polského města Lwówek Ślaski, turnovští se báli nezdaru akce. 
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Doprovodný program ve stylu středověkých turnajů a kejklířů probíhal až do večera, kdy po deváté večer 

vyvrcholil historickou módní přehlídkou a ohnivou show s ohňostrojem. Přes den proběhl také rytířský turnaj 

o granátové jablko. Podrobnosti o programu naleznete v kapitole VII. Kultura.

► 17. července otevřel kandidát na prezidenta Jan Fischer kontaktní místo kampaně také v Turnově, 
konkrétně v prostorách galerie Granát na náměstí Českého ráje. Při té příležitosti navštívil výrobní družstvo 

Granát na Výšince,  občanské sdružení  Fokus a na radnici  se setkal  se starostkou města PhDr.  Hanou 

Maierovou.

► Ve dnech 20. - 21. července se v Dolánkách konala Folková noc. Pořadatelé pojali 27. ročník festivalu 

jako rodinný a pro 1200 návštěvníků připravili opravdu různorodé aktivity, například divadelní představení pro 

děti, sportovní, výtvarné i jiné workshopy a soutěže zejména pro dětské návštěvníky, vodní hrátky, balonový 

výtah a další.  V programu účinkovali  Vladimír Mišík, Robert Křesťan, Ivan Hlas a další známí interpreti. 

Podrobnosti o programu jsou napsány v kapitole VII. Kultura.

► V tentýž termín, 20. - 21. července, se konalo mistrovství světa v orientačním běhu ve švýcarském 
Lausanne. A máme poprvé mistry světa ve štafetě! Vybojovali je turnovští závodníci Tomáš Dlabaja, Jan 

Šedivý a Jan Procházka. Více v kapitole IX. Sport.

 

► V polovině července začala Panochova nemocnice vyjednávat s možnými strategickými partnery. 
Zatím  se  jevily  tři  možnosti:  konkrétní  zájem  projevila  společnost  Mediterra,  která  již  provozuje  např. 

tanvaldskou  nemocnici,  dále  pražská  společnost  Asklepion  a  v  úvahu  připadalo  spojení  s  libereckou 

nemocnicí či forma dlouhodobého pronájmu. Rozhodování přešlo na radu a posléze zastupitelstvo města.

► Alej legií dostala vůbec poprvé v historii nový chodník.  Vznikal od jara 2012 jako jeden z dozvuků 

akce Čistá  Jizera.  Měří  zhruba 600 metrů  a  vede od Rývových sadů k  restauraci  Šetřilovsko.  V místě 

chodníku byla lipová alej, pokácená v roce 2009 při budování kanalizace.

► Radnice relativizovala petici občanů proti severozápadní odlehčovací komunikaci ("Tobogánu"), o 
které  je  psáno  již  v  jarních  měsících.  Petici  podepsalo  celkem  2.832  občanů,  z  toho  ale  796 

mimoturnovských. 2.036 Turnováků činí pouze 14% obyvatel města. Podle iniciativy Lidem ale na počtu 

podepsaných občanů nezáleží a Město by se mělo obchvatem na Semily zabývat znovu a najít řešení trasy 

mimo město.

►  28.  července  se  nad Turnovem přehnal  liják  s  prudkou bouří,  vichrem a  krupobitím.  Bouřka 

ukončila kolem 16. hodiny tropické letní teploty a během čtvrt hodiny napáchala škody na mnoha místech. V 

Jeronýmově ulici padl třicetimetrový rozložitý strom na střechu rodinného domu a ohrožoval ještě garáž na 

sousedním pozemku. Záchranné práce trvaly až do 23. hodiny. Kromě toho záchranné sbory zasahovaly v 

Bělé, na Hrubé Skále, v Karlovicích ...

► V červenci rozdělila Nadace B. J. Horáčka Českému ráji příspěvky na místní projekty ve výši 200 
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tisíc  korun.   Statutem Nadace jsou příspěvky určeny na realizaci  obecně prospěšných cílů  pro  region 

Českého ráje a jeho nejbližšího okolí k rozvoji duchovních hodnot, školství, vzdělávání a vědy, kulturních a 

sociálních hodnot, k ochraně přírodního prostředí,  památek a tradic, k podpoře sociálních a zdravotních 

programů, tělovýchovy a sportu a dalších aktivit vedoucích k rozvoji regionu. V roce 2012 byly podpořeny 

tyto projekty:

✔  Klub lyžařů Turnov, vybudování přírodní posilovny – 25 tis. Kč.

✔  Jiří Mohaupt, Rovensko pod Troskami, výroba filmu „Občan Horáček“ – 12 tis. Kč.

✔  ZŠ speciální a MŠ speciální Turnov, projekt muzikoterapie – 10 tis. Kč.

✔  Centrum pro rodinu Náruč Turnov, nákup speciálních pomůcek – 7 tis. Kč.

✔  Nová naděje Turnov, akce pro děti Bouda s lampionem – 5 tis. Kč.

✔  Slunce všem Turnov, nákup výpočetní techniky – 10 tis. Kč.

✔  Motýlí louka Líšný, výsadba dřevin v Arboretu Bukovina – 17 tis. Kč.

✔  Obec Hrubá Skála, oprava Řezníčkovy vily – 70 tis. Kč.

✔  TJ Turnov, oddíl OB, nákup tonerů pro tisk map – 6 tis. Kč.

✔  Diaklub Nová Paka, dětský tábor pro diabetiky – 7,8 tis. Kč.

✔  Divadlo dětem Hradec Králové, kulturní představení pro děti v našem regionu – 10 tis. Kč.

✔  Hodkovické amatérské divadlo, nákup vybavení – 10 tis. Kč.

✔  Spolek rodáků a přátel Turnova, kulturní akce – 10 tis. Kč.

► V červenci  se  na  Turnovsku  "dařilo"  trestné  činnosti  zejména v  oblasti  krádeží  a  vylupování 
automobilů. Hned zkraje prázdnin si pachatelé vyhlédli parkující náklaďáky v Nudvojovicích a vysáli z nich 

přes  100 litrů  nafty.  Gang zlodějů  aut  má zřejmě na  svědomí  krádež Škody Octavia  z  parkoviště  pod 

Valdštejnem, téže značky v Palackého ulici a pak se soustředil na okolí města, kde v krátkém čase zmizela 

další osobní auta. 29. července další lapkové vykradli kabiny parkujících tahačů a způsobili škodu za desítky 

tisíc korun.

► 21. července byla na Vyskři byla vysvěcena kaple sv. Anny. Není to událost přímo turnovská, ale 

regionální, Vyskeř je významným bodem při pohledu z Turnova do okolní krajiny a také místem výletů. Na 

vysvěcení se sjeli církevní hodnostáři včetně litoměřického biskupa? Slavnosti předcházelo procesí, které za 

zpěvu  duchovních  písní  vystoupalo  křížovou  cestou  od  hlavního  kostela  ke  kapli.  Během  práce  na 

restaurování kaple byly nalezeny starší fresky, které nyní kapli znovu zdobí.
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►  K 1.  srpnu  byli  jmenováni  noví  ředitelé  škol  a  školských  zařízení,  kteří  vzešli  jako  vítězové 
konkurzů na jaře tohoto roku. Celkem se jednalo o 12 organizací, z toho:

1/ dva ředitelé základních škol - ZŠ 28. října - ředitelem zůstal Mgr. Jaromír Frič

                                                 - ZŠ Mašov - ředitelkou se stala Mgr. Renata Šucová (dosavadní ředitelka 

                                                    Mgr. Stanislava Šulcová odchází do důchodu)

2/ osm ředitelů mateřských škol - MŠ 28. října - Zdeňka Svobodová

                                                   - MŠ Alešova - Naděžda Dovolilová

                                                   - MŠ Bezručova - Bc. Jana Dontová

                                                   - MŠ Kosmonautů - Jarmila Fibrichová

                                                   - MŠ Turnov - Mašov - Mgr. Zdeňka Čiháková

                                                   - MŠ Zborovská - Jana Brožová

                                                   - MŠ Jana Palacha - Svatava Dékányová

                                                   - MŠ waldorfská - Hana Lamačová

                                                   Všechny ředitelky byly potvrzny ve své funkci.

3/ Základní umělecká škola v Turnově - Mgr. Bohuslav Lédl - potvrzen ve funkci

4/ Středisko pro volný čas dětí a mládeže - Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil místo Mgr. Karla Štryncla

► V pátek 3. srpna byl Turnov ve zprávách  celostátní televize Nova - bohužel v negativním smyslu. 
Toho  dne  se  odehrál  incident  v  Panochově  nemocnici.  V  odpoledních  hodinách  ošetřil  lékař  na 

chirurgickém oddělení  chlapce  -  zašití  rány.  Rodiče  měli  podezření,  že  lékař  je  opilý.  Přivolaná  policie 

opravdu  požití  alkoholu  lékařem potvrdila,  přivolaný primář  chirurgie  zrevidoval  zákrok  a  nezjistit  žádné 

pochybení. Panochova nemocnice vydala oficiální prohlášení, v němž se pacientům omluvila a konstatovala, 

že se jednalo o individuální selhání  jednoho lékaře, který je jinak vnímán jako velmi svědomitý a pečlivý. 

Důvodem selhání byly problémy v soukromí.

► Na sobotu 11. srpna připravilo Město ve spolupráci s firmou Heli Czech vyhlídkové lety vrtulníkem.
Na zájemce čekali elitní piloti armádní tygří letky se strojem řady Mil Mi-24, které se účastnily i misí NATO. 

Některé takto získané fotografie se zúčastnily soutěže Turnov - moje město k 740. výročí založení města.

► V sobotu 18. srpna v ranních hodinách došlo k tragické nehodě na železnici v Dolánkách.  Vlak 

přejel v nepřehledném místě ženu. Zasahovali záchranáři i hasiči, zhruba 50 cestujících bylo vyvedeno po 

strmé stezce k silnici, kde čekal náhradní autobus.

► Koncem srpna byly zkompletovány a zveřejněny kandidátky jednotlivých stran a uskupení  do 
krajských voleb. V Turnově se v říjnu volilo i do senátu. Za Turnovsko a Mladoboleslavsko změřilo síly 

deset kandidátů: Adolf Beznoska (ODS)

Karel Horák (LEV 21)
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Jaromír Jermář (ČSSD)

Václav Jakubec (KSČM)

Jaroslav Mitlener (Svobodní)

František Petrtýl (ANO 2011)

Jan Skácel (České hnutí za národní jednotu)

Jiří Somberg (Suverenita - Strana zdravého rozumu)

Karel Stanner (TOP 09/STAN)

Zdeněk Šverma (SNK ED)

Favority  byli  dosavadní  senátor  PhDr.  Jaromír  Jermář  za  ČSSD a  Adolf  Beznoska  za  ODS,  kteří také 

postoupili do druhého kola.

Do krajských voleb vstoupilo celkem 20 subjektů (řazeno opět podle abecedy):

- Česká pirátská strana - lídr Petr Vyhnal, IT specialista

- Česká strana národně sociální - lídr Eliška Marková, studentka ČSNS

- Česká strana selského rozumu - lídr Robert Erlebach, zemědělec

- ČSSD (Česká strana sociálně demokratická) - lídr Lenka Kadlecová, zástupce ředitele domova 

                                                                             důchodců

- Dělnická strana sociální spravedlnosti - stop nepřizpůsobivým - lídr Jindřich Nestler, obchodní 

                                                                                                        referent

- Koalice Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a Strana 

  soukromníků   České republiky - lídr Eva Směšná, podnikatelka

- Komunistická strana Čech a Moravy - lídr Stanislav Mackovík, ředitel ZZS LK

- Národní prosperita - lídr Vratislav Švehla, podnikatel

- Národní socialisté LEV 21- lídr Ivo Palouš, stavební technik

- Nová budoucnost pro Liberecký kraj - lídr Pavel Žur, ředitel divadla v Jablonci

- ODS (Občanská demokratická strana) - lídr Eva Bartoňová, náměstkyně ministra

- SNK ED (Evropští demokraté) - lídr Bohuslav Kabátek, náměstek ředitele

- Starostové pro Liberecký kraj - lídr Martin Půta , starosta

- Strana práv občanů - ZEMANOVCI - lídr Miroslav Kyzyvát, agronom

- Strana pro otevřenou společnost - lídr Lidie Vajnerová, náměstkyně hejtmana

- Strana svobodných občanů - lídr David Forbelský, správce systémů

- Suverenita - Blok Jany Bobošíkové pro Liberecký kraj - lídr Otto Jarolímek, vysokoškolský 

                                                                                           pedagog a podnikatel

- TOP 09 - Jiří Kočandrle, místostarosta

- Volte Pravý blok - Miloslava Jebavá, překladatelka a tlumočnice

- Změna pro Liberecký kraj - Jan Korytář, ekolog a manažer

Celkem voliči vybírali ze 761 kandidátů. V minulých volbách byl výběr kandidujících stran i jednotlivců o něco 

užší - soupeřilo 14 stran a uskupení s celkovým počtem 542 kandidátů.  Poprvé se v krajských volbách v 

Libereckém kraji ucházela o přízeň voličů Česká pirátská strana (Piráti),  čerstvě registrovaná Česká strana 

selského rozumu (ČSSR), kterou založili místní zemědělci. S velkými ambicemi šlo do krajských voleb i nově 

založené politické hnutí - Změna pro Liberecký kraj, odvolaného libereckého primátora Jana Korytáře, a to ve 
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spojení se Stranou zelených. 

► 30. srpna reprezentoval smíšený pěvecký sbor naše město vystoupením v Senátu. Koncert se konal 

ve Valdštejnské zahradě v Praze, a to v rámci cyklu Kulturní léto v Senátu. Záštitu nad koncertem převzal 

Jaromír Jermář.

► S koncem prázdnin byl  čas na  hodnocení  hlavní  turistické sezóny v Českém ráji.  Na úvod si 

dovolím citovat manažerku Sdružení Český ráj Pavlu Bičíkovou: „Počet turistů, kteří přijíždějí na dovolenou 

do České republiky, se v posledních letech zvyšuje. Dle celostátních statistik za první pololetí 2012 v počtu  

přenocovaných zahraničních návštěvníků se řadí Slovensko na páté místo. Bohužel v Českém ráji jsme v  

hlavní  turistické  sezoně  2012  zaznamenali  pokles  slovenských  návštěvníků  v  turistických  informačních  

centrech."  A jak vypadaly statistiky turnovského informačního centra? Od června do září navštívilo Turnov 

22.215  návštěvníků,  z  toho  asi  2  tisíce  cizinců.  Opět  převládali  Němci,  Holanďani  a  Poláci,  nárůst  byl 

zaznamenán u turistů z Ruska, Francie a také Izraele. Srovnání s minulými roky:

Rok Návštěvnost celkem Z toho cizinci % cizinců
2008 18441 4319 23,42

2009 18165 3404 18,74

2010 19369 2592 12,51

2011 20723 2631 12,69

2012 22215 2000 9

V Turnovsku v akci vyšla k tématu letní turistické sezóny a možností kulturního vyžití anketa s následujícími 

výsledky:

✔  Jsem spokojen (a) - 131 respondentů ( 19,24 %)

✔  Ujde to - 28 respondentů ( 4,11 %)

✔  Nuda, nuda, nuda - 37 respondentů ( 5,43 %)

✔  Občas se něco děje, ale málo - 369 respondentů (54,19 %)

✔  V Turnově je o prázdninách mrtvo  - 38 respondentů  (5,58 %)

✔  Je mi to jedno, nemám názor, ostatní  - 78 respondentů ( 11,66 %)

► Během měsíce srpna se stalo několik závažných nehod a kriminálních případů:
-  ve čtvrtek 23.  srpna po poledni  došlo k výjimečné krádeži  na parkovišti  1.  Turnovské chráněné dílny. 

Zaměstnanci  vykládali  materiál  a  zboží  a  během tohoto  procesu  neznámý muž naskočil  za  volant  a  s 

otevřeným autem jel. Případ je o to smutnější, že chráněná dílna pomáhá postiženým lidem zařadit se do 

kolektivu a normálního pracovního života a okrást takovou instituci je vrcholem hyenismu.

-  28. srpna přejel a zranil  řidič vozidla Hyundai chodkyni na přechodu v ulici  Bezručova a z místa ujel. 

Zraněnou ženu převezla záchranná služba do turnovské nemocnice, bezprostřední ohrožení života naštěstí 

nehrozilo.

- krajští kriminalisté rozkryli po dlouhém pátrání skupinu produkující a distribuující drogy, především pervitin. 

Do případu bylo zapleteno 82 osob.
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► V pondělí 3. září začal nový školní rok 2012/13.  Počet základních a mateřských škol na Turnovsku 

zůstal stejný jako v loňském roce, škola v Sobotecké ulici  je pod správou Libereckého kraje. Největší školou 

zůstala nadále "dívčí", v ul. 28. října, zvyšuje se zájem o školu v ulici  Žižkově a školu rodinného typu v 

Mašově. Celkem do základních škol v Turnově nastoupilo od září 1607 dětí ( o 13 více než loni), z toho do 

prvních tříd 183 dětí ( o 4 méně než loni).  Srovnání s minulými lety najdete v následující tabulce:

Škola Počet žáků
2012/13

Počet žáků
2011/12

Počet žáků 
2010/11

Prvňáčci
2012/13

Prvňáčci
2011/12

 Prvňáčci
2010/11

ZŠ Skálova 481 506 510 39 54 40

ZŠ 28. října 591 598 600 58 55 53

ZŠ Žižkova 450 405 370 66 63 54

ZŠ Mašov 85 85 87 20 15 19

Celkem 1607 1594 1567 183 187 166

Mateřské školy měly k 1. září 2012 100% naplněnost, chodilo do nich 558 dětí., z toho mělo 17,4% trvalé 

bydliště mimo město. Mimoturnovské školky byly ovšem také plné, jediná dvě volná místa měla ještě školka 

v Mírové pod Kozákovem.

MŠ Turnov Kapacita Naplněnost
 k 1.9.2012

Nově přijatí Počet 
předškoláků

28. října 74 74 26 27

Alešova 85 85 13 16

Bezručova 65 65 24 16

Mašov 45 45 16 14

Zborovská 92 92 30 32

Jana Palacha 54 54 26 15

Kosmonautů 104 104 27 37

Hruborohozecká (waldorf.) 52 52 19 12

MŠ speciální 20 20 5 13

Celkem 558 558 186 182

Další tabulky a podrobnosti o jednotlivých školách najdete v kapitole VI. Školství.

Během školních prázdnin byla realizována většina rekonstrukčních prací ve školských zařízeních:

✔ V MŠ 28. října byly pořízeny nové vstupní dveře, a to nákladem 81 tisíc korun

✔ V MŠ Alešova probíhala v letních měsících rekonstrukce sociálních zařízení  nákladem 515 tisíc 

korun.  Zároveň zde byl  zateplen strop nad celým půdorysem školy  a nátěr  dřevěného obložení 

fasády za dalších více než 100 tisíc korun

✔ V Základní umělecké škole byla vyměněna ateliérová okna v horním podlaží v hodnotě 273 tisíc 

korun
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✔ Dále byla plánována úprava venkovních ploch u MŠ Zborovská a rekonstrukce  příček v ZŠ Žižkova

► V úterý 4. září bylo otevřeno jediné centrum pro dospělé s autismem v Libereckém kraji, a to v 
budově školky v ulici Jana Palacha. Centrum bylo plánováno jako služba pro postižené autismem, kteří 

prošli  speciální školou u nádraží a s věkem museli  uvolnit  místo dalším klientům. Do budoucna byly již 

konkrétní  plány a příslib  částky 3,5 miliónu korun na výstavbu takového zařízení  pro postižené dospělé 

klienty,  které  může  sloužit  i  lidem  s  jiným  mentálním  postižením.  Slavnostního  otevření  se  zúčastnili 

představitelé města i senátor Jaromír Jermář.

► V sobotu 8. září se uskutečnil Wake Up Festival, kterým oficiálně začal cyklus kulturních programů 
k 740.  výročí  založení  města  Turnova.  Samotný  festival  ukázal  bohatost  mladých  turnovských  kapel, 

vystoupili  samozřejmě také hosté (  Prague Conspiracy,  Dáša Vokatá & J.  Jelínek,  DG 307 ...).  Festival 

přilákal k jevištím v letním kině a atriu muzea asi 400 diváků. Do cyklu pořadů k výročí města byly dále 

zahrnuty tyto pořady:

✔ 16. září - Koncert duchovní hudby v kostele Narození Panny Marie

✔ 24. září - vernisáž výstavy soutěžních prací Turnov - moje město (samostatně popsáno níže)

✔ 2. října - Čtení z letopisů turnovských

✔ 4. října - divadelní představení České nebe

✔ 6. října - Svatohubertská slavnost na Valdštejně

✔ 11. října - křest knihy Z babiččiny kuchyně do dědova sklípku

✔ 19. října - Střelnice All inclusive - den otevřených dveří s nabídkou programů

✔ 22. října - recitál Jakuba Pustiny (THV)

✔ 25. října - Divadelní den

✔ 28. října - Slavnost k 740 výročí založení města Turnova, která je popsána v říjnovém kalendáriu 

► Ve dnech 8. až 16.  září proběhly v Turnově Dny evropského dědictví.   Kromě Města Turnova jako 

člena Sdružení  historických  měst  a  sídel  Čech,  Moravy  a  Slezska  se  přípravy  akcí  účastnil  také  hrad 

Valdštejn a zámek Hrubý Rohozec:

✔ v sobotu 1. září  proběhl jako "předskokan"  koncert brněnské skupiny Klezmehrin v  synagoze v 

Krajířově ulici a zároveň zde probíhala výstava připomínající pozoruhodnou osobnost Hieronyma Lorna

✔ o  víkendu  8.  -  9.  září   uspořádal  státní  zámek  Hrubý  Rohozec  zvláštní  prohlídky  Putování  za 
renesancí do jindy nepřístupných prostor zámku

✔ v úterý  11.  září  se  v  Muzeu  Českého  ráje  konala  přednáška  Nové  archeologické  nálezy  na 
Turnovsku, přednášel PhDr. Jan Prostředník

✔ ve  dnech  11.  -  19.  září  umožnilo  Muzeum  Českého  ráje  Prohlídky  rekonstruovaného  sklepení 
barokního domu U Bažanta 

✔ v neděli 16. září směřovali návštěvníci do kostela Narození Panny Marie v Turnově, kde se uskutečnil 

koncert duchovní hudby  v podání studentů Hochschule  fur Musik ve Stuttgartu Marie Zahrádkové 

(varhany) a Karla Chudého (violoncello)

✔ na úterý 18. září  pak připravil odbor školství. kultury a sportu již 4. ročník oblíbené soutěže pro děti 
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Putování  za  památkami.  Akce  zúčastnilo  97 dětí  ze  4.  a  5.  ročníků  základních  škol.  Trasa  byla 

připravena jako  dvouhodinová  vycházka  se  čtyřmi  soutěžními  stanovišti.  Začínalo  se  prohlídkou 

synagogy v Krajířově ulici, kde děti dostaly první část kvízu. Pak účastníci pokračovali do Skálovy ulice, 

kde si prohlédli nejnověji zapsanou turnovskou památku, kterou je základní škola architekta  Jaroslava 

Valečky z r. 1908. Dále žáci putovali do Rývových sadů na ukázky sokolnictví a posledním stanovištěm 

byl Dlaskův statek v Dolánkách.  Vyhlášení vítězů proběhlo na dvoře před statkem, kde se nejdříve 

konal  bleskový "rozstřel", protože první a druhé družstvo mělo stejný počet bodů. Vítězové si odnesli 

knížky a medaile, druhé a třetí družstvo brožury o Českém ráji a drobnější ceny. 

► V sobotu 8. září turnovští skauti slavili  sto let českého skautingu.  Po celostátních oslavách na 

svatého Jiří připravili vlastní  slavnost střediska Štika Turnov. Odpoledne projely městem alegorické vozy ke 

Střelnici,  kde  pokračovala  oslava  mimo  jiné  snědením  symbolických  100  dortů  a  uložením  vzkazů  pro 

budoucí generaci, které byly předány muzeu a mají být otevřeny v roce 2036 u příležitosti oslavy 120 let 

skautingu v Turnově.

► V pátek 14. září začaly před Střelnicí práce na instalaci díla Tvar, které připomíná odkaz mecenáše 

Bohuslava Jana Horáčka. Odhaleno bylo o šest neděl později v rámci slavnosti k 740 výročí založení měst a 

10. výročí úmrtí B.J. Horáčka.

► Ve dnech 16. - 22. září  se Turnov připojil k mezinárodnímu programu  Evropský týden mobility a 
Evropský den bez aut, který připadl na čtvrtek 20. září.  Na bohatém programu v Turnově se podílelo 

Město Turnov, odbor životního prostředí, Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Městská knihovna Antonína 

Marka i "přespolní" organizace, zabývající se ekologií a bezpečností v dopravě. Byly připraveny následující 

akce:

✔ neděle 16. září - Pohádková neděle na hradě Valdštejně

✔ pondělí 17. září - "Nordic Walking" - lekce správné chůze

                                       - beseda Turnov, město proměn

✔ 18. a 19.- S ČD vláčkem na výlet - zábavný pořad o mašinkách 

✔ čtvrtek 20. září - Evropský den bez aut ve Skálově ulici  byl stěžejní akcí a vyvrcholením celého 

týdne.  Zahájení  proběhlo  za  účasti  představitelů  města  Turnova.  Následovalo  biketrialové 

vystoupení  trojnásobného  mistra  světa  Martina  Šimůnka.  Průběžně  probíhaly  ukázky  techniky 

Hasičského  záchranného  sboru  Libereckého  kraje,  záchrany  života  a  prezentace  Zdravotnické 

záchranné služby Libereckého kraje, ukázky práce policejních psovodů a techniky dopravní policie, 

na ukázkách první pomoci a propagaci zdravého životního stylu spolupracovala Střední zdravotnická 

škola s Českým červeným křížem. Svou činnost  představily formou her a soutěží   Centrum pro 

rodinu Náruč, FOKUS Turnov, novinkou bylo vystoupení dechové hudby Turnovanka v odpoledních 

hodinách,  zapojení  Sdružení  Český  ráj,  akce  Zdravý  zoubek  a  další.  Největší  oblibě  malých 

návštěvníků se těšil opět skákací hrad.

✔ pátek 21. září - Den otevřených dveří v hasičárně na Daliměřicích

✔ sobota 22. září - Greenway Jizera - cyklovýlet do Svijan a zpět

                           Historie a současnost Rohozeckého zámeckého parku - komentovaná prohlídka
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► 18. září bylo rozhodnuto o opravě ulice 28. října v Turnově.   V soutěži o největší stavební zakázku 

roku 2012 zvítězila liberecká firma INTEGRA. s nabídkou konečné ceny díla 29 miliónů korun. Práce začaly 

v polovině října.

► 19. září zemřela hraběnka Marguerite Kottulinsky, patronka a propagátorka zámku Sychrov. Jedna 

z posledních příslušnic rodu Rohanů - Guemené - Rochefort zemřela ve věku nedožitých devadesáti let.

► V sobotu 22. září se konala selská jízda na Dlaskově statku. Spolek Selská jízda byl zrušen nacisty a 

obnoven až před 20 lety. U této příležitosti vystoupil poprvé na doláneckém posvícení. Také letos předvedl 

jezdce na koních i kočáry tažené koňmi.

► V pondělí 24. září proběhla vernisáž výstavy a vyhodnocení soutěžních prací na téma Turnov - 
moje město.  První slavnostní část proběhla ve velkém  sále ZUŠ, kde s kulturním programem vystoupil 

Bohuslav Lédl, Monika Szantó a dramatický kroužek ZŠ Žižkova pod vedením Jany Kepkové, který nacvičil 

zdařilou scénku o počátcích Turnova. Poté se návštěvníci odebrali do budovy radnice k prohlídce výstavy a 

malému občerstvení.  Jak je uvedeno výše,  soutěžilo se v pěti  věkových kategoriích a nejpočetněji  byla 

zastoupena  skupina  žáků  1.  stupně  základních  škol.  Celkem  soutěžilo  170  prací  od  158  autorů,  díla 

hodnotila tříčlenná porota ve složení ak. mal. Václav Zajíc (SUPŠ), ak. mal. Jiří Studnička (SUPŠ) a Mgr. 

Tereza Neméthová (Muzeum Českého ráje). Vítězové jednotlivých kategorií:

1. kategorie předškoláci:

- kresba : 1. místo Lenka Věhlasová, MŠ Alešova

                 2. místo Vítek Rachmetov, MŠ 28. října 

                    3. místo Markéta Adamová, MŠ Alešova

- akvarel :  1. místo Jan Novák, MŠ 28. října

                  2. místo Dominik Janda, MŠ 28. října

                  3. místo Vojtěch Pokorný, MŠ 28. října

- koláž :     1. místo Hana Čapková, Turnov

2. kategorie 1. stupeň základních škol:

- kresba:     1. místo Jana Zikmundová, ZŠ Žižkova

                  2. místo Johana Vondráková, ZŠ Žižkova

                  3. místo Štěpán Šíma, ZŠ Žižkova

- akvarel:   1. místo Josef Hlobil, ZŠ Mašov

                  2. místo Lucie Drahoňovská, ZŠ Mašov

                  3. místo S. Veselá - A. Bernardová, ZŠ Mašov

- koláž:      1. místo Martin Kozák, ZUŠ Turnov

                  2. místo Žáci ZŠ Alešova

                  3. místo Klára Volfová, ZŠ Mašov

3. kategorie 2. stupeň základních škol

- kresba:     1. místo Veronika Mrázková, ZŠ 28. října

                  2. místo Jiří Hušek, ZŠ 28. října

                  3. místo Tereza Poláchová, ZŠ 28. října
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- akvarel:   1. místo Simona Kratochvílová, ZŠ 28. října

                  2. místo Kristýna Hradecká, ZŠ 28. října

                  3. místo Barbora Hlavová,  ZŠ praktická Turnov

- koláž:      1. místo Barbora Jírová, ZUŠ Turnov

                  2. místo Kristýna Cilerová, ZUŠ Turnov

                  3. místo Barbora Jírová, ZUŠ Turnov

4. kategorie dospělí

   - fotografie 1. a 2. místo Alena Růžičková, Železný Brod

                     3. místo  Jiří Zajíc, Turnov

Dále  byla  udělena  dvě  čestná  uznání,  a  to  studentkám  SUPŠ  Turnov  Zuzaně  Kissové  a  Zuzaně 

Vondráčkové.

 

► Na zasedání  Zastupitelstva  Libereckého kraje  25.  září  byl  připraven materiál  o  přejmenování 
Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné  školy na Střední odbornou školu Turnov. 
Město  s  tímto návrhem nesouhlasí.  Jak  navrhlo  samo vedení  školy,  tento  název  by  vedl  ke  snížení 

prestiže školy, navíc návrh přestěhování oficiálního sídla ze Zborovské do Alešovy ulice je rovněž nevhodný. 

Turnovští zastupitelé vyzvali krajského radního pro školství, aby návrh stáhnul.

► Míra nezaměstnanosti  v  Libereckém  kraji  klesla  v  průběhu  září  na  9,2  %  práceschopného 
obyvatelstva.  Počet uchazečů o práci na úřadech práce v Libereckém kraji byl 22783, COŽ JE srovnatelné 

s loňským obdobím, ale zvýšil se počet nezaměstnaných v okresech Česká Lípa a Semily. V okrese Semily 

bylo bez práce asi 3666 lidí, z toho většina žen (1941). Nárůst od pololetí 2013 činil 225 osob. Více napoví 

následující tabulka, převzatá ze statistiky ministerstva práce a sociálních věcí:

Uchazeči 
o zaměstnání

index 
2011/2012

z toho ženy z toho zdrav. 
postižení

z toho 
absolventi škol

okres Semily 3666 105,6 1941 469 328

okres Česká Lípa 6313 101,2 3457 832 320

okres Jablonec n. N. 4214 95,8 2235 580 280

okres Liberec 8590 99,1 4634 951 463

Liberecký kraj 22783 12267 2832 1391

Zajímavé je také srovnání zaměstnanosti a výše mezd v jednotlivých krajích České republiky:
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ŘÍJEN 2012 * ŘÍJEN 2012 * ŘÍJEN 2012 * ŘÍJEN 2012 *
►  V  pondělí  8.  října  začaly  práce  na  rekonstrukci  ulice  28.  října,  která  byla  poničena  velmi 

frekventovanou objížďkou při stavbě Čisté Jizery. Začalo se už křižovatkou Markovy ulice a Mariánského 

náměstí, na které ulice 28. října navazuje. V listopadu se pak práce posunuly na úroveň Havlíčkova náměstí 

a pokračovaly směrem k nemocnici. Rekonstrukce byla plánována za 29 miliónů korun a měla by být hotova 

na podzim 2013.

► Ve dnech 12. - 13. října proběhly volby do krajských zastupitelstev a první kolo senátních voleb. 
Jak je psáno výše, o účast v zastupitelstvu kraje se utkalo 20 politických stran a seskupení, celkem 761 

kandidátů. Turnov měl skvělé obsazení již na kandidátkách a také ho plně využil. O senátorské křeslo se 

ucházelo 10 kandidátů, z nichž do 2. kola postoupili dva - dosavadní senátor Jaromír Jermář (ČSSD) a 
Adolf Beznoska (ODS). 
Ve volbách do Zastupitelstva Libereckého kraje získalo 5 politických subjektů  pět a více procent,  takže 

postoupily  a získaly příslušný počet mandátů: 

1.  Starostové pro Liberecký kraj - 22,21 %, to jest 13 mandátů
2.  KSČM - 17,89 % , to jest 10 mandátů
3.  Změna pro Liberecký kraj - 16,85 %, to jest 10 mandátů
4.  ČSSD - 13,05 %, to jest 7 mandátů
5.  ODS - 9,26 %, to jest 5 mandátů.

Pomyslně pod čarou zůstala TOP 09 se ziskem 3,52 % hlasů. 

Zastupitelstvo  Libereckého  kraje  mělo  tedy  obsazeno  45  míst,  z  toho  bylo  rekordních  pět  Turnováků 

(vyznačeno tučně):

1. Starostové pro Liberecký kraj:

Vladimír Boháč, Eva Burešová, Michael Canov, Jaromír Dvořák, Jiří Löffelmann, Hana Maierová, Vladimír 

Mastník,  Lenka Mlejnková, Marek Pieter, Martin Půta, Vladimír Stříbrný, Petr Tulpa, Tomáš Vlček

2. Změna pro Liberecký kraj + Strana zelených

Jaromír Baxa, Miroslav Hudec, Ivana Hujerová, Josef Jadrný, André Jakubička, Zuzana Kocumová, Jan 

Korytář, Ivan Kunetka, Alena Losová, Blanka Nedvědická

3. Komunistická strana Čech a Moravy

Josef Adamčík, Miroslav Beran, Lukáš Čížek, Jan Dvořák, František Chot, Kateřina Klikarová, Stanislav 

Mackovík, František Pešek, Josef Souček, Miloš Tita

4. Česká strana sociálně demokratická

Zdeněk  Bursa,  Radek  Cikl,  Lenka  Kadlecová,  Pavel  Petráček,  Vít  Příkazský,  Martin  Sepp,  Romana 

Žatecká

5. Občanská demokratická strana

Eva Bartoňová, Petr Beitl, Tomáš Sláma, Vladimír Šámal, Otakar Špetlík
Turnovští se uplatnili i ve vedení kraje - paní PhDr. Hana Maierová, dosavadní starostka Turnova, se 
stala  náměstkyní  hejtmana  pro  cestovní  ruch,  památkovou  péči  a  kulturu. Hejtmanem byl  zvolen 

dosavadní starosta  Hrádku nad  Nisou  Martin Půta  (starostové pro  Liberecký kraj),  statutární náměstkyní 
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hejtmana Zuzana Kocumová, dalšími náměstky hejtmana byli zvoleni Marek Pieter a Josef Jadrný.

Během  zasedání  došlo  k  fau  pax  -  před  volbou  hejtmana  a  náměstků  odešli  demonstrativně  ze  sálu 

zastupitelé za ČSSD a KSČM. Přesto byly dodrženy zákonné podmínky volby, i bez nich bylo zastupitelstvo 

usnášení schopné. Myslím,  že se jim bude dobře sedět vedle kolegů. Je vidět, že politikaření a neustálé 

bojůvky, které vidíme na celostátní politické scéně, už se přenesly i na kraje.

► V pondělí 22. října před devátou ráno zahořelo v areálu společnosti JUTA, a. s., vznítil se prach v 
odsávání. Na místo vyrazili turnovští profesionálové i místní dobrovolní hasiči. Ještě před jejich příjezdem 

zaměstnanci firmy vylezli s hasicími přístroji na střechu, kde se jim podařilo uhasit okolí vyústění odtahu. S 

hasiči pak rozebírali konstrukci odsávání a dohašovali skrytá ohniska. Na místě události nebyl nikdo zraněn, 

škoda byla odhadnuta na 100 tisíc Kč.

►  Na říjnovém zasedání zastupitelstva 25. října se členové ZM vrátili k problému poplatků za odpady 
a jeho zvýšení.  Podle  nové vyhlášky,  jak uvedl  místostarosta  Jaromír  Pekař: „Ze  zákona může město 

částku za likvidaci komunálního odpadu zvednout až na 1000 Kč na osobu, my jsme se ve vedení města 

domluvili na kompromisu 660 Kč.“ Město přijdou skutečné náklady na svoz a sběr odpadu včetně provozu 

kompostárny na téměř 12 milionů korun ročně. V případě úhrady od občanů ve výši 500 Kč na osobu město 

do systému z rozpočtu doplácí 5,5 mil. Kč ročně. Kdyby došlo k navýšení na kompromisní částku 660 Kč, z 

rozpočtu by město doplácelo již jen 3,5 mil. Kč a dva miliony mohlo investovat jinam. Jeden z návrhů byl také 

až  780,-  Kč.  O  kompromisní  částce  660,-  Kč  na  jednoho  obyvatele  a  rok  bylo  nakonec  rozhodnuto  v 

listopadové schůzi.

► Týž den byla udělena čestná uznání hejtmana Libereckého kraje, která získali i dva Turnováci - 
Ivan Šolc a Jan Patočka, in memoriam.  Tato vyznamenání udělují hejtmani od roku 2006, letos dostalo 

ocenění s pamětním zlatým dukátem šest osobností. 

► V sobotu 27. října přineslo prudké ochlazení do Turnova první sníh. Sněžilo od rána a hlavně ve výše 

položených a klidných částech města ležela bílá pokrývka až do následujícího dne. 

► V neděli  28.  října,  v den státního svátku, vyvrcholily oslavy 740.  výročí  první  zmínky o městě 
Turnově a zároveň byla tradičně předána cena obce za rok 2011.   Od 16 hodin se konal  pietní akt u 
pomníku Padlých ve Skálově ulici za účasti hostů ze Spolku rodáků a přátel Turnova, Československé 

obce legionářské a představitelů města. Proslov přednesla starostka města PhDr. Hana Maierová, státní 

hymna a lidové písně zazněly v podání turnovské rodačky, sopranistky Lucie Vagenknechtové.

Od 17. hodiny následovalo odhalení pamětní desky a uměleckého díla k poctě turnovskému mecenáši 
Bohuslavu  Janu  Horáčkovi. Dílo  Jiřího  Kmoška  Tvar  bylo  vybráno  mezi  deseti  nejlepšími  z  návrhů 

studentů Střední umělecko průmyslové školy v Turnově. 

Od 18 hodin se ve velkém sále Střelnice uskutečnil  slavnostní večer. V první části programu promluvila 

starostka Města PhDr. Hana Maierová o historických návaznostech v dějinách města, poté byl promítnut 

dokument  o  B.  J.  Horáčkovi  z  dílny  JUDr.  Milana  Brunclíka.  Dalším  oficiálním  bodem  programu  byly 

nominace a předání ceny obce. Cena obce byla v Turnově zavedena v roce 2002 a za uplynulých 10 let byla 

udělena 13 významným osobnostem kulturního,  sportovního a společenského života  Turnova i  ze  sféry 
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vědecké a podnikatelské. V roce 2012 obdrželo zastupitelstvo 3 nominace, z toho dvěma nominovaným byla 

cena udělena:

Na udělení Ceny obce za rok 2012 byli navrhováni:

Petr  Gruber,  ředitel  občanského sdružení  Nová  naděje,  kazatel  Jednoty bratrské  v  Turnově.  Petr 

Gruber se aktivně účastní občanského života v Turnově.  Byl  členem městské komise pro bezpečnost a 

prevenci  kriminality  a pracuje  ve  dvou  skupinách  komunitního  plánování.  Byl  jedním  z  organizátorů 

humanitární akce Service project 2008-2010, v rámci které přijely do Turnova desítky převážně amerických 

studentů. Ti pomáhali na školách a akce současně sloužila k propagaci Turnova v zahraničí.

Pod jeho vedením rozjela Nová naděje celou řadu projektů, které mají za cíl zlepšení kvality života dětí, 

mládeže  a  rodin  v  Turnově  (  rodinné  centrum,  kluby  pro  děti,  jednorázové  akce  pro  rodiny....).   Panu 

Gruberovi  se  podařilo  učinit  z  dětského  dne  Bouda  na  ulici  prostor,  kde  můžou  všechny  turnovské 

organizace zabývající se prací s dětmi, mládeží a rodinami prezentovat svoji činnost a spolupracovat. Ve 

všech uvedených aktivitách Petr Gruber naplno pokračuje i poté, co v roce 2009 onemocněl rakovinou.

MgA.  Martin  Hybler,  výrazná  osobnost  hudebního  a  kulturního  života  města,  celostátně  i 
mezinárodně uznávaný umělec. Turnovský rodák  reprezentuje nejen naše město, ale také naši republiku 

na  mezinárodních  hudebních  festivalech  vážné  hudby.  Komponuje  skladby  pro  nejrůznější  nástrojová 

seskupení pro koncertní pódia, hudbu scénickou a filmovou. Jako aranžér upravuje a instrumentuje skladby 

starých  mistrů,  populární  hudbu  i  jazz.  Jeho  díla  jsou  hrána,  ale  také  premiérována  na  mezinárodních 

festivalech  doma  i  v zahraničí,  např.  na  Pražském  jaru.  Vedle  komponování  se  věnuje  také  odborné 

publikační činnosti,  např. odborná publikace "Dechové nástroje moderního symfonického orchestru" byla 

vydána v roce 2008.

Pro turnovskou kulturní veřejnost se stal nedílnou součástí řady komponovaných pořadů, scénické hudby 

pro Turnovské divadelní studio, napsal řadu skladeb pro děti, zejména celostátně uznávanou znělku Noci 

s Andersenem, znělku pro Jičín město pohádky.  Působí v ZUŠ Turnov,  v letošním roce spolupracoval na 

Dvořákově festivalu, kde byla uvedena jeho skladba Vzdušný palác.

Z dalších kompozic:  Semtínská lípa, Drahokam pro PS Carmina, Tajemství královny moří pro PS Musica 

Fortuna,   Melodramy  na  básně  F.  Šrámka  Dívka,  Pane,  kupte  hada,  Žena  a  jediný,  dále  melodram 

Krajinomalby na poezii  turnovského  umělce Jana Solovjeva,  instrumentální  skladby  Trosecká legenda. 

Pleskotský loupežník, hudba pro turnovské kvarteto Ad libitum, Valdštejnská taneční suita a další…

Eva Kordová, jedna z nejvýraznějších osobností turnovské kulturní scény. Jako turnovská rodačka se 

po knihovnických studiích v Praze vrátila zpět a už 40 let je pracovnicí Městské knihovny Antonína Marka 

v Turnově.

Výčet jejích aktivit je opravdu široký a zasahuje spektrum od nejmenších, předškolních dětí až po seniory. 

Pro předškoláky je to především klub Matýsek, v němž jsou děti vedeny ke čtenářství a tvořivosti. Pro děti 

školou povinné je to několik různých cyklů. Rok pohádky pro žáky turnovských ZŠ, Knížka pro prvňáčka – 

počátek výchovy dětí ke čtenářství a celostátní projekt Kde končí svět, který byl v loňském roce věnován 

Tibetu.  V tomto  projektu  je  Eva  Kordová  jmenována  garantem  pro  Liberecký  kraj.  Jiné  projekty  jsou 

věnovány celým rodinám. Víkendové Výtvarné dílny a Pohádkové podvečery. To, že se tu setkávají celé 

rodiny, aby spolu tvořily, hrály divadlo a četly, je skutečnost nedocenitelná. Eva Kordová se intenzivně věnuje 
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také  práci  mezi  seniory.  Cyklus  Aktivně  proti  stáří  přivádí  mezi  klienty  turnovských  penzionů  známé 

osobnosti z různých oblastí kultury.

Také  v  literárních  i  místopisných  pořadech,  které  pravidelně  připravuje,  přivedla  do  Turnova  mnoho 

významných, celostátně známých kulturních osobností.  Zvláštní pozornost pak zaslouží úspěšný program 

Noc s Andersenem, jehož se účastní vždy několik stovek dětí a v loňském roce oslavil desáté výročí konání.

Na udělení čestného občanství byli navrhováni:

William Beardmore (1877-1959), publicista a propagátor Československé republiky. W. Beardmore byl 

britským státním příslušníkem, většinu svého života však prožil  na českém území,  přičemž jeho trvalým 

bydlištěm byl po dlouhá léta Turnov (Daliměřice), kde také v roce 1959 zemřel. W. Beardmore působil  v 

letech 1919 - 1938 a poté opět v období 1945 - 1949 v propagačním a informačním oddělení Ministerstva 

zahraničních věcí a svou publicistickou činností se nebývalou měrou zasloužil o vytvoření pozitivního obrazu 

Československé republiky ve světě (především v anglosaských zemích). V roce 1937 mu byl udělen Řád 

bílého lva IV. třídy.

Akademická malířka  Eva Mastníková.  Navrhovaná dokázala  nejen v  oblasti  výtvarného umění,  knižní 

výtvarné tvorby a ilustrace významně pozvednout tuto oblast tvorby zvláště směrem k dětskému čtenáři, ale 

s  jejím jménem vešlo město Turnov do povědomí odborné i laické veřejnosti na celostátní úrovni. Za svou 

především ilustrátorskou činnost získala řadu ocenění, např. Zlatou stuhu a další. Ocenění si zaslouží též za 

svou pedagogickou činnost ve výtvarném oboru Základní umělecké školy v Turnově, kde vychovala celou 

řadu zajímavých osobností. Výrazně ovlivnila podobu učebnic pro základní školy a za tuto práci je také velmi 

dobře hodnocena nejen odbornou pedagogickou veřejností, ale také výtvarníky a ilustrátory.

Narodila se  v Olomoučanech u Blanska. Vystudovala SUPŠ Brno, obor  propagační grafika  u  Dalibora 

Chatrného, pedagogickou fakultu v Brně, obor český jazyk - výtvarná výchova, VŠUP Praha, obor filmová a 

televizní grafika u Miloslava Jágra. Pracovala ve  Státním pedagogickém nakladatelství Praha, od r. 1985 

žije v Turnově, od r. 2002 pracuje jako pedagog v ZUŠ Turnov.

Cenu obce obdržela Eva Kordová a Petr Gruber, in memoriam. Čestné občanství nebylo uděleno.

Následoval  kulturní  program,  v  němž  vystoupili  turnovští  rodáci,  kteří  se  úspěšně  uplatnili  v 

profesionální  kulturní  a  umělecké  obci.  Jako  první  byla  hostem  legenda  Národního  divadla  v  Praze, 

sopranistka Marcela Machotková. Po vzpomínkovém vyznání Turnovu zazněly dvě ukázky z jejího bohatého 

repertoáru  - z oper Libuše a Rusalka. Vystřídala ji opět pěvkyně, tentokrát mladé generace, slečna Lucie 

Vagenknechtová, která se věnuje hlavně hudební pedagogice. V jejím podání slyšeli diváci árii Mařenky ze 

Smetanovy Prodané nevěsty a známou Bernsteinovu muzikálovou melodii. Poté patřilo jeviště Jitce Šedivé - 

Adamusové a Adamusovu triu, které předneslo úryvky se sonát W. A. Mozarta a C. Francka. Hudba byla 

vystřídána  mluveným  slovem  a  vystoupením  pražského  herce  a  režiséra  Václava  Knopa.  Následovalo 

vystoupení violistky Hradecké filharmonie Lenky Maierové s klavírním doprovodem Martina Hyblera (úryvek 

z  Bendlova  koncertu),  o  Turnově  a  Turnovácích  pohovořil  herec,  publicista  a  moderátor  Petr  Vydra. 

Závěrečné  vystoupení  patřilo  flétnistovi  a  jazzovému  improvizátorovi  Jaroslavu  Šolcovi  za  klavírního 

doprovodu Bohuslava Lédla.
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LISTOPAD 2012 * LISTOPAD 2012 * LISTOPAD 2012

► Počátkem listopadu zveřejnil týdeník Ekonom výsledky výzkumu nazvaného Město pro byznys - za 
rok 2012 obsadil Turnov 3. místo v Libereckém kraji.  Soutěž Město pro byznys již pátým rokem hodnotí 

205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí města Prahy. V Libereckém kraji své loňské vítězství 

obhájil Jablonec nad Nisou, druhé místo obsadil Frýdlant, třetí skončil Turnov. A v čem Turnov vynikl?  V 

podílu  středních  a  velkých  firem (s  více  než 50  zaměstnanci), cenách  za  odvoz  odpadu (výše  ročního 

poplatku pro právnické osoby), cenách vodného a stočného. Daň z nemovitosti byla v roce 2012 oproti jiným 

městům nejnižší. Při srovnávání podílu kapitálových výdajů obce a financí získaných z EU na 100 obyvatel 

získal  Turnov  nejlepší  hodnocení.  Další  dílčí  prvenství  městu  připadlo za  podporu  webových  stránek  a 

obstálo rovněž v testu elektronické komunikace. 

Celkové pořadí měst v Libereckém kraji:  1. Jablonec nad Nisou

2. Frýdlant

3. Turnov

4. Tanvald

5. Železný Brod

6. Nový Bor

7. Semily

8. Česká Lípa

9. Liberec

10. Jilemnice

► Humanitární projekt Pomoc pro Kanday, založený vloni Janou Rakoncajovou při Centru pro rodinu 
Náruč, dostalo konkrétní podobu. Na přelomu října a listopadu se vrátili tři dobrovolníci z první mise přímo 

na  místě.  Horská  vesnice  Kanday leží  ve  výšce  téměř  3000 metrů  nad mořem v  pohoří  Karakoram v 

Pákistánu. Mise odjela z Turnova v polovině července a tvořili ji Jana Zadražilová, Jan Brejcha a Bohunka 

Fraňková.  Hlavním cílem bylo zmapovat situaci  v Kanday,  připravit  půdu pro další  mise a dohodnout s 

představiteli vesnice formu a rozsah další spolupráce. Podle účastníků bylo v první řadě nutno poskytnout 

obyvatelům lékařskou péči:  "Nejpalčivějším problémem byla rozsáhlá epidemie svrabu, která postihla 95  

procent obyvatel. Bylo nutné všechny obyvatele nejen přeléčit příslušnými léky, ale doslova je donutit vyprat  

a dezinfikovat všechno oblečení a ložní prádlo. Bylo také nezbytné provést plošné odčervení všech obyvatel  

a  zajistit  vesničanům různé  lékařské  zákroky  v  nemocnici  v  pět  hodin  jízdy  džípem vzdáleném městě 

Skardu.  V příštím roce bude mít  nejvyšší  prioritu  zajištění  stabilního a  nezávadného zdroje  pitné vody.  

Dalším úkolem bude zahájení činnosti Mother & Child Health Centre – centra lékařské péče pro těhotné 

ženy, rodičky a novorozence".

► V soboru 3. listopadu byly slavnostně vysvěceny zvony v kostele sv. Jakuba většího v Přepeřích. 
Skončilo  tak  desetiletí  oprav  tohoto  kostela,  do  něhož  se  zvony  vrátily  po  70  letech  -  původní  zvony 

zrekvírovali nacisté pro válečné účely. Nové zvony, zasvěcené Panně Marii a svaté Veronice, váží 389 a 279 

kg.  Před  kostelem  je  požehnal  litoměřický  biskup  Jan  Baxant,  slavnosti  se  zúčastnili  také  hosté  Livia 
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Klausová, manželka prezidenta ČR, kandidát a budoucí prezident Miloš Zeman, herečka Jiřina Bohdalová a 

další osobnosti.

►  7.  listopadu  oznámila  turnovská  Panochova  nemocnice,  že  se  dohodla  s  VZP  a  ostatními 
zdravotními pojišťovnami na dlouhodobé smlouvě.  Měla by tak být  zajištěna perspektiva nemocnice 

nejméně na dalších pět let.   Výjimkou bylo oddělení ortopedie a rehabilitace,  kde byla smlouva na péči 

uzavřena na jeden až dva roky a počítalo se s propojením turnovské a liberecké nemocnice. Naopak by v 

Turnově měly být prováděny výkony v tak zvané jednodenní péči, a to i gynekologické zákroky menšího 

rozsahu. Ředitel nemocnice Ing. Tomáš Sláma k tomu vydal následující prohlášení: 

Zástupci VZP ČR a SZP ČR a zástupci Panochovy nemocnice Turnov se 7. 11. 2012 dohodli na uzavření  

rámcové smlouvy na 5 let,  kromě oborů ortopedie a RHB, kde bude uzavřena smlouva na dobu 1 roku  

z důvodu připravované realizace fúze s Krajskou nemocnicí Liberec.

V případě, že fúze nebude realizována v roce 2013, bude rámcová smlouva omezena v oborech ortopedie a 

RHB do 31.12.2014.

Zástupci  SZP ČR tedy  stejně  jako  zástupci  VZP ČR souhlasí  se  zřízením jednodenní  péče  v oborech 

chirurgie, ortopedie a gynekologie s možností od 1.1.2013.

Závěry tohoto jednání předloží  vedení nemocnice na nejbližším jednání  valné hromady dne 12.11.2012  

k definitivnímu schválení.

Tiskové  prohlášení  je  současně  identickým  zápisem  se  závěrem  jednání  zástupců  ZP  a  Panochovy  

nemocnice Turnov s.r.o.

Vzhledem k předchozím jednáním a celostátní situaci to bylo maximum možného. Již během roku vedení 

nemocnice  jednalo  o  možném strategickém partnerovi.  Ve  hře  byly  dvě  reálné  možnosti  -  buď  fúze  s 

libereckou nemocnicí, nebo začlenění do společnosti Mediterra, což je dceřinná společnost rakouské firmy 

Vamed. Naopak dobrým signálem, že se s nemocnicí v Turnově počítá, byla podpora z dotačního programu 

NUTS II ve výši 25 miliónů korun na projekt rozšíření a modernizace bývalého dětského pavilonu. 

►  V  první  listopadové  dekádě  skončily  rekonstrukce  dvou  turnovských  středních  škol.  Střední 

zdravotnická škola dostala nová okna, zateplenou fasádu a došlo i na modernizaci sociálních zařízení a 

opravu střechy. Nová okna má i Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola na budově v 

Alešově ulici. Obě akce stály Liberecký kraj, který střední školy zřizuje, 21 miliónů korun. 

► Ve středu 15. listopadu hořelo v panelovém domě v Rubínové ulici na Výšince. Hasiči byli přivoláni 

na místo kolem 18.  hodiny a oheň, který se v panelových šachtách čile šíří,  rychle zvládli.  Nikdo nebyl 

zraněn.

► V pátek 16.  listopadu se v městském divadle uskutečnil galakoncert recitační soutěže Poetika 
2012.  Ve čtyřech věkových kategoriích soutěžilo neuvěřitelných 82 mladých milovníků poezie, velký počet 

účastníků také přednášel vlastní texty. V porotě zasedli Hana Langerová, Marek Sekyra, Jaroslav Ipser a 

Kateřina Doubravová, hudební doprovod poskytl Lukáš Trpišovský. V závěrečném galakoncertu vystoupila 

Magdalena Brožková. Umístění účastníků a další informace najdete v kapitole VII. Kultura.
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► Na zasedání zastupitelstva 29. listopadu byla projednána dvě horká témata - poplatky za odpady, o 
nichž je zmínka již na konci říjnového zápisu, a nová vyhláška o provozu loterií a jiných podobných 
her.  Vedení  Města, především v osobě pana místostarosty Jaromíra Pekaře, se na problematiku odpadů 

řádně připravilo. Z důvodové zprávy vybírám základní zajímavé údaje:

Novela č.174/ 2012 zákona o místních poplatcích přinesla čtyři základní změny: 

1. rozšíření okruhu poplatníků zejména o cizince a majitele nemovitostí, v nichž není nikdo hlášen k 

     trvalému pobytu

2. zvýšení maximální sazby až na 1000 korun za osobu a rok

3. byla zavedena společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku 

4. obcím bylo pro tuto agendu umožněno využívat registry evidence obyvatel a podobně

Vstupní informace o ekonomice zpracování odpadu jsou uvedeny v následující tabulce:

 Skutečné náklady města na zpracování komunálního odpadu 8 700 461

 Počet poplatníků 14 757

 Částka na jednoho poplatníka 589,58

 Poplatek sazba dosud výpočet dalších variant

- roční 500 588 660 720 780 839

- měsíční 41,67 49 55 60 65 69,92

- příjem městu 7878500 8677116 9739620 10625040 11510460 12981128

výpočet úlev dle zákona a skutečnosti v Turnově k 31.10.2012

osvobozeno 
710 osob 355000 417480 468600 511200 553800 595690

úleva 50% 
2235 osob 558750 657090 737550 804600 871650 9375583

úlevy celkem 913750 1074570 1206150 1315800 1425450 1533273

příjem městu po odečtení slev

6464750 7602546 8533470 9309240 10085010 10847851

Skutečné náklady včetně kompostárny 11984000

rozdíl  hrazený 
městem 5 519 250 4 381 454 3 450 530 2 674 760 1 898 990 1 136 150

Skutečné náklady na svoz a likvidaci odpadu činily 11 984 tis. korun, z toho:

- z toho svoz netříděného odpadu 8.700 tis. Kč

- svoz tříděného odpadu 2.940 tis. Kč

- provoz kompostárny 344 tis. Kč

Navrhovaná částka 660,- Kč za osobu a rok byla tedy vhodným kompromisem mezi skutečnými náklady a 

současným stavem (500,- Kč za osobu a rok). Návrh byl schválen těsnou většinou 14 pro, 9 proti, 1 se 
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zdržel.

Dalším důležitým bodem jednání byla regulace hazardu, tedy loterií a jiných podobných her, na území 
města.   Podnět k projednání podali sami zastupitelé Mgr. Martina Pokorná a Ivan Kunetka, a to zejména 

kvůli  zajištění  pořádku  ve  městě  a  regulaci  gamblerství.  Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  i  s  finančním 

dopadem, neboť od 1.1.2012 odvádí provozovatel obci 20% ze zisku (kromě toho ještě 55 Kč za den a 

zařízení finančnímu úřadu). V roce 2012 bylo v Turnově provozováno 28 automatů, 77 terminálů a 6 rulet, 

odhad výdělku pro město činil 5,5 mil. Kč (za pololetí odvedeno 3,4 mil. Kč). Přesto byly ve městě problémy 

zejména s hráči v restauracích v ulici Palackého, Hluboké, na Malém Rohozci a U Nádraží. Zastupitelstvo 

nakonec ani  po pozměňovacích návrzích  neschválilo vyhlášku, jíž  se zakazuje provozování loterií  a 
jiných podobných her na území měst Turnova (hlasování pro 4, proti 10, zdrželo se 9).

►  Ve čtvrtek 29. listopadu proběhlo na Novoměstské radnici v Praze slavnostní vyhlášení 2. ročníku 
Národní ceny Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, v níž Turnov uspěl. Zdravotně sociální 

služby Turnov do této soutěže nominovali pečovatelku z Domova důchodců Pohoda, paní Evu Pekařovou, 

která  během slavnostního odpoledne převzala z  rukou manželky prezidenta  Livie Klausové,  poslankyně 

Lenky Kohoutové a  ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové cenu za krásné druhé místo! Paní 

Pekařová  pracuje  na  své  pozici  od  otevření  domova  důchodců.  Je  velice  oblíbená  u  uživatelů  i  mezi 

spolupracovníky pro svoji skromnost, vlídnost a ochotu. Národní cena je udělována jako ocenění záslužné 

práce pečovatelek a pro zvýšení její společenské prestiže.

►  Silničáři  v  Libereckém kraji  i  v  Turnově  se  na  zimu důkladně  připravili.  Loňské  zkušenosti  se 

sněhem a silným větrem už na přelomu listopadu a prosince pobízely ke spěchu. Turnovské technické 

služby byly připraveny na údržbu zhruba 80 kilometrů městských komunikací zhruba ve stejném rozsahu 

jako v minulém období. V případě sněhu tedy pracovníci Technických služeb vyjížděli  už kolem třetí hodiny 

ranní. Kromě městských komunikací technické služby udržovaly také hlavní chodníky, náměstí, parkoviště a 

další zpevněné plochy. V plánu byly komunikace a chodníky rozděleny podle důležitosti a podle možnosti 

ošetření vzhledem k životnímu prostředí -  tedy na ty, kde lze použít  posypovou sůl  a kde pouze inertní 

posyp. K tomu účelu měly TST k dispozici asi 700 tun inertního posypového materiálu, spotřeba soli  za 

minulé zimní období byla 75 tun. Přepočteno na finance byla z rozpočtu města na zimní údržbu komunikací 

vyčleněna částka 3,5 mil. Kč. 

Konkrétní plán jednotlivých tras vypadal takto:

Chodníky: 

Ulice Antonína Dvořáka, Bezručova, Havlíčkovo náměstí,  Hluboká, Hruborohozecká (od podchodu až po 

křižovatku s  Bezručovou  ulicí),  ulice  Husova,  Kinského,  Mariánské náměstí,  Markova ulice  (levostranný 

chodník od náměstí po křižovatku s ulicí A. Dvořáka), náměstí Českého ráje, Palackého ulice, Skálova ulice 

(chodníky od náměstí  po čp.  72 -  budova městského úřadu za muzeem),  ulice Sobotecká,  V Uličkách, 

Výšinka od čp. 1378 na Kamenec včetně chodníků od křižovatky J. Palacha x Výšinka po odbočku do ulice 

J. Zajíce, Žižkova ulice, chodníky kolem kruhového objezdu u Ontexu směrem na Vesecko, ulice 5. května, 

28. října, chodník na průtahu přes Jizeru až ke Kudrnáčovým hodinám, lokalita Na Lukách.

Komunikace: 
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Havlíčkovo náměstí, ulice Hruboskalská, Jana Palacha, Jiráskova, Koškova, Krajířova, Krátká, Kudrnáčova, 

Kinského, Ladislava Petrnouška, Lidická, Mariánské náměstí, ulice Na Házce, Náměstí Českého ráje, ulice 

Na Skalici, Skálova ulice - vozovka od náměstí po čp. 72, ulice Svobodova, Tázlerova, Trávnice, U nádraží, 

Vejrichova, Zborovská, komunikace k autobusovému nádraží od křižovatky v Palackého ulici a celá ulice 28. 

října.

V Libereckém kraji byla připravena údržba téměř 2 500 kilometrech komunikací, z toho 395 kilometrů silnic I. 

třídy, které jsou ve vlastnictví státu, a přibližně 2 100 kilometrů krajských silnic II. a III. třídy. Také v rámci 

kraje byla údržba rozdělena do tří kategorií podle důležitosti: do první nejdůležitější skupiny byly zařazeny 

silnice I. třídy a některé dopravně významné komunikace nižších tříd, ty by měly být uklizeny do tří hodin. 

Silnice v druhé kategorii se uklízely do šesti hodin a ve třetí kategorii do dvanácti hodin. Na 974 kilometrech 

vozovek  byla  připravena  údržba  chemickými  prostředky,  na  1  390  kilometrech  inertní  posyp  a  na  38 

kilometrů komunikací probíhalo pouze pluhování. 
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PROSINEC 2012 * PROSINEC 2012 * PROSINEC 2012

► Od prosince 2012 byl zaveden  další způsob komunikace občanů s radnicí, a to nově umístěné 
schránky na připomínky. Schránky se nacházely na čtyřech místech – v budově radnice, informačního 

centra a v dalších dvou budovách městského úřadu ve Skálově ulici (čp. 72 a 84). Občané mohli vložit do 

těchto boxů jakoukoliv  připomínku, podnět či stížnost, samozřejmě i pochvalu či  poděkování.  Schránku 

vybírali členové Komise pro občanské záležitosti Rady města Turnova. Všechny příspěvky pak předávali k 

jednání v této komisi a konzultovali se zodpovědnými osobami.

► První adventní neděle letos připadla skoro na Barborku - 2. prosince - a toho dne se na náměstí 
Českého   ráje  konalo  tradiční  Rozsvícení  vánočního  stromu.  Program  podvečera  zahájily  fanfáry 

Žesťového souboru ZUŠ Turnov pod vedením Jiřího Richtra, které zazněly z balkónu radnice. Další program 

pak pokračoval na jevišti u nazdobené jedle. Slovem návštěvníky přivítala moderátorka Eva Kordová a paní 

starostka dr. Hana Maierová. Tradiční rozsvícení první svíčky na adventním věnci provedla paní starostka s 

místostarostou Mgr. Špetlíkem. Poté vystoupili členové dramatického kroužku ze ZŠ Skálova pod vedením 

paní učitelky Jany Kepkové s krásně namaskovanými adventními postavami v čele s Barborkou. Poté se 

dvojice andělů a pekelníků rozešly s nadílkou mezi děti, všech 1050 čokoládových zvonků bylo rozdáno. 

Příznivé počasí a snad i všeobecné povědomí o této tradiční akci přivedlo na náměstí rekordních dva a půl 

tisíce lidí. Asi hodinu před začátkem se začalo prodávat občerstvení, které zajistili  profesionální prodejci.

►  4. prosince 2012  by se turnovský mecenáš Bohuslav Jan Horáček dožil 88 let. V úterý 4.12. byly již po 
dvanácté na zámku Sychrov uděleny ceny Praemium Bohemiae 2012. Cena je udělována od roku 2001 

nejlepším studentům spolu s finanční odměnou. Letošního setkání se zúčastnil syn mecenáše B. J. Horáčka 

Jan Horáček, předseda správní rady nadace Mgr. František Horáček, člen správní rady prof. Bohumil Vybíral 

a představitelé vědeckého a veřejného života. Od počátku udělování ceny byla nadací uděleno už 258 cen, a 

to 174 studentům.  Za rok 2012 bylo oceněno celkem 20 studentů a dalším třem byla udělena mimořádná 

cena Praemium Bohemiae. Nejvyšší ocenění a částku 45 tisíc korun získal gymnazista z Tábora Stanislav 

Fořt (oceněn již podruhé) za zlatou medaili na Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice v Brazílii a 

stříbrnou  medaili  z  fyzikální  olympiády  v  Estonsku.  Pomyslnou  stříbrnou  příčku  obsadili  také  úspěšní 

účastníci olympiády v Brazílii  Jakub Vošmera a Martin Raszyk. Rekord drží absolvent SOŠ Hořice, nyní 

student  univerzity  v  Cambridge,  který  získal  cenu  Praemium Bohemiae  za  chemii  již  popáté.  Turnovští 

studenti letos mezi vyznamenanými chyběli.

► Ve dnech 7. - 9. prosince se na turnovském náměstí uskutečnil již 14. ročník tradičních vánočních 
trhů. Přes mrazivé počasí se podařilo po celé tři dny prodávat vánoční zboží, dárky, stromečky i občerstvení, 

a to v 75 stáncích na obou stranách náměstí.  Na jevišti  probíhal bohatý program. Nejnavštívenější byla 

pochopitelně vystoupení turnovských dětí  -  školních  kroužků,  žáků Základní  umělecké školy,  mažoretek 

Perliček a zejména Taneční a pohybové školy ILMA. Posledně jmenovaným musíme zvláště poděkovat, že 

byli  ochotni  vystoupit  i  v  extrémním mrazu  v  sobotu  dopoledne.  Z místních se s  úspěchem představila 

dechová hudba Turnovanka a jazzové Vánoce reprezentoval  Bohuslav Lédl a Jaroslav Kotek.  Novinkou 
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letošního programu bylo brněnské divadlo Koráb, které uvedlo Hvězdné pohádky a Betlém. Největší divácký 

ohlas sklidil tradičně soubor Pranýř se šermířskou pohádkou Princezna pro prince a ohňovou show a skoro 

závěrečné provedení Rybovy České mše vánoční. Program je podrobně popsán v kapitole VII. Kultura.

► V  pondělí  10. prosince  bylo  otevřeno  kluziště  s  umělým ledem a  rolbou  v  sídlišti  u  nádraží. 
Otevírací doba byla pro veřejnost v pondělí až pátek od 15 do 17 hodin, o víkendu 9 - 12 a 13 - 18.30 hodin. 

Stejně jako o víkendech bylo  otevřeno i  o pololetních prázdninách.  Pro novou sezónu byl  zjednodušen 

systém vstupného:  jednotné vstupné pro  děti  i  dospělé  25,-  Kč,  hokeje  620,-  Kč.  Pro malý  zájem byly 

zrušeny permanentní a rodinné vstupenky.

► Ve čtvrtek 20. prosince proběhlo poslední letošní zasedání zastupitelstva města.   Zastupitelé se 

mimo jiné zabývali cenou vodného a stočného pro rok 2013. Pro návrh Tomáše Hudce, že zastupitelstvo 

nesouhlasí se zvyšováním ceny vody, zvedlo ruku 14 členů zastupitelstva, a tedy návrh prošel do řádného 

usnesení. Další záměr o odvolání členů dozorčí rady ve vodohospodářském sdružení již neměl dostatečnou 

podporu.

Dále zastupitelé odsouhlasili důležitý krok pro budoucnost  Panochovy nemocnice v Turnově,  a sice její 

fúzi s krajskou nemocnicí v Liberci. Konkrétně se Turnov stal menšinovým akcionářem společnosti liberecké 

nemocnice. Vložením hodnoty turnovského areálu (zhruba 250 miliónů korun) získal necelých 10 procent 

akcií.

► V neděli  23.  prosince uskutečnili  turnovští  skauti  krásný podvečer s rozdáváním betlémského 
světla. Vpodvečer vytvořili u vánočního stromu na náměstí živý betlém, kde kromě Ježíška, Panny Marie a 

Josefa vystupovali i Tři králové a další postavy. Smůlu měli pouze s počasím. V silném lijáku si pro světýlko 

přišlo asi 200 lidí. 

► Navzdory oblevě byl o prvním vánočním svátku 25. prosince spuštěn vlek ve Struhách.  V téměř 

jarním počasí letošních Vánoc se mezi zelenými stráněmi vyjímal pruh sjezdovky, který měl 40 centimetrů 

většinou umělého sněhu. Bohužel s pokračující oblevou a deštěm byl provoz přerušen už 5. ledna 2013. Vše 

vynahradilo až mrazivé počasí, trvající hluboko do jarního období 2013.

► V prosinci 2012 oslavila Městská policie dvacetileté výročí své působnosti v Turnově. Již jsme se 

zmínili o novém působišti v budově bývalého internátu, kam se policie přestěhovala 15. března tohoto roku a 

kde bude jistě lepší zázemí pro pracovníky i občany (parkování, více místa).  Uvádím několik zajímavostí o 

rozvoji turnovské městské policie, které byly uveřejněny na stránkách Města:

• Při jejím založení působilo v Turnově 6 strážníků včetně velitele. Během dvaceti let se ve službách 

ve prospěch  turnovských občanů vystřídalo celkem 46 strážníků. Nyní je v pracovním poměru 18 

strážníků, z toho dvě ženy. Současným velitelem je pan Luboš Trucka, který ve své funkci nahradil  

Bohuslava Šlamboru.

• V roce 2004 byla instalována první bezpečnostní kamera, tzv. kamerový bod, a to na náměstí 

Českého ráje. V současné době je po Turnově umístěno jedenáct kamerových bodů.

• V roce  2009  došlo  novelou zákona  o obecní  policii  ke  značnému rozšíření  pravomocí  městské 
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policie, jedná se zejména o řešení veřejného pořádku, dopravy, přestupků (měření rychlosti apod.).  

Od roku 2012 přibyla i  kontrola heren a kasin na území města. Vše souvisí s tendencemi státu  

přesouvat stále více agend na města.

Řada lidí vnímá městskou policii  spíše jako represivní složku. V posledních letech se však na služebnu 

městské policie, která je pro své občany k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, obrací stále více občanů se  

žádostí o pomoc a radu, jak řešit svou tíživou či nepříznivou situaci a tento trend každoročně narůstá. Dle 

statistik se např. v roce 2006 prostřednictvím telefonátů na městskou policii obrátilo s prosbou o pomoc v 

průměru 30 osob měsíčně. V roce 2012 se jejich počet vyšplhal na 658 telefonátů za jeden měsíc!

Neméně  důležitou  a  velmi  záslužnou  službou,  kterou  naši  městští  policisté  vykonávají,  je  i  prevence 

kriminality. V průběhu roku pořádají přednášky pro různé rizikové skupiny obyvatelstva (mládež, seniory a 

osoby  se  zdravotním  postižením),  které  mají  za  cíl  především  prevenci  trestné  činnosti,  seznámení  s 

možnými rizikovými situacemi a způsobem, jak na ně reagovat.

► Posledním sportovním podnikem roku byl  tradiční Silvestrovský běh sídlištěm,  který se letos 
konal po osmatřicáté.  Hlavním pořadatelem byla opět Žlutá ponorka v osobě Mgr. Karla Štrincla, připojily 

se také Tělovýchovně sportovní klub a AC Turnov. Příznivé, téměř jarní počasí, holá a suchá trať, přilákala 

rekordních 85 závodníků z Turnova a okolí,  ale i  z Prahy,  Brna, Blanska a dokonce z Dubaje.  Vítězem 

hlavního závodu mužů do 39 let se stal již potřetí David Kučera z ABK Liberec v novém traťovém rekordu 

17:02,7 minut, který dokázal meziročně zlepšit o 45,7 sec. Druhé místo vybojoval domácí Luboš Gaisl z AC 

SYNER Turnov časem 17:06.4  a třetí  příčku obsadil  Jiří  Čivrný ml.  ze  Semil  časem 18:10.7.  Dubajský 

závodník James Buchann doběhl jako pátý. V kategorii žen zvítězila Barbora Jíšová,  závodící už za pražský 

klub, časem  20:48.8 minut. Podrobnosti naleznete v kapitole IX. Sport.

► Na konci každého čtvrtletí  zápisu roku 2012 je uveden vývoj nezaměstnanosti v těchto dílčích 
obdobích.  Jaký  byl  průběh  a  koncový  stav  sledovaného  ukazatele  v  rámci  roku  vyplývá  z 
následujících řádků a tabulek:

Základní údaje o nezaměstnanosti v Libereckém kraji v roce 2012

1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12

Počet 
uchazečů 

24083 24 427 24 016 23 050 22 604 22 264 22 637 22 641 22 783 22 847 23 197 24 185 

- muži 11919 12233 12 233 11 955 11 272 10 716 10 459 10 444 10 420 10 516 10 569 10 918 

- ženy 12164 12194 12 194 12 061 11 778 11 888 11 805 12 193 12 221 12 267 12 278 12 279 

% 
nezaměst.

9,9 10,04 9,84 9,49 9,36 9,25 9,57 9,56 9,63 9,66 9,80 10,26 

volná 
místa

1705 1847 2 156 1 969 2 076 2 015 2 029 2 045 2 074 2 176 1 930 1 831 

uchazeči 
na 1 místo

14,12 13,27 13,23 11,14 11,71 10,89 11,05 11,16 11,07 10,99 10,50 12,02 

Základní údaje o nezaměstnanosti v okrese Semily v roce 2012

1/12 2/121 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12
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Počet 
uchazečů 

3 829 3 873 3 772 3 552 3 441 3 431 3 551 3 585 3 666 3 715 3 838 3 999 

- muži 2 015 2 030 1 960 1 785 1 660 1 636 1 655 1 671 1 725 1 739 1 830 2 012 

- ženy 1 814 1 843 1 812 1 767 1 781 1 795 1 896 1 914 1 941 1 976 2 008 1 987 

% 
nezaměst.

9,75 9,84 9,58 8,94 8,73 8,74 8,99 9,06 9,26 9,32 9,63 10,04 

volná 
místa

191 207 201 224 237 221 221 212 200 265 214 227 

uchazeči 
na 1 místo

20,05 18,71 18,77 15,86 14,52 15,52 16,07 16,91 18,33 14,02 17,93 17,62 

K poslednímu dni roku 2012 registrovaly úřady práce v Libereckém kraji ve svých evidencích celkem 24.185 

neumístěných uchazečů o zaměstnání , tj. o 102 více než v lednu, ale skoro o 2 tisíce více než v letních 

měsících. Ke konci roku se nezaměstnanost opět vyšplhala nad 10% práceschopného obyvatelstva. Také v 

okrese Semily oscilovala míra nezaměstnanosti kolem 10%, jen "lepší měsíce" se posunuly více do prvního 

pololetí  -  nejlepší  byl  květen s  8,73 % nezaměstnaných.  Také počet  uchazečů o jedno volné místo byl 

alarmující, v lednu dokonce přesáhl dvacítku. K poslednímu dni roku bylo v okrese Semily  3999 lidí bez 

práce. Míra nezaměstnanosti stoupla meziměsíčně o 0,4% a poprvé v roce 2012 přesáhla desetiprocentní 

hranici.                                      

Míra registrované nezaměstnanosti v České republice k 31. 12. 2012 byla oproti loňsku ve stejné době vyšší 

o 0,74%, o více než půl procenta vzrostla dokonce i v Praze, která je na tom ve srovnání s ostatními regiony 

tradičně nejlíp. Naopak nejhorší situace je na severu země - v Ústeckém kraji  vzrostla nezaměstnanost 

meziročně o 1,08 % na konečnou hodnotu 14,02%, v Moravskoslezském kraji téměř o 1,5 %. Liberecký kraj 

obsadil 7. místo v rámci České republiky, tedy střed tabulky. Konkrétní srovnání jednotlivých krajů nabízí 
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výše uvedený graf.

► Statistika kriminality na Turnovsku byla v roce 2012 stále vcelku příznivá, ačkoli došlo k mírnému 
nárůstu trestních událostí (o 26, tj. cca 5%).  V roce 2012 bylo evidováno celkem 506 trestních událostí s 

celkem 548 trestnými činy, z nichž bylo objasněno 247, což je 48,81%. Přímo v katastru  města se odehrálo 

63% případů, zbývající zhruba třetina byla zaznamenána v okolí.  Podíl z celkové kriminality v okrese Semily 

činí dlouhodobě 35 - 38%, což je dáno zejména dobrou dopravní dostupností z větších populačních center s 

vyšší kriminalitou.  Na Turnovsku stále dominovala zejména majetková trestní činnost, která v roce 2012 

činila 51,5% (261 případů).  Například vloupání do vozidel  stouplo na 39 případů, i  když krádež vozidel 

naopak  klesla z 43 v roce 2011 na 38, což je nejméně za posledních 7 let. Velmi se rozmnožily prosté 

krádeže,  např.  jízdních kol  na ulici,  barevných kovů (okapy,  plechy,  kanálové mřížky,  kabely ...)  a jejich 

objasněnost byla stále nízká - kolem 21%. Potěšující je pokles krádeží vloupáním z 82 případů v roce 2011 

na 58 v roce letošním. Také jejich objasněnost je ovšem nízká, stěží 20%. 

Nebezpečně se vyvíjela také násilná trestná činnost, která je na Turnovsku jednou z nejnižších v republice. 

V roce 2012 řešila policie 46 událostí oproti loňským 29 (nárůst o 59%), nutno však dodat, že v roce 2010 se 

policie zabývala 42 událostmi. Jejich objasněnost ale klesla z  86,8% na 60,87%. Převládaly případy ublížení 

na zdraví, ve 12 případech šlo o domácí násilí s vykázáním násilníka z bytu. 

Ostatní  trestná  činnost zahrnovala  hospodářskou  kriminalitu  (podvody,  zpronevěry,  dokonce  padělání 

bankovek  apod.)  -  celkem  43  případů,  dále  výtržnictví,  sprejerství,  podávání  alkoholu  mladistvým, 

toxikomanie - celkem 47 případů. Tyto případy mají nejvyšší objasněnost (87,23%). Do této skupiny patří 

také trestné činy z nedbalosti, pod vlivem alkoholu a podobně, kterých bylo zaznamenáno 106.

V rámci přestupkového řízení bylo řešeno 647 případů, z toho přímo v katastru města jich bylo 495. Jednalo 

se zejména o oblast dopravy, kde byly přestupky  většinou řešeny blokovou pokutou - bylo uděleno 508 

pokut v celkové hodnotě 266.200,- Kč (cca o 200 tisíc méně než v předešlém roce). Zarážející je nárůst 

řidičů pod vlivem drog - v roce 2012 jich bylo přistiženo 48, což není zanedbatelný počet. Dále se jednalo o 

přestupky v oblasti občanského soužití a veřejného pořádku - zde bylo uděleno 27 pokut  v celkové výši 

16.700,- Kč. Zvyšující se tendenci má nový fenomén trestního jednání, a to podvody na internetu.

Statistika trestných činů a přestupků za posledních 5 let

r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012

Počet trestných činů 716 606 547 480 506

Objasněnost v % 58,88 57,43 46,8 49,58 48,81

Násilné trestné činy 36 43 42 29 46

Majetková trestná činnost 373 266 305 255 261

Hospodářská trestná činnost 66 54 46 53 43

Ostatní trestná činnost 241 243 152 143 156

Odcizená vozidla 80 63 56 43 38

Vloupání do vozidel 66 28 35 15 39

Počet přestupků v dopravě 485 779 883 870 647

Vybraná částka na pokutách 471.200 608.700 675.700 499.600 266.200

Přestupky proti veř. pořádku 30 38 27 37 27
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Vybraná částka na pokutách 22.500 24.000 21.600 21.300 16,7

(Ze zprávy Mgr. M. Drahoňovského, Policie ČR)

Pro srovnání uvádím informace o vývoji kriminality v Libereckém kraji za posledních 5 let:

Vybrané údaje za Liberecký kraj - kriminalita, dopravní nehody, požáry

2008 2009 2010 2011 2012

Zjištěné trestné činy 15463 14692 13764 13674 13003

Objasněné trestné činy 7908 7407 6403 6559 5801

% objasněnosti 51,14 50,42 46,52 47,97 44,61

Stíhané a vyšetřované osoby 7235 6816 6107 5921 5542

Dopravní nehody celkem 7088 4366 3864 3620 3859

- z toho pod vlivem alkoholu 396 285 259 302

- usmrcené osoby 37 25 18 26 25

- těžce zraněné osoby 182 145 137 117

Požáry celkem 909 1017 907 919

- škoda celkem v tis. Kč 93892 98489 105053 86320

( Zdroj: Policejní prezidium ČR a Hasičský záchranný sbor ČR, uveřejněno na stránkách ČSÚ)

► Malá  statistika občanských záležitostí v roce 2012: proběhly čtyři běhy vítání občánků, v nichž bylo 

přivítáno 143 dětí ze 166 pozvaných ( 86,15%). Z pozvaných dětí bylo přesně polovina děvčátek (83) a 

stejný počet chlapců.  Nejčastěji  používanými jmény u chlapců jsou Jan, David a Matěj (každé pětkrát) a 

následuje Matyáš (čtyřikrát). U děvčat jsou nejčastější Anna, Adéla a Kateřina (také každé jméno pětkrát) a 

následuje Eliška a Nela (popř. Nella, Nelly), celkem čtyřikrát. Velmi patrný je návrat ke klasickým jménům, 

jako je Václav, Vojtěch, Antonín, Jiří, dokonce opět jeden Josef a třikrát Mikuláš. Mezi děvčátky se dvakrát 

objevila Marie, Anežka, také Libuše a Julie. Ovšem nechyběla ani méně obvyklá a cizí jména, například 

Chloe Electra a Kevin, dále pak Alan, Oleksandr, už lehce zdomácnělý Patrik, Oliver a Elen.

Podle zásad komise pro občanské záležitosti jsou oficiálně navštěvováni občané, kteří slaví 80., 85. a 90. 

narozeniny, poté každým rokem. V roce 2012 to bylo 214 jubilantů.

Na turnovské radnici byly oslaveny dvě zlaté svatby.
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II.
ZASTUPITELÉ A RADNÍ MĚSTA,

KOMPETENCE,
KOMISE A VÝBORY RADY MĚSTA

2012
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V roce 2012 se nekonaly žádné řádné volby, přesto v městských orgánech došlo k drobným změnám 
oproti  předchozímu  roku.  V listopadu  2012  rezignoval  na  funkci  člena  zastupitelstva  města  p.  Aleš 

Hozdecký, rezignovala i první náhradnice za ODS p. MUDr. Mokrá, takže se stal členem zastupitelstva p. 

Petr Dvořák.

V zastupitelstvu města působili tito členové:
Šárka Červinková (zvolena za ČSSD)

Petr Dvořák (ODS) - od konce listopadu

Mgr. Jaromír Frič (zvolen za ODS)

ThMgr. Ondřej Halama (zvolen za KDU - ČSL)

Ing. Tomáš Hocke (zvolen za Nezávislý blok)

MUDr. Daniel Hodík (zvolen za TOP 09)

Aleš Hozdecký (zvolen za ODS) - do konce listopadu

MUDr. Martin Hrubý (zvolen za Nezávislý blok)

Tomáš Hudec (zvolen za ČSSD)

RNDr. Otto Jarolímek, CSc. (zvolen za Turnovskou koalici)

Karel Jiránek (zvolen za Věci veřejné)

Eva Kordová (zvolena za Nezávislý blok)

Milan Kratochvíl (zvolen za ČSSD)

Ivan Kunetka (zvolen za Turnovskou koalici)

PhDr. Hana Maierová (zvolena za Nezávislý blok)

MUDr. Lumír Mitáček (zvolen za ODS)

Ing. Jaromír Pekař (zvolen za ODS)

Mgr. Martina Pokorná (zvolena za Turnovskou koalici)

Jiří Rezler (zvolen za ČSSD)

Ing. Zdeněk Romany (zvolen za TOP 09)

Ing. Tomáš Sláma (zvolen za ODS)

Ing. Petr Soudský (zvolen za TOP 09)

Doc. PhDr. Alena Svobodová, DrSc. (zvolena za KSČM)

Mgr. Otakar Špetlík (zvolen za ODS)

Ing. Tomáš Tomsa (zvolen za Nezávislý blok)

MUDr. Jiří Tomášek (zvolen za Nezávislý blok)

Bc. Jan Ulrich (zvolen za Turnovskou koalici)

František Zikuda (zvolen za Nezávislý blok)

V radě města působili tito členové:
Mgr. Ondřej Halama  (zvolen za KDU - ČSL)

MUDr. Martin Hrubý (zvolen za Nezávislý blok)
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Karel Jiránek (zvolen za Věci veřejné)

Eva Kordová  (zvolena za Nezávislý blok)

PhDr. Hana Maierová  (zvolena za Nezávislý blok)

Ing. Jaromír Pekař (zvolen za ODS)

Ing. Tomáš Sláma (zvolen za ODS)

Mgr. Otakar Špetlík (zvolen za ODS)

František Zikuda (zvolen za Nezávislý blok)

Starostkou města byla od voleb v říjnu 2010 PhDr. Hana Maierová (Nezávislý blok), místostarosty Ing. 
Jaromír Pekař a Mgr. Otakar Špetlík, oba z ODS.

Kompetence starosty a místostarostů pro období 2010 - 2014

► PhDr. Hana Maierová,starostka:  rozvoj města a správy majetku, oddělení památková péče,  kancelář 

tajemníka a odbor správní - kontrola, odbor cestovního ruchu, Hrad Valdštejn, Technické služby Turnov, 

s.r.o., Vodohospodářské sdružení, poskytuje informace sdělovacím prostředkům a je zodpovědná za styk s 

veřejností, ze zákona řídí povodňovou komisi, předsedá letopisecké komisi.

Zastupuje město ve Sdružení obcí Libereckého kraje, ve SMOČR v oblasti rozvoje, Svazu historických měst 

a sídel a v Mikroregionu Jizera.

► Ing. Jaromír Pekař, místostarosta: finance, odbor  sociálních věcí a odbor dopravní, Sbor hasičů města 

Turnova, Panochova nemocnice, s.r.o., Městská teplárenská Turnov, s.r.o., Nempra, s.r.o.

Zastupuje město  ve SMOČR v financování, v Euroregionu Nisa, Mikroregionu Jizera a v dozorčí radě VHS.

► Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta: školství, kultura, sport, životní prostředí, zahraniční spolupráce, 

Městská knihovna Antonína Marka, Kulturní centrum Turnov, s.r.o., Městská sportovní Turnov, s.r.o., 

zastupuje město v Mikroregionu Jizera a v TST z hlediska záležitostí  životního prostředí.

Komise a výbory města
KOMISE RADY MĚSTA TURNOVA
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.  Tím i  nadále 

zůstávají rozhodnutí rady města či zastupitelstva. 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. 

Jednání komisí se řídí platným jednacím řádem, který byl schválen radou města 25. 4. 2001.

Členové komisí pro volební období 2010 - 2014 byli radou jmenováni na řádném zasedání dne 20. prosince 

2010. V roce 2012 se rada města zabývala personálními záležitostmi komisí pětkrát a došlo k následujícím 

změnám:

- 16. dubna byla sportovní komise doplněna o Ing. Pavla Svatoše

- 14. května byla komise pro životní prostředí doplněna o Mgr. Magdu Šálkovou a  Víta Preislera
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- 13. srpna byli jmenováni do sportovní komise Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil a Vít Jůza, do komise pro životní 

   prostředí Mgr. Michal Loukota

- 10. září došlo ke změně v komisi pro výchovu a vzdělávání: za odstoupivší Mgr. Stanislavu Šmucrovou 

   byla jmenována Renata Šulcová

- 10. prosince došlo k personální změně ve sportovní komisi: odstoupil Ing. Tomáš Hocke a jmenován byl 

    Ing. Tomáš Špinka, nově byl jmenován Ing. František Jungmann. Komise pro rozvoj a správu města 

    odvolala Ing. Jindřicha Jeníčka.      

Ke konci roku 2012 bylo složení komisí následující:

Komise kulturní
ThMgr. Ondřej Halama, Jana Adamová, Mgr. René Brož, MgA. Lukáš Hajn, Mgr. Petr Haken, PhDr. 

Vladimíra Jakouběová, Jiří Kohoutek, Eva Kordová, Mgr. Petr Kučera, Dagmar Landrová, Mgr. Bohuslav 

Lédl, PhDr. Hana Maierová, PhDr. Vratislav Mareš, Mgr. Otakar Špetlík, Petr Záruba

Komise škodní a likvidační
Mgr. Jaromír Frič, Ivan Boháč, Ing. Anna Holasová, Richard Mochal, Vladimíra Vávrová

Komise sportovní
František Zikuda, Mgr. René Brož, Petr Bydžovský, Jiří Duda, Ing. Milan Hejduk,  Tomáš Hudec, RNDr. Otto 

Jarolímek, CSc., Martin Junek, Vít Jůza, Ing. Jan Konejl, Jindřich Kořínek, Pavel Mikeš, Mgr. Aleš Mikl, Ing. 

Jakub Oma, Mgr. Filip Stárek, Ing. Pavel Svatoš, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Tomáš Špinka, Jiří Šteffan, Mgr. 

Karel Štrincl, Ing. Lumír Šubert, Jiří Vele, Jana Zajícová, Ing. Jaroslav Zahrádka, Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil

Komise dopravní
František Zikuda, Ing. Jiří Bubák, Jaroslav Frýda, Otakar Grund, Ing. Tomáš Hocke, Pavel Charousek, 

Miroslav Jech, Karel Jiránek, Ing. Jan Otmar, Ing. Jaromír Pekař, Milan Pekař, Libor Preisler, Ing. Zdeněk 

Romany, Ing. Tomáš Roubíček, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Petr Štěpánek, npor. Mgr. Václav Švihel, Bc. 

Pavel Vaňátko, Ing. Jana Veberová, Jiří Vocásek, Josef Vojtíšek

Komise pro městskou památkovou zónu
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. René Brož,  Ing. Petr Chval, Miroslav Jirčák, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová, 

Mgr. Jiří Mašek, Mgr. Jana Panáčková Feixová, Ing. Josef Pekař, Karel Sekený, ak. mal. Václav Žatečka

Komise pro výchovu a vzdělávání
Mgr. Jaromír Frič, Bc. Zbyněk Báča, Mgr. René Brož, Mgr. Zdeňka Čiháková, Bc. Radek Drašnar, Mgr. Ivo 

Filip, Eva Kordová, Milan Kratochvíl, Mgr. Jana Leitnerová, Mgr. Michal Loukota, Mgr. Roman Mareš, Ing. 

Jana Rulcová, Doc. PhDr. Alena Svobodová, Mgr.Renata Šulcová, Mgr. Otakar Špetlík, Mgr. Karel Štrincl, 

Mgr. Jaroslava Štoudková
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Komise pro zahraniční vztahy
Aleš Hozdecký, PhDr. Miroslav Cogan, Paed. Dr. Jaroslava Dudková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. Jan Grégr, Mgr. 

Roman Mareš, Šárka Salabová, MUDr. Václav Severa, Mgr. Otakar Špetlík, Mgr. Václav Zakouřil

Komise pro rozvoj, správu majetku a stavební otázky
Ing. Tomáš Hocke, Ing. Vratislav Balounek, Ing. Milan Carda, Ing. arch. Petr Cuchý, Ing. Petr Čepický, Ing. 

Petr Chval, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., PhDr. Hana Maierová, Ing. Pavel Marek, Ing. Jaromír Pekař, Ing. 

Zdeněk Romany, Ing. Miloslav Šorejs, Ludmila Těhníková, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Petr Veselý, Ing. Eva 

Zakouřilová, František Zikuda

Komise pro občanské záležitosti
Eva Kordová, Jana Adamová, Jarmila Bažantová, Jana Čejková, Eva Dudová, Ing. Jaromír Ducháč, Mgr. 

Petra Houšková, Pavel Charousek, Karel Janák, Mgr. Hana Kocourová, Dagmar Landrová, PhDr. Hana 

Maierová, Marie Meixnerová, Ing. Josef Pekař, Božena Zajíčková, Jan Zárybnický

Komise letopisecká
PhDr. Hana Maierová, Bc. René Brož, Pavel Charousek, Dalibor Sehnoutka

Komise pro Zdravotně sociální služby
MUDr. Jiří Tomášek, Bc. Jaroslav Cimbál, MUDr. Dana Drbohlavová, Iva Jirčáková, Mgr. Hana Kocourová, 

DiS., Ing. Jaromír Pekař, MUDr. Daniel Pospíšil, Bc. Drahomíra Staňková, Michaela Zadražilová, Bc. Martina 

Zemlerová

Komise sociální a bytová
Milan Kratochvíl, Ivan Boháč, Bc. Jaroslav Cimbál, MUDr. Jana Čepková, Vladislava Ejemová, Irena Holiday, 

Mgr. Petra Houšková, Břetislav Jansa, Luďka Kanclířová, Mgr. Hana Kocourová, Marie Macháčková, 

Michaela Miková, DiS., Ing. Jaromír Pekař, Ludmila Těhníková

Komise pro životní prostředí
Ing. Tomáš Tomsa,Mgr. Miroslav Beran, Ing. Petr Halama, Bc. Miroslav Hladík, Mgr. Ondřej Illich, RNDr. Otto 

Jarolímek, CSc., Eva Kohoutková, Mgr. Michal Loukota, Ing. Hana Malá, Ing. Jan Mertlík, Ing. Milena 

Pekařová, Vít Preisler, Iveta Sadecká, Romana Strnadová, Mgr. Magda Šálková, Ing. Miloslava Šípošová 

Mgr. Otakar Špetlík

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. Složení 

výborů pro volební období 2010 - 2014 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání 8.listopadu 2010. 

Výbory zastupitelstva pracovaly v tomto složení:
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Výbor kontrolní:
Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. - předsedkyně,  Dagmar Brabcová, Václav Fanta, Ing. Anna Holasová, 

Vladislav Nejedlý, Ing. Petr Soudský, Jiřina Šiftová, Jiří Vele, Jindřich Zeman, Dis.

Výbor finanční:
Ing.  Tomáš Sláma -  předseda,  Ing.  Václav Hájek,  Karel  Jiránek,  Ing.  Jaroslav Knížek,  Jiří  Kubíček,  Jiří 

Rezler, Ing. Zdeněk Romany,  Ing. Lumír Šubert, Tomáš Veber

Nově byl zřízen Výbor pro otázky Panochovy nemocnice:
Ing.  Tomáš  Hocke  -  předseda, Eva  Kordová,  MUDr.  Martin  Hrubý,  MUDr.  Jiří  Tomášek,  PhDr.  Hana 

Maierová, MUDr. Lumír Mitáček, Šárka Červinková, Karel Jiránek, Bc. Jan Ulrich, Ing. Petr Soudský, doc. 

PhDr.  Alena Svobodová, CSc

ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY OBCE
Pro období 2010 - 2014 byly  zvláštní orgány obce jmenovány v následujícím složení:

Bezpečnostní rada města
PhDr. Hana Maierová, Ing. Zdeněk Fišer, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miroslav Šmiraus, 

maj. Bc. Pavel Viták, plk. Mgr. Libor Nižník, Arnošt Černý

Krizový štáb starosty
PhDr. Hana Maierová, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Zdeněk Fišer, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Milan Hejduk, Jan 

Zárybnický, Zdeněk Hovorka, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miloslava Šípošová, Richard Mochal, Ivan Boháč, Ing. 

Jiří Houžvička, Bc. Pavel Vaňátko, Ing. Eva Zakouřilová, Mgr. Hana Kocourová, Mgr. René Brož, Ludmila 

Těhníková

Komise povodňová města s rozšířenou působností 
PhDr. Hana Maierová, npor. Mgr. Milan Drahoňovský, Ing. Zdeněk Fišer, Ing. Jiří Houžvička, Zdeněk 

Hovorka, Mgr. Hana Kocourová, Ing. Miroslava Šípošová, Ing. Miroslav Šmiraus, Mgr. Otakar Špetlík, Bc. 

Pavel Vaňátko, maj. Bc. Pavel Viták, Ing. Eva Zakouřilová

Komise povodňová města 
PhDr. Hana Maierová, Ivan Boháč, Monika Cilerová, Arnošt Černý, Ing. Jan Čihák, Ing. Jaromír Pekař, Ing. 

Zdeněk Fišer,Ing. Milan Hejduk, Ivana Hozdecká, Richard Mochal, Vladislava Skálová, Ludmila Těhníková, 

Ing. Tomáš Tomsa, Luboš Trucka

Komise pro sociálně právní ochranu 
Mgr. Andrea Brožová-Doubková, kpt. Mgr. Milan Drahoňovský, Eva Havlínová, Stanislava Havlová 

(tajemnice komise), Mgr. Jaroslava Krbečková, Mgr. Jana Leitnerová, Mgr. Karel Štrincl (zástupce předsedy)
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OSADNÍ VÝBORY

V roce 2012 přibyly dva osadní výbory a prvně jmenovaný se zmenšil o další samostatnou lokalitu. Ke konci 

roku byly v Turnově činné tyto osadní výbory:

Osadní výbor pro periferní lokalitu města Vesecko-Daliměrice-Malý a Hrubý Rohozec (k 29.3.2012 
rozpuštěn a nahrazen dvěma následujícími)
 Jiří Duda - předseda, Jaroslav Horák, Karel Kraus, Jana Palečková

Osadní výbor Mašov
Jan Šritr - předseda, Lukáš Taussig, Miloslav Sojka, Jiří Vencl, Ludmila Peterková, Jana Maierová, Milan 

Pekař, Jaroslav Štekl, Jan Bárta, Jana Veberová, Michal Marek, Petr Čapek

Osadní výbor Bukovina-Kobylka-Dolánky
Jiří Zadražil – předseda, Petr Baier, Klára Bičíková, Arnošt Černý, Miroslav Dobiáš, Vladislava Ejemová, 

Dominik Jareš, Jaroslav Pivrnec, Jiří Štefánek

Osadní výbor Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec
Jiří  Drahoňovský  –  předseda, Lukáš  Berndt,  Blanka  Koudelková,  Marian  Necpal,  Jiří  Opluštil,  Lenka 

Opluštilová, Kateřina Poslušná
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III.
MĚSTO TURNOV,

M  Ě  STSKÝ Ú  Ř  AD TURNOV  

A   Č  INNOST ODBOR  Ů   M  Ě  STSKÉHO Ú  Ř  ADU   

V     ROCE 20  1  2  
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Město Turnov
Turnov je obcí s rozšířenou působností ( úřad III. stupně).  Od změny územního členění státu v roce 

2003  byl  Turnov  ustanoven  obcí  s  rozšířenou  působnosti  (ORP),  což  znamená,  že  vykonává  výkon 

vybraných činností přenesené působnosti (státní právy) pro obce spadající do jeho správního obvodu. V roce 

2011 to 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, Žernov

Město Turnov vlastní nebo zřizuje tyto organizace:

1/ Městské společnosti s ručením omezeným - Městská teplárenská Turnov, s.r.o.

- Technické služby Turnov, s.r.o.

- Městská sportovní Turnov, s.r.o.

- Kulturní centrum Turnov, s.r.o.

- Panochova nemocnice Turnov, s.r.o.

- Nempra, s.r.o.

2/ Sdružení obcí - Vodohospodářské sdružení Turnov

3/ Příspěvkové organizace: Zdravotně sociální služby Turnov

Hrad Valdštejn

Městská knihovna Antonína Marka

Středisko pro volný čas dětí a mládeže

Základní škola ul. Skálova

Základní školy ul. 28. října

Základní škola ul. Žižkova

Základní škola Mašov

Základní umělecká škola

Mateřská škola ul. 28. října

Mateřská škola ul. Alešova

Mateřská škola ul. Bezručova

Mateřská škola Mašov   

Mateřská škola ul. Zborovská
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Mateřská škola ul, Jana Palacha

Mateřská škola ul. Kosmonautů

Waldorfská mateřská škola

Dětské centrum

Základní škola speciální a mateřská škola speciální

4/ Organizační složky městského úřadu - Sbor hasičů Města Turnova

5/ Orgány města - Městská policie

6/ Ostatní - Městský útulek pro psy

                - Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.

Partnerská města

1/ Reeuwijk (Nizozemí), od roku 1992, 12 tisíc obyvatel

2/ Jawor (Polsko), od roku 1999, 25 tisíc obyvatel

3/ Niesky (Německo), od roku 2002, 11 tisíc obyvatel

4/ Keszthelly (Maďarsko), od roku 2002, 24 tisíc obyvatel

5/ Murska Sobota (Slovinsko), od roku 2005, 14 tisíc obyvatel

6/ Alvesta (Švédsko), od roku 2006, 19 tisíc obyvatel

7/ Idar Oberstein (Německo), od roku 2006, 40 tisíc obyvatel, kamenářské středisko SRN

Městský úřad Turnov
V roce 2011 došlo k mírnému poklesu zaměstnanců ze 129 na 123.  Ke konci roku 2011 měl úřad 14 odborů, 

které byly rozmístěny v pěti budovách v okolí náměstí a měly následující počet pracovníků:  

1/ Hlavní budova radnice, Dvořákova 335:
VEDENÍ MĚSTA

PhDr. Hana Maierová, starostka města

Ing. Jaromír Pekař, místostarosta

Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta

Tajemník MěÚ – Ing. Miroslav Šmiraus

ODBOR FINANČNÍ -  10 pracovníků, vedoucí odboru: Jana Chodaničová

ODBOR ROZVOJE MĚSTA - 7 pracovníků, vedoucí odboru: RNDr. Miroslav Varga

ODBOR SPRÁVY MAJETKU - 10 pracovníků, vedoucí odboru: Ludmila Těhníková

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

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - 8 pracovníků, vedoucí odboru: Ing. Miloslava Šípošová
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KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - 3 pracovníci, tajemník - Ing. Miroslav Šmiraus

2/ Budova infocentra, nám. Českého ráje 26
ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU - 6 pracovníků, vedoucí odboru:  Ing. Eliška Gruberová

3/ Budova ve Skálově ulici č.p. 84
ODBOR SPRÁVNÍ - 11 pracovníků, vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - 14 pracovníků, vedoucí odboru: Mgr. Hana Kocourová

4/ Budova ve Skálově ulici čp. 72
ODBOR DOPRAVY - 13 pracovníků, vedoucí odboru: Pavel Vaňátko

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - 6 pracovníků,vedoucí odboru: Hana Lustigová

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU - 6 pracovníků, vedoucí odboru: Mgr. René Brož

5/ Budova ve Skálově ulici čp. 68 - od 18. února v nové budově ve Skálově ulici čp. 466
ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ - 3 pracovníci,vedoucí odboru: Petr Weiss

MĚSTSKÁ POLICIE - 15 pracovníků, strážník pověřený řízením MP: Luboš Trucka

SBOR HASIČŮ MĚSTA TURNOVA, velitel jednotky: Arnošt Černý

Z činnosti odborů MěÚ Turnov v roce 2012:

ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM)
Územní plánování

Pracovníci  ORM  plnili  úkoly  úřadu  pro  územní  plánování  města  a  jako  pořizovatel  územně  plánovací 

dokumentace pro celý  správní obvod ORP Turnov, v dubnu byla schválena změna č. 13A, k níž byly podle 

připomínek občanů dopracovány další změny ve vedení komunikací a vnitroměstské dopravy vůbec. Odbor 

sopuběžně pracoval  na studiích bytových zón Hruštice,  Károvsko,  Durychov,  Na Kamenci  a Daliměřice. 

Změny územního plánu se kromě města Turnov týkaly těchto obcí: Čtveřín, Svijany, Vlastibořice, Malá Skála, 

Jenišovice, Mírová pod Kozákovem a Radimovice. 

Dále byla zpracována aktualizace dat územně analytických podkladů ORP Turnov.

Odbor se podílel na následujících projektech Města:

Dům přírody Českého ráje - administrace a koordinace příprav na podání žádosti o dotaci na projekt.

ORP Turnov - Vnitřní integrace úřadu - část III. – vyúčtování projektu - administrace akce pro odbor vnitřních 

věcí.

Společná cesta k     přírodním vědám (Hvězdárna  )  -  příprava a podání žádosti  o dotaci  do česko-saského 

přeshraničního programu na projekt – 4/2012 a doplňující podklady k 11/2012.

Společná geologická minulost a současnost příhraničí - Geopark Český ráj a Krajina vyhaslých vulkánů - 

příprava  a  podání  žádosti  o  dotaci  do  česko-polského  přeshraničního  programu  na  projekt  a  zajištění 

doplňujících podkladů.
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Zvýšení bezpečnosti chodců na průjezdním úseku silnice II/283, nám. Českého ráje v     Turnov  ě -realizace VŘ 

na pořízení projektové dokumentace na akci.

Turnovský Granátek 2012 (140.000 Kč celkové náklady)  pro Knihovnu A.  Marka,  vypracování žádosti  o 

dotaci 98.000 Kč.

Lůžkový výtah v     Domově důchodců Pohoda   – řádné vyúčtování projektu.

Společné  putování  za  pověstmi,  přírodou  a  historií  regionů –  česko-polský  mikroprojekt,-  vyúčtování 

projektu.

ORM zpracoval zprávy o udržitelnosti projektů Naučná stezka v     česko-polském příhraničí a Pojizeří   a zpra-

cování územně analytických podkladů ORP Turnov.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU (OSM)
Výdajové kapitoly
Pro rok 2012 měl odbor k dispozici 52,694 mil. Kč, což je necelá třetina proti roku předchozímu. Z dotačních 

programů se podařilo realizovat tyto projekty:

–Regenerace panelového sídl. U nádraží  – II.etapa, náklad  5.695 tis.Kč

–Demolice ubytovny Šetřilovsko, náklad  357 tis.Kč

–Chodník a veřejné osvětlení ul. Alej Legií, náklad  2.361 tis.Kč

–Dětské hřiště –městský park, náklad  296 tis.Kč

–Sítě a komunikace pro rodinné domy Malý Rohozec - II.etapa, náklad  633 tis.Kč, celkem včetně přípravy 

9.342 tis.Kč

–Záchrana architektonického dědictví hrad Valdštejn, náklad 1 048 tis.Kč,  z toho 420 tis. z MKČR

Komunikace a parkoviště

Z  rozpočtové  kapitoly  komunikace  byly  v  roce  2012  hrazeny  práce  menšího  rozsahu,  jako  je  oprava 

komunikací  a  chodníků  v Konělupech,  doplnění  veřejného  osvětlení  v Mašově  a  oprava  osvětlení  v 

Pelešanech. Celkem bylo investováno 570 tis. korun.

Městské organizace

Celkem bylo v kapitolách městské organizace  investováno  2950 tis.Kč:

–MŠ Turnov – Alešova, přestavba sociálního zázemí. Náklad 734 tis Kč.

–ZŠ Žižkova  Turnov, modernizace soc. zařízení. Náklad 297 tis Kč.

–ZUŠ Turnov- výměna ateliérových oken. Náklad 273 tis Kč.

–MŠ Zborovská Turnov –úpravy venkovních ploch. Náklad 235 tis Kč

V rámci této rozpočtové kapitoly byly řešeny i drobnější potřeby, např. výměna vstupních dveří u školky v 

ulici  28.října,  úprava  zásobování  vodou  občerstvení  a  hradu  Valdštejn.  Odstraňování  závad  z revizí  u 

jednotlivých objektů atd.

Nebytové prostory

Z této kapitoly bylo čerpáno celkem 1,5 miliónu korun, a to na dva objekty:

–OAHŠ Zborovská Turnov  - oprava venkovního schodiště nákladem 415 tis. Kč a odstraňování závad 

z revizí, opravy a údržba výtahů, pravidelná preventivní deratizace a další drobné opravy a údržba - celkem 

bylo z této kapitoly čerpáno 1 100 tis.Kč
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–Radnice - úprava místností pro odbor dopravy v domě čp. 466. Dále již jen drobné opravy, revize  a 

částečná výmalba v hlavní budově radnice. Celkem jsme vynaložili náklady ve výši 398 tis.Kč

Byty

V roce 2012 bylo na obnovu bytového fondu proinvestováno celkem 6.992 tis. Kč.

–největší rekonstrukce na bytovém fondu se opět týkala domu s pečovatelskou službou Na Výšince, kde byla 

dokončena výměna oken a  balkonových sestav v  hodnotě 3.318 tis.  Kč.  K drobnějším opravám patřila 

úprava bezbariérového bytu.

–výměna kotlů v bytovém domě v Palackého ulici čp. 184 nákladem 127 tis. Kč

–úprava podkrovního bytu v domě čp. 84 ve Skálově ulici

–dále odstraňování závad z revizí, dovybavení bytů atd.

Projektová dokumentace

V roce 2012 byla zpracována projektová dokumentace na tyto akce:

− Regenerace sídliště u nádraží, úprava DRS pro druhou etapu

− Regenerace sídliště u nádraží DRS pro třetí etapu

− Markova ulice, bylo dokončeno DUR, dále byla příprava odložena

− Chodník Přepeřská, vydáno stavební povolení

− ZŠ Alešova, úprava dokumentace pro podání žádosti o dotaci na zateplení

− Dům přírody,  úprava a doplnění dokumentace pro podání žádosti

− Waldorfská mateřská školka

− Drobné projekty související s realizací opravy dvora u školky Zborovská a schodiště u OHAŠ

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU (OCR)
Odbor cestovního ruchu měl  na starosti  práci  Regionálního turistického informačního střediska,  které  je 

součástí sítě informačních středisek A. T. I. C., a synagogu v Krajířově ulici.

Realizace projektů na podporu cestovního ruchu

V průběhu roku 2012 byly realizovány následující projekty:

1. Drahé kameny a šperkařství - společná tradice na obou stranách hranice

Bylo  získáno 9,07 tis.  Euro.  Partnerským městem byl  polský Lwowek Slaski.  Aktivity  byly  zaměřeny na 

tradiční kamenářské slavnosti, v Turnově Kámen a šperk v Českém ráji, byly vydány cizojazyčné propagační 

materiály.

2. Most přátelství a vzájemné spolupráce - projekt realizován v rámci Operačního programu příhraniční 

spolupráce ČR – PR 2007 – 2013 (ERN) (partnerem město Jelení Góra), plánovaná hodnota realizovaného 

projektu 8 814 EURO. Aktivity projektu: společná setkání – studijní cesty, společné veletrhy, rozšíření 

webových stránek, propagační předměty, leták turistického značení v ČR.

3. Židovská kultura v česko-polském příhraničí - projekt realizován v rámci Operačního programu příhraniční 

spolupráce ČR – PR 2007 – 2013 (partnerem město Jelení Góra – leader partner) předpokládaná hodnota 

projektu 163 297 EUR (česká strana 53 587 EUR). Aktivity projektu na české straně: film: Židovské památky 

Českého ráje, Informační noviny, karta s židovskou pověstí, secvičení divadelního představení, nástěnný 

kalendář, propagační rollep, propagační předměty.
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Propagace regionu

Pro sezónu 2012 byly vydány Turistické noviny Český ráj, a to v nákladu 10 tisíc výtisků v češtině a 5 tisíc v 

polsko-německé mutaci. V rámci propagace bylo zajištěno vydání, případně dotisk propagačních materiálů:

- kapesní kalendářík - 7 druhů na rok 2013 (motiv: Turnov, Kámen a šperk v Turnově, Český ráj, „Za 

pověstmi Českého ráje – Český ráj dětem“, RTIC Turnov, Synagoga, Greenway Jizera)

- letáky: aktualizace a reedice regionálních materiálů (Hrady a zámky, Skalní města) (spol. tisk IC)

- letáky: aktualizace a reedice, Turnov – město drahých kamenů (č., pol.) (částečně hrazeno z projektu)

- nástěnný kalendář na rok 2013 - 2014 s židovskou tematikou (hrazeno z projektu)

- nástěnný plakát Synagogy Turnov

- rollepy: 3 ks (hrazeny z projektů)

- velkoplošné bannery k tématu kamenářství a šperkařství: 6 ks (hrazeny z projektu)

- trhací orientační mapy města a regionu Český ráj

- Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí 2012 + TOP akce

Dále OCR prezentoval město na výstavách a veletrzích:

- V ČR Regiontour v Brně, Holiday World Praha a Euroregiontour v Jablonci nad Nisou, prezentace v 

zahraničí -  veletrhy ve Varšavě, Poznani a Jelení Góře

Zajištění a realizace akcí na podporu cestovního ruchu

-  otevření turistické sezóny - 9. ročník akce Český ráj dětem

-  pravidelná celoprázdninová nabídka na každý den, obsahující prohlídky turnovských kostelů, kamenářské 

exkurze a  dále prohlídky židovských památek v Turnově

-  Kámen a šperk v Turnově - dvoudenní akce s bohatým programem na náměstí Českého ráje

-  započtení vstupenek mezi synagogou a Muzeem Českého ráje v Turnově

Spolupráce s dalšími úřady a sdruženími

Krajský úřad Libereckého kraje, Czech Tourism, Sdružení Český ráj, Knihovna Antonína Marka v Turnově, 

Centrum pro rodinu Náruč, Loutkářský soubor Na Židli, mateřské školy, ATIC (setkání IC ČR ve Zlíně a v 

Liberci),  komise  RM pro  cestovní  ruch  a  pro  zahraniční  vztahy.  Turnovské  centrum spolupracovalo  na 

vytvoření celorepublikového Manuálu produktů cestovního ruchu.

Regionální turistické informační centrum Turnov

Regionální turistické informační centrum je součástí odboru cestovního ruchu a zajišťovalo jednak obecně 

prospěšné služby -  sdělování turistických informací, informace o firmách, kulturních, sportovních a spole- 

čenských akcích, dopravních spojích, ubytovacích a stravovacích možnostech v regionu, prodej pytlů na 

odpad, výdej pytlů na odpady. Dále pak služby doplňkové - nákup a prodej zboží (suvenýry, publikace, DVD, 

mapy, průvodce, pohlednice a podobně) a zprostředkovatelské služby.

Statistika návštěvnosti střediska v hlavní sezóně je uvedena v kapitole I. Průvodce rokem 2012.

FINANČNÍ ODBOR
Finanční  odbor  zpracovával  bezchybně  vnitřní  agendu  pro  městský  úřad, jako  je  účetnictví,  fakturace, 
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platební styk, zařazení a inventarizace majetku, mzdy, daně, cestovní příkazy a další související agendu. 

Dále finanční odbor  připravil a projednal návrhy rozpočtu, jeho schválení, zpracovával rozpočtové změny, 

rozpočtový výhled a rozpočtové provizorium v souladu se právními předpisy. Velkou kapacitu odčerpávala 

také rozšiřující se agenda fondů Města.

Vzhledem k obyvatelům města finanční odbor prováděl ověřování listin a výběr poplatků.

ODBOR SPRÁVNÍ
Odbor se vnitřně logicky dělí na šest oddělení, tedy základních oborů činností:

-     vedoucí odboru                                                     

− oddělení matriky                                                   

− oddělení evidence obyvatel                                   

− oddělení občanských průkazů                               

− oddělení cestovních dokladů                                 

− oddělení krizového řízení a požární ochrany         

Mimo těchto  agend ještě  odbor  zajišťoval  záležitosti  týkající  se  územní  organizace  města,  poskytování 

informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, evidenci oznámení na základě zákona o právu 

shromažďovacím  a  organizačně  a  technicky  volby  do  zákonodárných  sborů  ČR  a  orgánů  územních 

samosprávných celků pro 37 obcí správního obvodu s více než 30 tisíci obyvatel.     

Oddělení matriky

Pod pojmem Matriční úřad Městského úřadu Turnov jsou legislativně matriční úřady dva, a to úsek státní 

evidence  narození,  uzavření  manželství  a  úmrtí  fyzických  osob,  nebo-li  klasickou  matriku,  a  výkon 

přenesené působnosti pro 37 obcí,  6 matričních úřadů, dává souhlas k zápisu rozhodnutí cizozemských 

úřadů a soudů do matričních knih, atd.

Ze statistiky matričních úkonů za rok 2012:

− uzavřeno sňatků 181 (o 12 méně než loni), z toho  -  Valdštejn 83

           -  Hrubý Rohozec 12

 -  Městský úřad - radnice 38

 -  Malá Skála 25

 -  Dlaskův statek 7

 -  Ostatní místa 6

− vystaveno oddacích listů 181

− vystaveno úmrtních listů 314 (o 5 méně než loni)

− vyřízeno žádostí o vydání osvědčení o státním občanství 208 (o 150 méně než loni)

Dále bylo provedeno 4901 vidimací (ověření) a cca 1600 dalších úkonů.

 

Oddělení evidence obyvatel

I na tomto úseku činnosti jde o výkon přenesené působnosti. Organizačně se dále člení na registr obyvatel  a 

informační systém evidence obyvatel MV ČR. Dále tento úsek přijímal a vyřizoval žádosti o výpis z Rejstříku 

trestů ČR, vydávání potvrzení pro potřeby fyzických a právnických osob, prováděl ověřování dokladů a vedl 

registr stálého seznamu voličů.
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Ze statistiky evidence obyvatel za rok 2012:

− narozeno 125, téměř neměnný stav oproti roku 2011

− zemřelo 155, téměř neměnný stav oproti roku 2011

− přistěhováno 402 

− odstěhováno 304

− změna TP v obci 312 

− cizinci s TP 294, mírný nárůst oproti roku 2011

− počet obyvatel k 31.12.2012 14.099 (bez TP cizinců), mírný pokles

− Věková skladba obyvatel:

− dětí do 3 let 535

− dětí do 15 let 2.064

− dětí do 18 let 2.459

− dospělí (nad 18 let) 11.640 

− průměrný věk 43 let

− počet obyvatel k 31.12.2012 byl 14.141

− Kromě toho bylo v dalších záležitostech zpracováno 1.222 čísel jednacích.

Oddělení občanských průkazů

Na úseku probíhalo přijímání a kompletní zpracování občanských průkazů. V Turnově byly zpracovávány 

také žádosti podané v v obcích Příšovice, Sychrov, Jenišovice, Hrubá Skála, Rovensko pod Troskami a další 

žádosti postoupené ze správního obvodu Turnov.

Ze statistiky zpracování občanských průkazů:

− počet podaných žádostí o občanský průkaz 3.702

− vydáno celkem občanských průkazů  3.792

− skartováno občanských průkazů 3.335

Oddělení cestovních dokladů

Kromě běžné agendy vydávání cestovních dokladů, záznamech o ztrátě, odcizení, poškození a podobně 

bylo od loňska novinkou vydávání cestovních pasů ve lhůtě kratší než 30 dnů, a to bez strojově čitelných 

znaků s platností jen půl roku, které je hojně využíváno.

Ze statistiky úseku cestovních dokladů:

− počet podaných žádostí o cestovní pas 2.373 (skoro o 800 více než loni)

− vydáno celkem cestovních pasů 2.443

− skartováno cestovních dokladů 1.125

Oddělení krizového řízení a požární ochrany

Oddělení  havarijního  a  krizového  plánování,  obrany  a  ochrany  obyvatel  Městského  úřadu  Turnov 

zabezpečuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na možný vznik, průběh a 

následné řešení mimořádných událostí a krizových situací v těchto oblastech:

1. Integrovaného záchranného systému

2. Krizového řízení
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3. Hospodářských opatření pro krizové stavy

4. Protipovodňové ochrany

5. Pomoc při obnově postiženého území

6. Požární ochrany

7. Bezpečnosti České republiky (příprava na válečný stav)

8. Administrativy utajovaných skutečností

9. Civilní obrany a ochrany obyvatelstva

Vrcholným metodickým bezpečnostním orgánem města je bezpečnostní rada města a výkonným orgánem je 

krizový štáb starosty města. Složení obou orgánů je průběžně aktualizováno. Jednání bezpečnostní rady 

jsou řízena jednacím řádem a jsou v souladu s ročními pracovními plány bezpečnostní rady obce.   

Na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy plnil odbor úkoly uložené bezpečnostními orgány 

Libereckého kraje, KÚ Libereckého kraje a Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje.

a) Požární ochrana

Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla i  v roce 2011 dislokována v budově hasičské zbrojnice v ulici 

Hruborohozecká na Daliměřicích. Velitelem jednotky byl Arnošt Černý, zástupcem velitele Karel Jiránek.

Účast JSDHO na cvičeních v roce 2011

26.4.    “Požár zemědělského areálu s ustájenými zvířaty"

31.5.    “Požár supermarketu LIDL”

21.6.   " Likvidace lesního požáru prostředky letecké techniky"

23.9.   " Zával dělníků při provádění výkopových prací"

6.11.    "Zdroje 2012" – cvičení krizových štábů

Přehled zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů v roce 2012:

Jednotka požární ochrany města zasahovala celkem v 57 případech, a to při živelních pohromách, 

technických haváriích a požárech. Nejvýznamnější události jsou uvedeny v následující tabulce:

Výjezd č. Datum Událost Místo zásahu

1 15.2.2012  požár administrativní budovy Radvánovice

2 26.2.2012 ledové bariéry na Jizeře Rakousy

3 11.4.2012 únik plynu Ohrazenice

4 17.5.2012 požár lesa Mírová pod Kozákovem

5 25.6.2012 dopravní nehoda Ktová

6 7.7.2012 živelní pohroma Turnov -Mašov

7 22.8.2012 požár obytného domu Turnov 

8 27.9.2012 únik chemické látky Turnov - Jizera

9 22.10.2012 požár JUTA Turnov

10 21.11.2012 zával Mírová pod Kozákovem

11 12.12.2012 dopravní nehoda Turnov R1/10

b) Protipovodňová ochrana
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V roce  2012  řeka  Jizera  „nepřekvapila“  žádným  razantním  povodňovým  průtokem.  Množství  sněhu 

kumulované  především  na  úbočí  Jizerských  hor  a  Krkonoš  odtávalo  přirozeně  a  to  především  díky 

minimálním srážkám na návětrné straně hor v jarních měsících. 

Největší mimořádnou událostí byla ledová bariéra, která se na Jizeře vytvořila v důsledku oteplení v druhé 

polovině února 2012. Jedna část sahala od skalního prahu u „Betlémského mlýna“ až k obci Malá Skála. 

Druhá část ledové bariéry se vytvořila od Semil až do obce Dolní Sytová v délce několika kilometrů. Mocnost 

jednotlivých ledových ker dosahovala síly až 50 cm, což pamětníci považují za nejvyšší v historii. Řeka byla 

od 24.2 do 27.2. nepřetržitě monitorována povodňovou komisí města. Na základě žádosti Povodňové komise 

Turnov  zasedla  Povodňová  komise  Libereckého  kraje,  kde  bylo  rozhodnuto  provést  dne  26.2.2012  ve 

večerních hodinách odstřel v lokalitě „U Betlémského mlýna“, který nakonec nebyl uskutečněn. Ledy v noci 

tlakem povolily a ráno dne 27.2. byl tok Jizery čistý.

Kromě výše uvedené pravidelné agendy v roce 2012 zajišťoval volby, následnou administrativu ke  sčítání 

lidu, domů a bytů v Turnově 2011, vyřizoval stížnosti a petice.

DOPRAVNÍ ODBOR

Odbor dopravní vykonával následující činnosti:
–vedl registr vozidel a řidičů

–vykonával působnost silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy v obvodu obce s rozšířenou

působností a místních komunikací na území města Turnov

–vykonával působnost dopravního úřadu pro agendu taxislužby a městské hromadné dopravy

–projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu včetně vymáhání uložených sankcí 

- prováděl zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění

–vedl agendu stanic měření emisí

–vybíral místní poplatek za užívání veřejného prostranství na místních komunikacích v Turnově

Z  vedlejších  činností  odbor  zorganizoval  dopravní  výchovu  dětí  předškolního  věku.  Akce  probíhala 

dvoufázově v jarním a podzimním termínu, zúčastnilo se 842 dětí ze  24 mateřských škol v našem odvodu.

Jednotlivé činnosti odboru ve statistikách:

Registr vozidel:

rok 2011 rok 2012
osobní automobily 18133       24463

nákladní automobily 2406      2890

motocykly 4330 5588

autobusy   25          40

traktory 696        178

Celkem zaregistrováno 25590 33159
Jak vyplývá z tabulky, registr vozidel odbavil o 30% klientů více než v roce předchozím.

Počet registrovaných řidičů):

rok 2011 rok 2012
26198 26575
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Autoškoly:

Na území obce s rozšířenou působností bylo provozováno 7 autoškol.

Při  zkouškách žadatelů o řidičské oprávnění bylo  vyzkoušeno 369  žadatelů o řidičské oprávnění.  Z 

tohoto počtu neprospělo z:

- pravidel silničního provozu 63 (o 2 více než loni)

- z praktické jízdy 83 (o 5 více než loni)

-  nauka o údržbě vozidla 24 (o 6 více než loni)

Pokuty uložené:

Způsob 

projednání

Počet r.2011 Výše pokut v Kč 
r.2011

Počet r. 2012 Výše pokut v Kč
r. 2012

Správní řízení 127 843 500 129 1 274 000

Příkazní řízení 5 426 11 849 000 5 467 8 803 600

Blokové řízení 87 18 800 555 519 000

Odloženo 18 622 33 736

Zastaveno 30 50

Celkem vyřízeno 24 289 0 39 385

Počet 
nevyřízených

18 739 0 3 380

Vymáhání pokut v roce 2012

Vymáhání pokut bylo o něco úspěšnější než v loňském roce: ze 102 případů bylo vymoženo 32, tj. 31,4% 

(proti loňským 21,5%), vyjádřeno v korunách z 581 tisíc Kč bylo vymoženo 75 tis. Kč, tj. 12,9 %. S tejně jako 

v minulých letech se častěji vymůžou menší pokuty. Z minulých let se však podařilo vymoci 25 případů v 

celkové hodnotě 128 tis. Kč.

ODBOR   Š  KOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU  
Činnost odboru se odehrávala ve třech úsecích:

– úsek školství

– úsek památkové péče

– úsek místní kultury, sportu, společenských akcí a administrativa odboru

 Odbor v celkovém kontextu zajišťuje cca 20% samosprávy a 80% státní správy. Od 1. 11. 2012 byla jedna 

pracovnice školství převedena na finanční odbor, po novém roce nastaly další změny.

Úsek školství

– S řediteli škol a školských zařízení organizoval pravidelné porady a uskutečnil dohadovací řízení ve 

smyslu zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon). a dalších administrativní úkony.

– Rozpočtoval ze státního rozpočtu pro 37 škol a školských zařízení správního obvodu Turnov částku 
76



169.358.926,-- Kč na přímé neinvestiční náklady.

– Zpracoval finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozbory hospodaření sumárně za školy a školská 

zařízení v působnosti obce III, zajistil vyúčtování účelových dotací, které byly školám poskytnuty ze 

státního rozpočtu.  Administrativně zpracovával agendu majetku. Pracovnice odboru shromažďovaly 

informace pro Ústav pro informace ve vzdělávání a  zpracovávaly i zahajovací výkazy škol a školských 

zařízení, výkazy o úrazovosti, o zahájení povinné školní docházky, čtvrtletně výkaz o vyplacených 

mzdových prostředcích a zaměstnancích.    

– Okolním obcím byly předepsány k úhradě za žáky základních škol a děti mateřských škol neinvestiční 

náklady v částce 2.412.709 Kč.

– Technicky a administrativně zajistil průběh konkurzů na ředitele škol a školských zařízení.

– Ve spolupráci se základními a mateřskými školami administrativně zajišťoval zápis dětí do prvních 

ročníků základních škol. Statistika o počtu dětí je uvedena výše.

– Pro mateřské školy Turnova byly pořádány různé kulturní a společenské akce, jako např. prohlídka 

hradu Valdštejna s kulturním představením nebo prosincová mikulášská nadílka.

– V rámci schváleného „Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže“ bylo rozděleno 100 tis. Kč, 

odbor zajišťoval veškerou agendu s tímto související (záležitosti administrativní, organizační apod.)

– Ve spolupráci s odborem správy majetku bylo zlepšováno prostředí a technický stav budov (příprava 

rekonstrukce MŠ Jana Palacha, ZŠ Mašov)

 Pracovníci odboru jsou členy školských rad na školách.

Úsek památkové péče

Průběžně byla zpracovávána rozhodnutí, závazná stanoviska ve správním řízení a koordinovaná závazná 

stanoviska v oblasti památkové péče. V roce 2012 bylo uzavřeno 120 správních rozhodnutí a závazných 

stanovisek. Žádosti o koordinované stanovisko byly vyřízeny v počtu  365 případů, z toho 20 územních 

řízení,  25  vyjádření  k  archeologii.  Na  konkrétních  případech  úsek  spolupracoval  s  Odborem  kultury, 

památkové péče, cestovního ruchu a sportu  Krajského úřadu Libereckého kraje a Národním památkovým 

ústavem v Liberci.  Byly vypracovány 2 žádosti o prohlášení za kulturní památku.

Ministerstvem  kultury byla  na  Turnovsko  pro  tento  rok  přidělena  částka  1.080.000,-  Kč, která  byla 

rozdělena mezi 4 žadatele (Obec Ktová, Obec Všeň, fyzická osoba Frýdštejn, fyzická osoba Kacanovy).

V rámci Programu regenerace městské památkové zóny byla obdržena dotace ve výši 920 000 Kč, která 

byla využita na výměnu střešního pláště na objektu domu „U Bažanta“, Skálova čp.70 (muzeum).

Za odborné i finanční podpory proběhla první etapa  obnovy městských hradeb za vikářstvím v celkové 

hodnotě 850 000 Kč a druhá etapa obnovy soklu u kostela sv. Mikuláše v celkové hodnotě 500 000 Kč.

Z finančních  prostředků  Města  na  opravu  drobných  památek  bylo  provedeno  restaurování  sv.  Jana 

Nepomuckého v Rývových sadech, opraven památník Jana Husa v Mašově, obnoveno zlacení sochy Panny 

Marie Immaculaty na dříku kašny na náměstí,  restaurování kříže v Mašově a pořízena informační tabule 

k vojenským hrobům na Hruštici (bude instalována na jaře 2013).

Dále byly plněny úkoly při zajišťování dokumentace k válečným hrobům, pomníkům a památníkům.

V rámci samosprávných činností byly zajištěny akce ke Dni památek a Evropskému historickému dědictví, 

přednášky pro seniory a přednášky ve školách.
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Úsek místní kultury a sportu

a) Společenské akce a prezentace města v roce 2012

- Na Nový rok se opět uskutečnil ohňostroj ve spolupráci Města a firmy Ohňostroje Zdeněk Pohl,  akce byla 

obohacena o kulturní program, pouštění lampionů štěstí a občerstvení.

-  10. března se uskutečnil III. městský ples, na kterém odbor spolupracoval, rovněž byl obohacen o hosty v 

kulturním programu.

- K 67. výročí ukončení 2. světové války proběhl 4. května pietní akt u pomníku Padlých ve Skálově ulici.

- Odbor byl koordinátorem akcí k 740. výročí založení města Turnova, které se konaly od 8. 9. do 28.10. 

Akce pořádané přímo odborem:

- výtvarná soutěž "Turnov, moje město", která byla vyhlášena 19.5., vernisáž proběhla 24.9.

- spolupráce s OŽP na Svatohubertské slavnosti 6.10.

- recitál Jakuba Pustiny 22.10.

- slavnost k 740. výročí založení města 28.10., která se skládala ze tří částí,

   1. pietní vzpomínka u pomníku Padlých

   2. odhalení pamětní desky a výtvarného díla k poctě B. J. Horáčkovi

   3. slavnostní večer s předáním ceny obce

-  Mimořádnou  návštěvnost  opět  zaznamenalo  rozsvícení  vánočního  stromu  v  neděli  2.  12.,  oživené 

vystoupením  žesťového  souboru  při  ZUŠ  Turnov,  adventními  postavami  v  čele  s  Barborkou  v  podání 

dramatického kroužku při ZŠ Žižkova a nadílkou pro děti. Občerstvení bylo opět svěřeno profesionálům.

-   XIV.  ročník  vánočních  trhů  byl  připraven  již  potřetí  na  obou  stranách  náměstí.  Kulturní  program byl 

koncipován přibližně v loňském rozsahu, byť bylo k dispozici méně peněz (bez podpory MA 21). Na krytém 

jevišti mírně převažovaly místní soubory a vystoupení školních kroužků, z profesionálů vystoupila skupina 

Pranýř, brněnské divadlo Koráb, kouzelník P. Kelner, Vánoční návštěva jičínského studentského souboru, 

dále skupina Lédl Jazz Quintet, ILMA, Turnovanka, žáci ZŠ a ZUŠ... Na závěr byla provedena Česká mše 

vánoční Jakuba Jana Ryby.

- Byl zajištěn další ročník akce Novoroční ohňostroj 2013 na Lukách.

b) Místní kultura

Odbor věcně i administrativně hospodařil s Kulturním fondem, byly řešeny otázky převodu zůstatků, vracení 

nevyužitých prostředků a podobně. V roce 2012 bylo rozděleno na dotacích pro místní kulturu 834.000,- Kč, 

z toho 25.000 z loňského roku (prosincové akce), 5.000,- činily vratky,  nově nedočerpáno 8.500,-  (akce 

prosinec 2012). Z celkového počtu 65 žádostí bylo ve výběrovém řízení 60 žádostí vyřízeno kladně, pět 

žádostí bylo zamítnuto.

c) Sport

 Na dotacích bylo pro místní tělovýchovu a sport rozděleno 5 000 000 Kč, a to 16 sportovním subjektům, a 

dále byla financována akce Nejlepší sportovec Turnova. Na projekt Trenér - učitel bylo rozdělena 30 tis. a na 

memoriál  Ludvíka  Daňka  bylo  vyčerpáno  400  tis.  Nejvíce  energie  bylo  věnováno  na  zavedení  nové 

koncepce sportu, resp. rozpočtových pravidel do praxe, včetně nového systému vyúčtování.

Nově byl zaveden Sportovní fond s rozpočtem 100.000,- Kč + 50.000,- Kč dar. Bylo uspokojeno 23 žádostí, 8 

žádostí bylo zamítnuto.

d) Občanské záležitosti
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Bezchybně fungovalo vítání občánků - ve 4 bězích bylo přivítáno 123 dětí ze 160 pozvaných, byly zajištěny 

nové pamětní knihy. Rovněž bez problémů probíhal nový způsob organizace gratulací turnovským jubilantům 

- celkem 220 návštěv. Odbor spolupracoval při zajištění dvou zlatých svateb - dary a zápisy do kroniky

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (OSV)
Činnost odboru byl věcně rozdělen na dva úseky:

1/ úsek sociálních činností a sociální prevence 

2/ úsek sociálně právní ochrany dětí

Od 1.1.2012 byly nepojistné dávkové systémy převedeny na Úřad práce ČR. Došlo k převedení 5 pracovnic. 

Od ledna do září 2012  pracovalo na odboru 10 pracovnic, od října  došlo ke snížení počtu pracovnic na 9.

Úsek sociálních činností a sociální 

Odbor  sociálních  věcí  poskytoval  základní  sociální  poradenství  a  pomoc  osobám,  které  jsou  ohroženy 

sociálním  vyloučením  vzhledem  ke  svému  věku,  zdravotnímu  postižení,  způsobu  života,  příjmovou 

nedostatečností nebo jinou sociální událostí, včetně kompletního sociálního poradenství (provázanost všech 

sociálních oblastí) a koordinace péče o tyto osoby:

-  vedl Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému 

Ministerstva práce a sociálních věcí.

-  vydával parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a označení 

vozidla řízeného sluchově postiženou osobou. V roce 2012 bylo odborem vydáno 640 parkovacích průkazů.

-  zabýval se také problematikou národnostních menšin a etnik

-  koordinoval poskytování sociálních služeb

- zastupuje při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby osobu, která není schopna sama jednat a 

nemá zákonného zástupce

-  rozhodoval o stanovení úhrady za pobyt a za péči u dětí, které byly umístěny do domů pro osoby se 

zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření

-  rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dohlíží, jak zvláštní příjemce 

plní své povinnosti

-  zajišťoval  zapůjčení  speciálních  rehabilitačních  a  kompenzačních  pomůcek  pro  osoby  se  zdravotním 

postižením 

-  realizoval protidrogovou politiku v obci

-  zabýval se problematikou rizikového chování a trestné činnosti

-  zajišťoval koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chování v obci

-  na dožádání prováděl šetření různých aspektů životní situace klientů

Úsek sociálně právní ochrany dětí

Na úseku byly vykonávány především tyto činnosti:

-  působil na rodiče, aby plnili řádně své rodičovské povinnosti

-  vykonával poradenskou činnost rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu ukládal povinnost využít 

pomoc  odborného poradenského zařízení, pokud rodiče nejsou schopni zajistit řádnou výchovu 

-   poskytoval  pomoc  při  umístění  dětí  do  zařízení  pro  výkon  ústavní  výchovy  nebo  zařízení  pro  děti 
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vyžadující okamžitou pomoc, výkon ústavní výchovy sleduje  s cílem umožnit návrat dítěte zpět do rodiny

-  podával návrh k soudu na vydání předběžného opatření podle zvláštního právního předpisu na omezení, 

zbavení nebo pozastavení  rodičovské zodpovědnosti,  návrh na ustanovení poručníka nebo opatrovníka, 

popř. tuto funkci vykonával, podával návrhy a podněty k opatřením týkajícím se výchovy dětí

-  zprostředkovával osvojení a pěstounskou péči tím, že vyhledává děti vhodné k osvojení nebo svěření do 

pěstounské  péče,  vyhledává  fyzické  osoby  vhodné  stát  se  pěstouny  nebo  osvojiteli,  poskytuje  nebo 

zprostředkovával  poradenství,  přijímal  žádosti  o  zprostředkování  náhradní  rodinné  péče,  sledoval  děti 

v pěstounské péči

-  řešil  problematiku  dětí  vyžadujících  zvýšenou  pozornost   a  poskytuje  jim  pomoc  při  překonávání 

nepříznivých podmínek a výchovných vlivů s cílem umožnit jim začlenění do společnosti

- podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a dle zákona o přestupcích byl povinen účastnit se jednání, 

kde je pachatelem mladistvý

-  spolupracoval  se  soudy,  orgány  činnými  v trestním  řízení,  orgány  sociálního  zabezpečení,  věznicemi, 

Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí  v Brně,   krajskými úřady,  intervenčním centrem a dalšími 

orgány a institucemi

V roce 2012 bylo v těchto věcech vedeno 1346 spisů. Z toho 156 spisů je v péči  kurátora pro mládež. 

Zdejší úřad byl ve 246 případech ustanoven opatrovníkem nezletilých dětí  a pracovnice se zúčastnily  236 

soudních jednání u Okresních soudů v Semilech, Jablonci nad Nisou a  Liberci,  8 jednání u odvolacích 

soudů v Hradci Králové a Liberci. V souvislosti s domácím násilím bylo na Turnovsku vykázáno celkem 8 

osob z rodin s nezletilým dítětem,  přičemž některá z těchto vykázání  byla dále řešena i v rámci trestního 

řízení (v loňském roce to bylo 6 osob).

Spolupráce odboru s dalšími organizacemi

V Turnově odbor spolupracoval s místním Svazem osob postižených civilizačními chorobami,  spolupracoval 

a metodicky řídil činnost příspěvkových organizací působících v sociální oblasti - Dětské centrum Turnov, 

Zdravotně sociální služby Turnov. Pro seniory a osoby se zdravotním postižením z Turnova byl  pořádán 

zdarma koncert  v podzimním období a před Vánoci  tradiční adventní  koncert.  Odbor také spolupracoval 

s neziskovými  organizacemi  působícími  v sociální  oblasti  -  Fokus  Turnov,  Centrum pro  rodinu  “Náruč“, 

Centrum zdravotně postižených LB kraje, Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené, ADRA, 

Středisko  rané  péče  Liberec,  Podkrkonošská  společnost  dětí  se  zdravotním  postižením,  1.  turnovská 

chráněná dílna a další organizace. Odbor sociálních věcí se zapojil do projektu Místní agenda 21, který je 

zaměřen na zlepšení spolupráce s veřejností.

Fond na podporu sociální oblasti

V r.  2012 byla  vyhlášena dvě kola  grantových řízení.  V prvním kole  bylo  rozděleno 733 tis.  Kč celkem 

patnácti organizacím, ve druhém kole bylo rozděleno 167 tis. Kč celkem sedmi organizacím. Celkem bylo 

z fondu poskytnuto 900 tisíc korun.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Správa městské zeleně v roce 2012

− instalace vánočního stromu a vánoční výzdoby MěÚ 

− květinová výzdoba obřadní síně  na MěÚ
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− výsadba dřevin v Hruboskalské ulici a v sídlišti u nádraží, výsadba hlohů  v ulici  Josefa Štrégla,  Karla 

Drbohlava, výsadba 38 ks jabloní na Malém Rohozci 

− zpevnění svahu na Patočkově sídlišti včetně mulčování

− celoroční péče o 70 ks závěsných nádob na letničky v Turnově a úprava zálivkových mís u stromů 

vysazovaných v roce 2011

− dosadba okružní křižovatky  Sobotecká – Jana Palacha, dosadba růží v ul. Přepeřské 

− chemické odplevelení a dosadba trvalek v okružní křižovatce u Penny, J. Palacha, u Lidlu, Bezručova a 

na vojenském hřbitově

− odstranění a likvidace polámaných stromů Na Lukách, oprava kotvení

− herbicidní postřiky vybraných ploch a trávníků, opravy kotvení, drobné výsadby a úpravy zeleně

− seč cyklostezek na území Turnova a turistické stezky na Hlavatici

V roce  2012  byla  provedena inventarizace  a  vyhodnocení  zdravotního  stavu  a  provozní  bezpečnosti  u 

stromů v majetku Města. Jednalo se o lokality: Žižkova ulice, MŠ Jana Palacha, hřbitov Pelešany, třešňová 

alej na Bukovině+ lípa u sv. Jana, Josefa Štrégla, sídliště u nádraží, plocha u TST,s.r.o., hřiště Turnov II + u 

průtahu, MŠ Alešova, Nový park, parčík Maškovka, park u letního kina, MŠ Mašov, MŠ Jana Palacha, park 

před ZŠ v Sobotecké ulici, MŠ Kosmonautů, MŠ Zborovská, Rývovy sady, Metelkovy sady, ulice 5.května, 

Skálova  ulice,  sídliště  Výšinka,  sídliště  Přepeřská,  sídliště  Dělnická,  Daliměřice  u  podchodu,  dopravní 

terminál, Střelnice, parkoviště, smuteční síň, Jana Palacha, Nad penziony, v ul. Žižkově, Františka Kavana, 

rekreační  areál  Dolánky,  Patočkovo sídliště,  průtah,  Trávnice –  divadlo,  Bezručova ,  Daliměřické lípy,  u 

Grupo Antolinu.

Z  kapitoly  veřejná  zeleň  byla  dále  zajišťována  standardní  údržba  zeleně,  sekání  městských  pozemků 

nezařazených  do  údržby  zeleně  dle  SOD,  péče  o  městské  parky  a  příměstské  lesy (na  Kadeřavci,  ve 

Farářství) a další drobné akce.

Výdej ornice

 V roce 2012 bylo z deponie Vesecko vydáno 134 m3 ornice, z toho pro občany a organizace 82  m3, pro 

Město Turnov 52  m3. Vyřízeno 11 žádostí o přidělení ornice v celkové částce Kč 19.680,-.

Odpady

− pokračování v dobré spolupráci  s firmou Dimatex CZ (tříděný sběr textilu)-  rozmístěno celkem 20 ks 

kontejnerů  na  sběrných  místech  po  městě  (za  rok  2011  bylo  sebráno  celkem 77,  57  t  textilu,  což 

představuje asi 5,4 kg textilu na jednoho občana)

− likvidace  černých  skládek ve  velké  míře  na  Vesecku (podél  komunikace k Ohrazenicím a v lese za 

průmyslovou zónou), za pivovarem u kompostárny, pod mostem u Maškových zahrad

− občanům Turnova byly předávány na základě darovací smlouvy lisy na PET lahve 

− během jara  zapůjčeny  ve  spolupráci  s Technickými  službami  Turnov,  s.r.o.  občanům Turnova  další 

popelnice na bioodpad, celkový počet je nyní 592 ks a jejich svoz zajištěn v období březen - listopad 

− průběžně uzavírány smlouvy o zapojení do systému (celkem je zapojeno 27 subjektů)

− úklid města a kolem turistických stezek ve spolupráci se školami v rámci akce „Den Země“

− pytlový sběr probíhal od dubna do konce roku (svoz jednou měsíčně) a počet zapojených rodin se zvýšil 

na 787

Odbor vykonával správní a administrativní činnost v těchto dalších oblastech

Vodoprávní úřad
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Ochrana ovzduší

Státní správa lesů

Státní správa myslivosti

Ochrana zemědělského půdního fondu

Rostlinolékařská péče

Rybářství

Veterinární péče

Ochrana zvířat proti týrání

Ochrana přírody a krajiny

Dotace

Dotace  Ministerstva životního prostředí - podány 2 žádosti o dotace z Programu péče o krajiny (AOPK) na 

ošetření památných stromů (dotace přidělena ve výši 40 560,- Kč). Ošetřeny byly 3 památné stromy 

v Soběslavicích a 1 v Ploukonicích 

Grantový fond Libereckého kraje - podána 1 žádost o grant z Grantového fondu Libereckého kraje na 

obnovu ovocných alejí v krajině ( dotace  přidělena ve výši 26 700 Kč)

Dotace z Operačního programu životního prostředí - v roce 2012 byly realizovány projekty:

„Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově“

„Rekonstrukce zeleně v ulici 5. května a v ulici Zborovské v Turnově“

Ekologická výchova

13. ročník fotografické a výtvarné soutěže „Příroda na Zemi " na téma Strom v životě člověka, Strom – 

hostitel života (ptáci,brouci..), Můj strom a Památný strom

„Měsíc pro planetu Zemi - Den Země“ v Turnově - proběhla řada přednášek pro předškolní i školní mládež, 

seniory, úklid města 23. - 27. dubna

byl organizován Evropský týden mobility a Evropský den bez aut (ukázky vybavení vozu záchranné služby a 

ukázky první pomoci, soutěž pro žáky v rámci akce Na kolo s přilbou, ukázky první pomoci pro veřejnost - 

SZŠ, ekologické soutěže, dopravní hřiště, bike trialové vystoupení, odpolední program pro milovníky in line 

bruslí, skatů a i spec. kol.) - podrobnosti jsou uvedeny v kapitole I. Průvodce rokem 2011  

soutěž Rozkvetlý Turnov 2012

Novinkou byla Svatohubertská slavnost na Valdštejně 6.10.2012

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Statistika živností v Turnově

Je potěšující, že i v roce 2012 neklesl počet podnikatelů, naopak - jejich počet stoupl  o  65  na  7 021 a 

počet živností  se  zvýšil o 239  na 9 981! Počet zrušených živnostenských oprávnění na vlastní žádost se 

oproti  roku 2011 zvýšil   o 3 na 135,  o přerušení  živností  požádalo  o  7 podnikatelů  méně, tj.  857,  a o 

obnovení živností požádalo o 3 podnikatele více než v roce 2011, tj. 271. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u 

živnosti volné o 119,  dále  o  54 u živnosti řemeslné,  62 u vázané   a   4  u koncesované.

Srovnávací tabulka za posledních 5 let:

Počet podnikatelů Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

Celkem podnikatelů 6461 6632 6824 6956 7021

Celkem živností 8676 8969 9367 9742 9981
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V rámci kontrolní činnosti zvýšil živnostenský úřad aktivitu vzhledem k metanolové aféře v posledním čtvrtletí 

roku 2012.

Ostatní činnosti odboru

Od září 2005 zajišťují pracovnice odboru zveřejňování informací a zajímavostí ve vývěskách Města. V roce 

2012 jich bylo šest - u Billy, v sídlišti Přepeřská a Na Výšince, Coop Discountu na Daliměřicích a na Malém 

Rohozci.

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Personalistika

a) Počty zaměstnanců

V průběhu roku 2012 se počet pracovníků mírně zvýšil, celkem nastoupilo 11 zaměstnanců a pracovní 

poměr ukončilo 8 zaměstnanců.

b) Výběrové řízení  

Proběhlo celkem 5 výběrových řízení na:

OSM, správa nemovitého majetku – zúčastnilo se 8 zájemců, vybrán Ing. Ladislav Osička

OSV, referent SPOD a kurátor pro mládež – zúčastnily se 4 uchazečky, vybrána Bc. Zdeňka Hejnová

FO, vedoucí odboru – zúčastnili se 3 uchazeči, RM byla jmenovaná Bc. Jana Chodaničová

FO, účetní – zúčastnilo se 11zájemců, vybrána Jana Kopečná

OD, referent přestupků – zúčastnilo se 11 osob, vybrán Bc. Petr Jirouš

Dále proběhly konkurzy na ředitele škol a školských zařízení, které jsou uvedeny u odboru školství.

c)   Vzdělávání  

 -  průběžných  školení  a  dalšího  vzdělávání  se  v  průběhu roku  zúčastnilo  117 zaměstnanců  a  celková 

uhrazená částka byla cca 114.759,- Kč, z toho bylo školení ve výši 20.580,-Kč hrazeno 

z dotace..

- ZOZ absolvovali v roce 2012 3 zaměstnanci za celkovou úhradu 42.832,- Kč

- vstupní vzdělávání absolvovali také pracovníci celkem za 1.500,- Kč

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Odbor vnitřních věcí je logicky členěn podle činnosti do následujících úseků:

1/ Oddělení informačních technologií

2/ Podatelna

3/ Centrální spisovna

Oddělení informačních technologií

V roce 2012 bylo pořízeno hardwarové vybavení v hodnotě cca 5801 tis. korun včetně licencí do nových 

strojů. Největší položku činilo pořízení 27 osobních stolních počítačů za 445 tis. Kč

dodavatelsky byl realizován nový zálohovací server v hodnotě 249 tis. korun

Podatelna

V roce 2012 bylo přijato celkem 21 452 písemností a odesláno 52.474 zásilek evidovaných v programu 
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Athena + asi 2 tisíce zásilek neevidovaných. Dále bylo vnitřní poštou odbaveno 134 písemností.

Pracoviště  CZECH POINT bylo  hojně využíváno,  v  roce  2012 bylo  poskytnuto  2.452 výpisů proti  1600 

v loňském roce.

Na úřední desku bylo vyvěšeno 596 dokumentů s vytvořením 96 odpovědí.

Dále  podatelna  poskytovala  informace  občanům,  poskytovala  formuláře,  používané  na  úřadě,  přepojuje 

hovory v rámci MěÚ, vypisuje povolení k parkování a poskytuje další drobné služby občanům, kteří navštíví 

úřad.

STAVEBNÍ ÚŘAD TURNOV
Městský úřad Turnov, stavební úřad, vykonával  v přenesené působnosti funkci obecného stavebního úřadu 

a  speciálního  silničního  stavebního  úřadu  pro  28  obcí  na  Semilsku,  Jablonecku  a  Liberecku  (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, Žďárek, 

Žernov).  Dále  vykonával  funkci  speciálního  silničního  stavebního  úřadu  mimo  veřejně  nepřístupné 

komunikace  i  pro  obce Kobyly,  Pěnčín,  Příšovice,  Soběslavice,  Svijanský Újezd,  Svijany,  Vlastibořice  a 

Všeň.  Funkci  vyvlastňovacího  úřadu  vykonával  pro  celé  území  obce  Turnov  jako  obce  s rozšířenou 

působností. Počet obyvatel na spravovaném území stavebním úřadem Turnov byl cca 31 tis. obyvatel. V 

 obvodu města Turnov jako obce s rozšířenou působností působily ještě  stavební úřady v Příšovicích 

(spravuje obce Kobyly, Pěnčín, Příšovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany a Vlastibořice)  a na Všeni 

(spravuje obec Všeň) a obec Radimovice spadala pod stavební úřad v Hodkovicích nad Mohelkou.

Statistika činnosti odboru za rok 2012

V roce 2012 bylo zahájeno 1867 správních řízení a rozhodnuto bylo ve 1548 případech podání:

1. Územní rozhodnutí

Bylo vydáno 80 územních rozhodnutí, 29 spojených územních a stavebních řízení a  302 územních souhlasů

2. Stavební rozhodnutí

Bylo vydáno 225 stavebních povolení a ohlášení  na stavby - 81 kolaudačních rozhodnutí. 

Nad 10 mil. např.  rozšíření technického zázemí školy pro rozvoj  učebních oborů s firemním sektorem – 

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov  ( Liberecký kraj, 12 mil Kč ), přístavba 

a stavební úpravy provozního objektu a balírny – expedice ( Šroubárna  Turnov a.s., 20 mil Kč) , stavební 

úpravy a zateplení a přístavba výrobně skladovací haly (VYVA PLAST s.r.o., 40,2 mil Kč), přístavby haly 

firmy Formplast (Jindřich Svoboda FORMPLAST, 15 mil  Kč), rekonstrukce ulice 28. října, Turnov (Vodo-

hospodářské sdružení Turnov, 28 mil Kč ), Dům zdravotnických služeb v Skálově ul.  (Helixen s.r.o., 11 mil 

Kč), stavební úpravy a nástavba ul. Koněvova 668 ( Lebedovi, 11 mil Kč), bytové domy A,B,C  ul. Alej Legií  

( ing. Jan Kreysa a Josef Kreysa, 30 mil Kč).

Do 10 mil. např.  stavební  úpravy  výrobní  haly  a  laboratoře,  rozšíření  šaten firmy ONTEX CZ s.r.o.  na 

Vesecku,  rekonstrukce  sociálního  zařízení  SZŠ  Turnov  -  čp.1390,   odstranění  dvou  halových  objektů 

v areálu  firmy  Formplast  v Nádražní  ul.  2211  (  ing.  Josef  Svoboda),   polyfunkční  dům  se  sociálním 

podnikáním v ul. A. Dvořáka ( Tomáš a Blanka Hájkovi, 6 mil Kč ), skladovací ocelová hala (R.F.Profi s.r.o., 8 

mil  Kč),  sklad pro autonástavby v areálu Technických služeb Turnov (1 mil  Kč, Technické služby Turnov 
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s.r.o.), obnova kulturní památky Skálova 70 – oprava krovu, výměna střešní krytiny, hromosvod  (Muzeum 

Českého ráje  v Turnově, 2 mil Kč), přístavba čp. 698, Bezručova ul. – restaurace Plaudit (Josef Kreysa,  1,4 

mil Kč), úprava výrobních částí Koňský trh 615, inženýrské sítě pro výstavbu RD v Mašově – komunikace 

(1,7 mil Kč, ing.Šplíchal, ing.Kot), přístavba a nástavba pekárny Mikula  Turnov s.r.o. – Studentská 1558 (3,5 

mil Kč ), stavební úpravy čerpací stanice RoBiN OIL s.r.o. Palackého 182 – rozšíření prodejních prostor (5,5 

mil Kč), rekonstrukce plynovodu  Lesní ul. ( RWE Distribuční služby s.r.o. (1,4 mil Kč), stavební úpravy a 

přístavba prodejního prostoru  čp.  2241 Přepeřská ul.(  B.R.D.KOVO s.r.o.,  3 mil  Kč),  stavební úpravy , 

přístavba  a  nástavba  provozních  objektů  Palackého  175  (  CRYTUR,  spol.  s r.o.  4,5  mil  Kč),  zateplení 

byt.domu čp.1403-1406 Nádražní ulice (Společenství vlastníků, 2,5 mil Kč).

3. Odstranění stavby – bylo zahájeno 8 řízení 

4. Agenda čísel popisných 

V roce 2012 bylo přiděleno 7 čísel popisných na rodinné domy, 1 na ostatní stavby, 3 evidenční čísla, 6 čísel 

popisných bylo zrušeno

5. Bytová výstavba

Pro  novou  bytovou  výstavbu  45 stavebních  povolení  a  ohlášení   se  vznikem 84 bytů  (  43 v rodinných 

domech, 41 v bytových domech  ) v celkové orientační hodnotě nákladů  208 mil.Kč  .Dále bylo vydáno 8 

povolení změn stávajících staveb pro bydlení  ( tj. nástavby, přístavby a stavební úpravy ), kde vznikne 10 

bytů v hodnotě 9 milionů Kč. Na rekonstrukci stávajících bytových objektů ( bytové domy, rodinné domy ) 

bylo  vydáno 28 stavebních povolení  v hodnotě 44 milionů Kč.   Zkolaudováno bylo  67 bytů  v rodinných 

domech,  3 v nástavbách a přístavbách rodinných domů, v bytových domech  byly zkolaudovány 2 byty. 

Zrušeno bylo 7 bytů.

6. Nebytová výstavba

Pro nebytovou výstavbu ( např. výrobní objekty, objekty služeb)  v roce 2012 bylo vydáno 15 stavebních 

povolení s orientační hodnotou staveb 216 milionů Kč.  Na rekonstrukce, nástavby, přístavby nebytových 

objektů bylo vydáno 23  stavebních povolení v hodnotě staveb 125  milionů Kč. 

7. Ostatní stavby, inženýrské sítě

Na ostatní stavby ( inženýrské sítě, bazény atd.) bylo vydáno 75 stavebních povolení v hodnotě 145 milionů 

a na jejich rekonstrukce 22  stavebních povolení v hodnotě 70  milionů Kč (kabelové vedení na Bukovině, 

kabelové vedení v Mašově, zemní kabel 1kV ul. Švermova, přeložka KVN a KNN pro firmy Crytur Palackého 

175, VN-TS-NN na Hruštici,  Károvsku, úpravy venkovního vedení v Mašově, zemní kabelové vedení NN 

Alej Legií).

V sousedních obcích bylo povoleno  například:

 Udržovací  práce  a  odvodnění  kaple  sv.  Jana  Nepomuckého  na  Dubecku,  infrastruktura  pro  5  RD 

v Rovensku  p.Tr.  –  plynovod,  rozšíření  veřejného  osvětlení  v Sekerkových  Loučkách,  terénní  základna 

návštěvnického centra  Českého ráje  v Krčkovicích  (  Město  Turnov,  9,5  mil  Kč ),  rozšíření  hospodářské 

usedlosti  pro  chov  koní   Paceřice  28(  JAN VAN GEET s.r.o.  ),  nástavba  haly  výrobny krmných  směsí 

Karlovice, Roudný ( ZEA SEDMIHORKY spol.s r.o. ( 5 mil Kč ), parkoviště na Malé Skále ( SCHURTER , 1,5 

mil Kč ), sportoviště Loktuše ( Obec Mírová pod Kozákovem, 700 tis Kč), vývojové centrum  ve Čtveříně ( KV 

FINAL spol. s r.o., 15 mil Kč ), stavební úpravy návsi v Ohrazenicích ( Obec Ohrazenice, 700 tis Kč), veřejné 

osvětlení  v Rakousích,  prevence sesuvů svahu pod zámkem Sychrov (  2,5  mil  Kč,  Národní  památkový 

ústav), veřejné osvětlení v Jenišovicích ( Obec Jenišovice , 780 tis Kč), veřejné osvětlení v Odolenovicích 
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(Obec Jenišovice , 460 tis Kč), soubor staveb pro zemědělství na Vrchovině a stavba občanské vybavenosti 

- občerstvení a turistická ubytovna  ( Josef Hruška ), pohotovostní veterinární ordinace v Modřišicích 102, 

údržba kapličky na Prackově ( Občanské sdružení za záchranu kapličky na Prackově ), restaurování Božích 

muk v Klokočí, novostavba 12 chat (Autocamp Sedmihorky v.o.s., 7 mil Kč), prodloužení veřejného osvětlení 

v Sekerkových Loučkácha další.

Kabelové  vedení  NN  v Lestkově  (  1  mil  Kč  ),  Karlovicích,  Ohrazenicích,  na  Rokytnici  –  Hrubá  Skála, 

kabelové vedení v Rakousích ( 1,8 mil Kč ), Vyskeři (1,25 mil Kč ), Radvanovicích ( 3 mil Kč), Rovensku p.Tr. 

(6 mil Kč.

MĚSTSKÁ POLICIE TURNOV
Základní činnosti :

- pravidelné pochůzky, které jsou zaměřeny na ochranu osob, osobního vlastnictví, veřejný pořádek, 

bezpečnost a plynulost silničního provozu

- platby za používání veřejného prostranství

- hlášení komunikačních závad

- odchycení toulavých psů - 3 strážníci byli proškoleni na odchyt a manipulaci se zvířaty

- řešení autovlaků

- spolupráce se soudem a odbory městského úřadu při doručování do vlastních rukou

- řešení dopravních přestupků

- řešení problémů spojených se špatnou průjezdností městem

- jednání přestupkové komise

- zajišťování bezpečnosti při dopravě peněz městských organizací

Personální obsazení a organizace:

V roce 2012 měla městská policie 18 pracovníků, a to 4 pořádkové hlídky po třech strážnících, 2 dopravní 

hlídky po dvou strážnících, 1 velitel, 1 manažer prevence kriminality

Statistika činnosti městské policie:

Opět vzrostl  počet  žádostí  o radu a pomoc, v roce 2011 jich bylo průměrně 598 na jednoho strážníka, 

zatímco v roce 2012 průměrně 685 žádostí.

Počet  přestupků  stoupl  z  6.291  přestupků  v  roce  2011  na  7.630  v roce  letošním,  vývoj  v jednotlivých 

oblastech odráží následující tabulka:

r. 2012 r. 2011 r. 2010

Počet dopravních přestupků 5141 4310 2910

Počet přestupků proti veřejnému pořádku 1060 988 522

Počet umístění „botičky“ při špatném parkování 1429 993 750

CELKEM 7630 6291 4182
Počet měření mobilním radarem 1131 590 176

V roce 2011 byla vytvořena funkce manažera prevence kriminality, v jejím rámci byla rozšířena přednášková 

činnost na školách, v domech pro seniory a provedena řada dalších akcí ( Na kole jen s přilbou, Jak se 

nestat obětí podvodu, Městská policie handicapovaným, Návykové látky atd.)
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Vybavení a  kamerový systém

Ve sledovaném roce byla policie vybavena dvěma vozidly,  v průběhu roku se služebna přestěhovala do 

nových prostor v budově bývalého internátu. kamerový systém byl  digitalizován, počet a umístění kamer 

zůstal stejný:     1. náměstí Českého ráje

2. Havlíčkovo náměstí

3. Hluboká ulice

4. Palackého ulice

5. Výšinka

6. Nádražní ulice

7. nádraží ČSAD

8. náměstí B. J. Horáčka

9. Skálova ulice

10. Dvořákova ulice
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IV.
PŘEHLED JEDNÁNÍ 

RADY MĚSTA 
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

V     ROCE 20  1  2  
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JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 26. LEDNA 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

●  dopravní problematika

●  projekt "Zvýšení kvality řízení MěÚ“

●  hvězdárna – projekt "Společná cesta k přírodním vědám“

● likvidace bioodpadů

● média 2012

 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 26. LEDNA 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● rozpočet na rok 2012

● studie úpravy náměstí Českého ráje

● rekonstrukce Mariánského náměstí

● studie Waldorfské mateřské školy na Daliměřicích

JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 13. ÚNORA 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● životní prostředí – rozpis na rok

● sociální péče – změna kritérií a úhrad v domech zvláštního určení

● územní plánování – katastrální mapa a výjimka ze stavební uzávěry

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 23. ÚNORA 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● výroční zprávy Policie ČR a Městské policie Turnov

● územní plán města

● projekt Turnov – zdravé město

● činnost mikroregionu Nisa

● podpora kulturní činnosti

● Program regenerace památkové zóny

JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 12. BŘEZNA 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● energetický audit Města a jeho organizací

● projekt rekonstrukce Markovy ulice
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● personální záležitosti škol a školských zařízení – vypsání konkurzů

● hodnocení příspěvkových organizací

JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 29. BŘEZNA 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● Panochova nemocnice – jednání se zdravotními pojišťovnami

● problematika restaurace na Střelnici

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 29. BŘEZNA 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● prezentace projektu Maškovy zahrady

● finanční podpora neziskových organizací

● výročí Bohuslava Jana Horáčka

● zřízení osadního výboru Bukovina – Kobylka - Dolánky

JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 16. DUBNA 2012
● Hlavní témata, která byla projednána:

● výroční zprávy  městských organizací Městské sportovní Turnov, Městská teplárenská Turnov, 

    Technické služby Turnov

● spolupráce v regionu Český ráj

● Memoriál Ludvíka Daňka

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 26. DUBNA 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● směrnice o veřejných zakázkách

● rekonstrukce ulice 28. října

● zřízení osadního výboru Malý Rohozec - Mokřiny – Vazovec

JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 14. KVĚTNA 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● aktualizace Strategického plánu Města 

● výroční zprávy městských organizací Kulturní centrum Turnov, Zdravotně sociální služby Turnov, 

    Panochova nemocnice a Nempra
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JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 22. KVĚTNA 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● Výsledky konkurzů ve školách a školských zařízeních 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 31. KVĚTNA 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

●  projekt Pomoc pro Kanday

● rozdělení příspěvků sportovním organizacím

●  příspěvky zahraniční komise

JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 11. ČERVNA 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● projekt Maškovy zahrady – zadávací dokumentace

● projekt "Zvýšení kvality řízení MěÚ“ – část „Vytvoření vize a strategie úřadu“

● projekt „Zdravé město“  – výsledky ankety

JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 23. ČERVNA 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● vícenáklady na dopravní terminál

● výběrové řízení na veřejné osvětlení Dolánky

● výběrové řízení na nákup hasičského vozu 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 28. ČERVNA 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● rozpočtové změny v hospodaření Města

● regenerace sídliště U Nádraží

● Zásady územního rozvoje Libereckého kraje

● petice ohledně odlehčovací komunikace v Turnově

● rozdělení příspěvků na volnočasové aktivity

● rozdělení příspěvků za sportovního fondu

JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 16. ČERVENCE 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● projekt waldorfské mateřské školy
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● smlouva o nájmu smuteční síně

● rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově

JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 13. SRPNA 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● projekt waldorfské mateřské školy 2

● Jizera – zvýšení bezpečnosti města rekonstrukcí koryta

● strategický partner Panochovy nemocnice – informace o průběhu jednání

● návrh programu 740. výročí města Turnova

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 30. SRPNA 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● rekonstrukce ulice 28. října

● Jizera - rekonstrukce koryta

● hrad Valdštejn - obnova Nového paláce

● úprava cen prodávaných nemovitostí

● vyhláška o dani z nemovitostí

JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 10. ZÁŘÍ 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● studie zástavby bytovými domy – Výšinka

● cena tepla z MTT, s.r.o.

● mandátní smlouvy pro jednatele městských společností

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 20. ZÁŘÍ 2012
Hlavní témata, která byly projednána:

● rozdělení finančních prostředků z loterií

● Cena obce - návrhy a udělení

● rozpočtové opatření č. 2

JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 15. ŘÍJNA 2012
Hlavní témata, která byla projednána 

● Dům přírody v Dolánkách

● plán zimní údržby

● návrh financování sportovních organizací – výnos z loterií
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 25. ŘÍJNA 2012
Hlavní témata, která byly projednána:

● využití finančních prostředků z loterií

● kácení stromů v Turnově

● poplatky za odpady

● projekt Domu přírody Českého ráje

JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 12. LISTOPADU 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● projekt „Turnov fandí rodině“

● Studie bytové zóny Daliměřice

● smlouva s CZECH RADAR, měření rychlosti

● regulace hazardu

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 29. LISTOPADU 2012
Hlavní témata, která byly projednána:

● změna personálního obsazení zastupitelstva - rezignace p. Aleše Hozdeckého, za ODS pan Petr Dvořák

● sociální záležitosti - soutěž Obec přátelská rodině

● rozpočtová změna č. 3

● poplatky za odpady

● regulace hazardu - nová vyhláška

JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 10. PROSINCE 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● digitální povodňový plán

● příspěvek na Memoriál Ludvíka Daňka

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA  20. PROSINCE 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● informace VHS, cena vodného a stočného - ZM nesouhlasí se zdražením

● rozpočtové opatření č. 4

● rozpočtové provizorium 2013

● sport - rozdělení příspěvků ze sportovního fondu, financování Memoriálu Ludvíka Daňka

● taneční kurzy KCT
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JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 31. PROSINCE 2012
Hlavní témata, která byla projednána:

● zařazení dotací a plateb

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tento bod byl zestručněn, protože důležitá rozhodnutí jsou komentována v příslušných kapitolách (Průvodce 

rokem, Zdravotnictví, Kultura, Sport atd.). Slouží spíše k rychlé orientaci čtenáře či budoucího badatele.
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V. 
ROZPOČET 

A HOSPODAŘENÍ MĚSTA
V     ROCE 20  1  2  
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Rozpočet města a jeho plnění za rok 2012

► Rozpočet Města byl schválen zastupitelstvem 26. ledna 2012. Výchozí situace byla  zhruba o 10 miliónů 

horší  než v  předchozím roce,  vybralo  se  totiž  méně na daních.  Po  bouřlivých  diskusích,  které  jednání 

předcházely, byly schváleny úspory (pětiprocentní plošné snížení výdajů městským organizacím, snížená 

částka pro média),  pořízen kontokorentní  úvěr,  z projektů se mělo pokračovat  na výstavbě Maškovky a 

projektech s dotacemi, což byl Dům přírody a Greenway Jizera. Rozpočet   předpokládal  příjmy ve výši 
234,999 tisíc korun,  z toho daňové příjmy 164,332 tisíc korun. Celkové  výdaje byly plánovány  ve výši 
257,367 tisíc korun, z toho běžné výdaje 234,452 tisíc korun a kapitálové výdaje 22,825 tisíc korun. Z toho 

vyplývalo  financování  ve  výši  -  39.743  tisíc  korun. Během roku  došlo  ke  třem rozpočtovým opatřením, 

schváleným ZM. 

1. PŘÍJMY
Celkové příjmy k 31. 12. 2012 činily 296.231.115,92 Kč, tedy byly oproti rozpočtu 294.910.612,00  vyšší o 
1.320.503,92 Kč. Příjmy daňové činily 167.003.213,09 Kč, tj. oproti rozpočtu 162.667.400,00 Kč jsou vyšší o 

4.335.813,09 Kč, a to především vyššími daňovými příjmy fyzických a právnických osob. Nedaňové příjmy 

činí  60.196.789,91  Kč,  tj.  oproti  rozpočtu  59.496.600,00 Kč  jsou  vyšší o  700.189,91  Kč, a to  především 

vyššími příjmy z  Eko-komu a z  nájmů  z nebytových  prostorů.  Kapitálové příjmy  činí  8.640.770,00  Kč,  tj. 

oproti rozpočtu 9.296.000,00 Kč jsou nižší o 655.230,00 tis. Kč. Prodej pozemků nebyl splněn o 1 mil. Kč.

Transfery  (dotace)  činíily  60.390.342,92  Kč, tedy  byly  oproti  rozpočtu  63.450.612,00  Kč  nižší  o 

3.060.269,08 tis. Kč. Projekt Zvýšení kvality řízení a managementu na MěÚ Turnov byl rozpočtován ve výši 

1,5 mil. Kč, ale plnění bylo nulové a projekt Vzdělávání jako prostředek zefektivnění úředníků a zkvalitnění 

přístupu úřadu ke klientům byl rozpočtován ve výši 1,3 mil. Kč, ale plnění bylo opět nulové. Příčinou bylo 

sloučení monitorovací zprávy a posun vyúčtování se žádostí o platbu.

2. VÝDAJE
Celkové výdaje k 31. 12. 2012 činily 245.522.274,49 Kč, tedy byly oproti rozpočtu 255.207.069,00 Kč  nižší
o  9.684.794,51  Kč.  Běžné  výdaje  byly  rozpočtovány  ve  výši  229.103.451,00  Kč  a  čerpání  činilo 

221.437.018,79 Kč, úspora byla ve výši 7.666.432,21 Kč. Nebyly odeslány dvě průběžné dotace od MŠMT 

pro Základní školu  Turnov,  28. října a Žižkova ul., tyto dotace byly Městu zaslány na konci roku a nebyly 

převedeny na příspěvkové organizace, a to ve výši 1.891 tis. Kč. Úspora na odboru finančním dosáhla výše 

1.105 tis. Kč, což byla úspora u úroků z úvěrů a dani z převodu nemovitosti, na odboru tajemníka 1,051 tis. 

Kč kvůli nižšímu čerpání projektu, u  odboru životního prostředí ve výši 1.031 tis. Kč, to bylo nevyčerpání 

financí na údržbu u zrealizovaných projektů. Úspora u odboru správy majetku činila 1.206 tis. Kč.

Kapitálové  výdaje byly rozpočtovány  ve  výši  26.103.618,00  Kč  a  čerpání  činilo  24.085.255,70  Kč,  to 

znamená  úsporu 2.018.362,30  tis.  Kč,  která  byla  ovlivněna  především  nížším  čerpáním  odboru  správy 

majetku.
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3. FINANCOVÁNÍ
Financování je rozpočtováno ve výši 39.703.543,00 Kč a obsahuje přijetí úvěrů, splátky jistin úvěrů a

změnu stavu na bankovních účtech. Skutečnost je ve výši 50.708.841,43 Kč.
Město v roce 2012 hospodařilo se ziskem + 50 708 841 Kč

Tvorba a použití peněžních fondů k 31.12.2012

V roce 2012 Město hospodařilo s pěti finančními fondy :

Sociální fond Fond 
občanských 

obřadů

Kulturní fond Fond
na podporu 

sociální 
oblasti

Fond
 na obnovu 
bytového 

fondu

Celkem

Stav
k 1.1.2012

554.208 16.500 77.791 50.000 3.410.596 4.109.095

Příjmy 961.934 90.000 805.000 850.000 3.568.877 6.425.811

Výdaje 951.173 84.300 834.005 900.000 6.144.229 9.012.507

Stav 
k  31.12.2012

564.969 22.200 48.786 0 835.244 1.522.399

(Zdroj: Jana Chodaničová, Ing. Jaromír Pekař -  materiál pro ZM Závěrečný účet města)

97



VI.
ŠKOLSTVÍ 2012
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► Město Turnov je zřizovatelem všech mateřských a základních škol, Střediska pro volný čas a Základní 

umělecké školy, ostatní školy zřizuje Liberecký kraj.

►  Mateřské  školy. V Turnově  je  osm  mateřských  škol.  V  roce  2011  byly  mateřské  školy  v  podstatě 

zaplněny (viz níže uvedená tabulka), proto přijímání ve sporných případech z důvodu kapacity probíhalo 

podle kritérií stanovených ředitelkou školy, zejména  trvalé bydliště, věk dítěte a zaměstnanost rodičů. Ve 

sledovaném roce proběhly následující opravy a rekonstrukce:

✔  Na MŠ Alešova byl proveden celkový nátěr střešní krytiny v hodnotě 92 000 Kč.

✔  Ve smyslu  doporučení  krajské hygienické stanice byla  na MŠ Bezručova zřízena nová úklidová 

komora v hodnotě 56 000 Kč.   

✔  Na MŠ v Mašově byla provedena výměna vchodových dveří a dokončena rekonstrukce venkovních 

ploch a části oplocení (ještě se provádí) v celkové hodnotě 215 000 Kč.    

✔  Bezpochyby největší investiční akcí byla celková rekonstrukce objektu MŠ Jana Palacha – v rámci 

projektu „Realizace úspor energií“ v hodnotě 9 906 000 Kč a související investice a opravy (rozvody 

vody, vybavení kuchyně) za dalších 710 000 Kč z rozpočtu města. Celková hodnota prací tak dosáhla 

částky  10  616  000  Kč.  Plnohodnotný  provoz  MŠ byl  odstartován  s  malým zpožděním  -  5.  září, 

venkovní práce byly dokončovány během podzimu

✔ Bylo  rozhodnuto o  výstavbě nového objektu  pro  waldorfskou mateřskou školu  a  začaly  práce na 

projektové dokumentaci

►  Základní školy. Ve městě jsou čtyři  zřizované Městem Turnov (ZŠ Skálova ul., ZŠ v ul. 28. října, ZŠ 

Žižkova  ul.,  ZŠ Mašov),  dále  Speciální  školy,  které  sdružují  mateřskou a  základní  školu  při  nemocnici, 

zvláštní školu a pomocnou školu. Speciální školy zřizuje Liberecký kraj. Další školou, kterou zřizuje Město 

Turnov, je Základní umělecká škola.

Na uvedených objektech byly provedeny následující opravy a rekonstrukce:

✔  Na ZŠ Skálova byly provedeny opravy parketových podlah ve čtyřech třídách v celkové hodnotě 118 

000 Kč.

✔  Na ZŠ Žižkova byla provedena výměna oken, která se nacházela v havarijním stavu, a rekonstrukce 

topení v učebně výtvarné výchovy v celkové hodnotě 72 000 Kč.                                       

✔  Na základní umělecké škole došlo ke je kompletní rekonstrukci sociálního zařízení ve třech podlažích 

školy v celkové hodnotě 2 357 000 Kč.

► Střední školy ve městě jsou zřizovány Libereckým krajem. Jsou to: Gymnázium, Střední zdravotnická 

škola, Střední umělecko průmyslová škola a Vyšší odborná škola a Obchodní akademie, Hotelová škola a 

Střední odborná škola Turnov, která vznikla sloučením dvou samostatných subjektů v roce 2009.

Kalendárium
 

► V období od 16. ledna do 15. února probíhaly zápisy do prvních tříd základních škol, slavnostní 
zápis proběhl v pondělí 16. ledna. K zápisu do turnovských škol přišlo 203 dětí, zapsáno bylo 183 dětí. 
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Zájem rodičů o jednotlivé školy se stále postupně vyrovnává, následující tabulka nabízí porovnání:

Škola Školní rok 2009/2010 Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/12 Školní rok 2012/13

Počet dětí do 1. třídy Počet dětí do 1. třídy Počet dětí do 1. třídy Počet dětí do 1. třídy

ZŠ Skálova 43 30 57

ZŠ 28.října 61 57 68 58

ZŠ Žižkova 47 53 71 66

ZŠ Mašov 0 19 16 20

Celkem 171 169 212 183

► Také pro školní rok 2011/12 byla stanovena jednotná  výše úplaty za vzdělávání - tzv. školkovného, 
a to 420,- Kč za měsíc, strava nebyla jednotně stanovena, činila však 25 - 30 korun na celodenní 
pobyt dítěte.  Ředitelky všech osmi turnovských mateřských škol i mateřské školy speciální se dohodly a 

opět  sepsaly s vedoucím odboru školství,  kultury a sportu,  René Brožem, dohodu, která stanovuje výši 

úplaty za vzdělávání pro příští školní rok na 400 Kč za měsíc. Dohoda je unikátní v tom, že sjednocuje výši 

úplaty za vzdělávání ve všech mateřských školách v Turnově. Pokud by totiž školné bylo u jednotlivých 

mateřských škol různé, (což zákon umožňuje), docházelo by ke zbytečnému napětí a zájem rodičů by mohl 

být nerovnoměrný, ovlivněný právě i výší úplaty za vzdělávání.

►  V pondělí  12.  března byly vyhlášeny konkurzy na ředitele většiny škol a školských zařízení v 
Turnově.  Jednalo se o 12 organizací,  kde jsou ředitelé ve funkci 6 a více let. Toto opatření vyplývalo z 

novely školského zákona a mělo by se tedy po šesti letech opakovat. Týkalo se to základních škol v ulici 28. 

října  a  v Mašově,  mateřských  škol  v ulicích  28.  října,  Alešova,  Bezručova,  Jana  Palacha,  Kosmonautů, 

Zborovská  a  v Mašově,  Waldorfské  mateřské  školy  v Hruborohozecké  ulici,  Základní  umělecké  školy  

a Střediska pro volný čas dětí a mládeže; celkem tedy 12 organizací. Konkurzy proběhly v květnu a vybraní 

uchazeči nastoupili do funkce k 1. srpnu 2012.

► V předvečer dne učitelů  27. 3. proběhlo na radnici setkání vedení města s pedagogy turnovských 
základních a mateřských škol, kteří byli vybráni za svoji kvalitní práci ve školství. S pedagogy bylo 

hovořeno o aktuálních problémech ve školství a zároveň jim bylo předáno jako projev poděkování - ocenění 

Města Turnova. Za jednotlivé školy byli oceněni tito pedagogové:

-  za ZŠ Skálova Mgr. Jana Kepková

-  za  ZŠ 28.října Mgr. Hana Brichová

-  za ZŠ Žižkova Mgr. Vlasta Novotná

-  za ZŠ Mašov Mgr. Jana Vildová

- za ZŠ a MŠ speciální Bc. Dagmar Rakoušová

-  za Základní uměleckou školu Mgr. Alena Tomášová

Přítomni byli také ředitelé škol.

► 19. května se v Základní škole v Žižkově ulici konal tradiční školní jarmark. Téma letošního ročníku 

bylo Sportem za poznáním a všichni si ho náležitě užili.
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►Během školních prázdnin byla realizována většina rekonstrukčních prací ve školských zařízeních:

✔V MŠ 28. října byly pořízeny nové vstupní dveře, a to nákladem 81 tisíc korun

✔V MŠ Alešova probíhala v letních měsících rekonstrukce sociálních zařízení nákladem 515 tisíc korun. 

Zároveň zde byl zateplen strop nad celým půdorysem školy a nátěr dřevěného obložení fasády za dalších 

více než 100 tisíc korun

✔V Základní umělecké škole byla vyměněna ateliérová okna v horním podlaží v hodnotě 273 tisíc korun

✔Dále  byla  plánována  úprava  venkovních  ploch  u  MŠ Zborovská  a  rekonstrukce  dělících  příček  v  ZŠ 

Žižkova

►  K 1.  srpnu  byli  jmenováni  noví  ředitelé  škol  a  školských  zařízení,  kteří  vzešli  jako  vítězové 
konkurzů na jaře tohoto roku. Celkem se jednalo o 12 organizací, z toho:

1/ dva ředitelé základních škol - ZŠ 28. října - ředitelem zůstal Mgr. Jaromír Frič

                                                 - ZŠ Mašov - ředitelkou se stala Mgr. Renata Šucová (dosavadní ředitelka 

                                                    Mgr. Stanislava Šulcová odchází do důchodu)

2/ osm ředitelů mateřských škol - MŠ 28. října - Zdeňka Svobodová

                                                   - MŠ Alešova - Naděžda Dovolilová

                                                   - MŠ Bezručova - Bc. Jana Dontová

                                                   - MŠ Kosmonautů - Jarmila Fibrichová

                                                   - MŠ Turnov - Mašov - Mgr. Zdeňka Čiháková

                                                   - MŠ Zborovská - Jana Brožová

                                                   - MŠ Jana Palacha - Svatava Dékányová

                                                   - MŠ waldorfská - Hana Lamačová

                                                   Všechny ředitelky byly potvrzny ve své funkci.

3/ Základní umělecká škola v Turnově - Mgr. Bohuslav Lédl - potvrzen ve funkci

4/ Středisko pro volný čas dětí a mládeže - Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil místo Mgr. Karla Štryncla

► V pondělí 3. září začal nový školní rok 2012/13.  Počet základních a mateřských škol na Turnovsku 

zůstal stejný jako v loňském roce, škola v Sobotecké ulici  je pod správou Libereckého kraje. Největší školou 

zůstala nadále "dívčí", v ul. 28. října, zvyšuje se zájem o školu v ulici  Žižkově a školu rodinného typu v 

Mašově. Celkem do základních škol v Turnově nastoupilo od září 1607 dětí ( o 13 více než loni), z toho do 

prvních tříd 183 dětí ( o 4 méně než loni).  Srovnání s minulými lety najdete v následující tabulce:

Škola Počet žáků
2012/13

Počet žáků
2011/12

Počet žáků 
2010/11

Prvňáčci
2012/13

Prvňáčci
2011/12

 Prvňáčci
2010/11

ZŠ Skálova 481 506 510 39 54 40

ZŠ 28. října 591 598 600 58 55 53

ZŠ Žižkova 450 405 370 66 63 54

ZŠ Mašov 85 85 87 20 15 19

Celkem 1607 1594 1567 183 187 166
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2/ Mateřské školy:

Mateřské školy měly k 1. září 2012 100% naplněnost, chodilo do nich 558 dětí., z toho mělo 17,4% trvalé 

bydliště mimo město. Mimoturnovské školky byly ovšem také plné, jediná dvě volná místa měla ještě školka 

v Mírové pod Kozákovem.

MŠ Turnov 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

MŠ 28. října 74 74 74 74

MŠ Alešova 52 52 52 52

MŠ Bezručova 65 65 65 65

MŠ Mašov 45 45 44 44

MŠ Zborovská 92 88 92 91

MŠ Jana Palacha 54 54 54 54

MŠ Kosmonautů 104 104 104 102

MŠ waldorfská 52 50 52 50

Celkem 538 532 537 532

3/ Do ZŠ speciální, Kosmonautů , nastoupilo 17 žáků

Podle demografického vývoje lze očekávat největší zájem o přijetí dítěte do mateřské školy v roce 2013.

                                                    

4/ Situace v mimoturnovských základních a mateřských školách :

Škola 2012/13 Počet
prvňáčků

ZŠ Jenišovice 141 21

ZŠ Kobyly 83 9

ZŠ a MŠ Malá Skála 112 12

ZŠ Mírová pod Kozákovem 70 14

ZŠ Ohrazenice 49 12

ZŠ a MŠ Pěnčín 34 6

ZŠ  Přepeře 52 12

ZŠ  Příšovice 67 15

ZŠ Radostín 35 8

ZŠ Rovensko pod  Troskami 151 16

ZŠ Svijanský  Újezd 8 3

ZŠ a MŠ Tatobity 29 7

ZŠ a MŠ Všeň 24 8

MŠ v působnosti Turnova Kapacita Naplněnost
 k 1.9.2012

Volná místa

Jenišovice 70 70 0

Mírová pod Kozákovem 96 94 2

Ohrazenice 39 39 0

Olešnice 25 25 0

Paceřice 28 28 0
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Přepeře 55 55 0

Příšovice 50 50 0

Rovensko pod Troskami 50 50 0

Hrubá Skála 28 28 0

Malá Skála 45 45 0

Pěnčín 28 28 0

Svijanský Újezd 28 28 0

Tatobity 28 28 0

Všeň 28 28 0

Celkem 598 596 2

5/ Střední školy v Turnově

Škola Počet žáků 2012/13 1. ročníky

Střední zdravotnická škola Turnov 211 62

Gymnázium Turnov 356 62

Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov 186 + 32 VOŠ 50

Obchodní  akademie,  Hotelová  škola  a  Střední 
odborná škola

650 157

V tomto školním roce byly internetové stránky pro předškoláky obohaceny také o nabídku zájmových 
aktivit ve městě. Byly to:

- Centrum pro rodinu Náruč - herna, kroužky pro děti, Klub dvojčat, Klub pěstounských rodin, pravidelné i 

   mimořádné akce

- Rodinné centrum Úsměv Přepeře - herna, cvičeníčko s písničkami, výtvarka

- Městská knihovna Antonína Marka v Turnově - Klub Matýsek, Pohádkové podvečery, výtvarné dílny, 

   Leporelo pro nejmenší a další pořady 

- Základní umělecká škola 

- Městský plavecký bazén Výšinka - sportovní přípravka, Baby club Mišutka

- Taneční a pohybová škola ILMA

- Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Štika

- sportovní přípravky oddílů Sokol,  Atletický klub, Tenisový klub, Klub lyžařů Turnov, Tělovýchovně sportovní 

  klub, Klub českých turistů, Tělocvičná jednota Sokol Ohrazenice

Kromě toho jednotlivé školy a školky nabízely své kroužky a mimoškolní aktivity, jak je popsáno níže

► V pátek 2. listopadu se uskutečnila každoroční burza středních škol Libereckého kraje. V budově 

střední školy v Alešově ulici proběhla prezentace nabídek středních škol z okresů Semily, Liberec, Jablonce 

nad Nisou, Jičína, Trutnova, Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště, zúčastnili se i zástupci zahradnické školy 

Litomyšl.  V prostorách tříd a chodeb ve dvou patrech budovy byly připraveny expozice pro žáky i  jejich 

rodiče.  Zúčastnili  se  i  zástupci  zaměstnavatelů.  Během  burzy  proběhly  také  prezentace  barmanů 

(barmanská show), ukázky vykrajování ovoce a prodej některých učňovských výrobků. Prezentovalo se 38 

škol a 4 další organizace:

Školy
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- Obchodní  akademie,  Hotelová  škola  a  Střední  odborná  škola  Turnov  –  Obchodní  akademie, 

Hotelnictví,  Cestovní ruch

- Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka

- Střední škola hotelnictví a podnikání Hronov

- Gymnázium Turnov

- Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

- Gymnázium a SOŠ pedagogická Nová Paka

- Gymnázium a SOŠ Jilemnice

- Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice

- SOŠ a Gymnázium Liberec

- Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ Turnov

- Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod

- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín

- Střední škola právní - Právní akademie Liberec

- Střední průmysl. škola strojní a elektrotechnická a VOŠ Liberec

- Střední průmyslová škola stavební Liberec

- Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec

- Střední průmyslová škola textilní Liberec

- SPŠ chemická Pardubice

- Česká lesnická akademie Trutnov

- Střední škola zahradnická Kopidlno

- Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

- Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

- SOŠ veterinární Hradec Králové

- Střední zdravotnická škola Turnov

- Střední škola Lomnice nad Popelkou

- Střední odborná škola a SOU Vrchlabí

- Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

- Střední odborná škola a SOU Mladá Boleslav

- Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

- Střední odborná škola Liberec

- Soukromá střední škola MAJA s.r.o. Mladá Boleslav

- SOU nábytkářské a SŠ tvorby a designu nábytku Liberec

- Střední odborná škola a SOU Mladá Boleslav

- Integrovaná střední škola Semily

- Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou

- Integrovaná střední škola Nová Paka

- Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad

- Střední odborné učiliště Hubálov

- ZŠ a SŠ waldorfská Semily
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Ostatní

- Úřad práce ČR

-  Armáda ČR – Krajské vojenské velitelství Liberec

- Kamax Turnov

- BEHR Mnichovo Hradiště

► Ve dnech 27. a 29. lstopadu se konaly dny otevřených dveří v ZŠ Žižkova. Pro nastávající prvňáčky, 

šesťáky i širokou veřejnost byl připraven následující program s prohlídkou školy:

27. listopadu od 16.00 hodin - Škola už je za dveřmi aneb nebojme se zápisu (pro budoucí prvňáčky)

29. listopadu od 15.00 hodin - Den otevřených dveří pro budoucí šesťáky

29. listopadu od 10.00 do 17.00 hodin - Den otevřených dveří pro veřejnost

Stručný přehled turnovských škol a jejich činnosti 
v roce 2012
Zřizovatelem základních a mateřských škol  je  Město  Turnov,  střední  školy zřizuje  Krajský úřad Liberec. 

Všechny školy mají vlastní právní subjektivitu, a to i školy mateřské, které samostatně fungují od 1. ledna 

2003.

Mateřské školy

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 757
Ředitelka Zdeňka Svobodová

MŠ má tři oddělení, která jsou dělena podle věku dětí, školní zahradu a školní jídelnu. Kapacita školky 74 

dětí byla ve školním roce 2011/2012 stoprocentně naplněna. Děti pracovaly ve skupinách: nejmladší děti - 

skupina Medvídci, děti od 4 do 6 let - Berušky a předškoláci s dětmi, které dostaly odklad školní docházky - 

skupina Sluníčka. O děti pečovalo 6 pedagogických pracovníků. Školní vzdělávací program Český rok je 

členěn podle jednotlivých měsíců a  vychází z tradic českého národa. Program je velmi flexibilní a může být 

vždy uzpůsoben věku a konkrétní skladbě dětí.

Budova  školy  je  třípodlažní.  Každé  oddělení  má třídu,  kde  se  zároveň  stoluje,  a  hernu,  kde  jsou  také 

rozkládána lehátka k odpolednímu odpočinku. V roce 2012 byly rekonstruovány vstupní dveře.

Mimo běžné předškolní vzdělávání a výchovy uspořádala škola akce s rodiči u příležitosti Vánoc, Velikonoc, 

Martinské  slavnosti,  rozloučení  se  školním  rokem,  dílnu  batikování  a  další.  Žáci  se  účastnili  přehlídky 

mateřských škol   Mateřinka, škola uspořádala pro děti  půldenní i  celodenní výlety,  návštěvu divadelních 

představení, mikulášskou nadílku a další aktivity. Při škole je možné seznámení se zobcovou flétnou a s 

angličtinou.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ALEŠOVA 1140 (DŘEVĚNKA)
Ředitelka: Naděžda Dovolilová
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Dvoutřídní mateřská škola sídlí ve starší (dřevěné) budově v sídlišti u nádraží, která slouží tomuto účelu od 

roku 1946. Kapacita školy 50 dětí byla již v minulém roce navýšena na 52 a stoprocentně obsazena. Škola 

měla celkem 7 zaměstnanců, z toho 4 pedagogické. Děti byly rozděleny do dvou skupin podle věku kategorií 

– 3 až 4,5,  roku (třída Berušky)  a  4,5  až 6  let  (třída Motýlkové).  Výchova a  vzdělávání  probíhá podle 

Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, přizpůsobeného místním podmínkám, který pedagogové 

nazvali „Hrou za poznáním“. Kromě základní výchovné a vzdělávací činnosti školka zajišťuje fungování řady 

dalších kroužků -  výtvarného kroužku, dramatického kroužku, hry na zobcovou flétnu, výuku angličtiny, jógu 

pro děti, bruslení, lyžování, předplavecký výcvik, nově také pobyty v solné jeskyni. Nově byl také realizován 

projekt Motýlci a Berušky na motýlí louku společně s Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

V roce 2012 bylo rekonstruováno sociální zařízení v hodnotě přes půl miliónu korun.

Děti pravidelně navštěvovaly kulturní představení, uspořádaly pro rodiče několik besídek. V roce 2010/2011 

se škola účastnila akcí Lehkoatletický trojboj, Turnovský kos, Turnovská mateřinka, výtvarná soutěž Krásná 

jako kvítek je ta země a Malujeme zvířátka, kytičky, ptáčky...

Ve sledovaném roce se podařilo provést celkový nátěr střechy a uskutečnit další drobné opravy a nákupy.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, BEZRUČOVA 590
Ředitelka: Jana Dontová

Mateřská škola je umístěna ve starší vilce nazývané ,,Zámeček" na kraji Daliměřic s pohledy na centrum 

města. Škola má dvě klasická oddělení a jednu  speciální třídu pro děti s vadami řeči. Výchova a vzdělávání 

probíhala podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, navazujícího na filozofii Zdravé mateřské 

školy. Logopedická třída je navíc doplněna individuálním vzdělávacím plánem obsahujícím a) diagnostiku 

dítěte a b) metodiku nápravy vady řeči. Kapacita školy je 65 dětí, která byla ve sledovaném roce již počtvrté 

stoprocentně naplněna. Běžné třídy navštěvovalo 28 a 23 dětí, speciální třídu 14 dětí. Škola měla celkem 9 

zaměstnanců, z toho 6 pedagogických pracovníků.

Vyučování  a  výchova  byla  doplněna  dalšími  kroužky  –  pokračovala  angličtina  a  taneční  kroužek.  Dále 

probíhal  předplavecký  výcvik,  výcvik  na  dopravním  hřišti,  návštěva  divadelních  představení,  besed  a 

podobně. Žáci se zúčastnili soutěže Turnovský kos a atletického trojboje.

V oblasti vybavení a investic došlo k částečné výměně nábytku, vyměněna okna ve 2. podlaží a opatřena 

žaluziemi a dovybavena zahrada lavičkami a dvěma hracími sestavami.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, U ŠKOLY 85, MAŠOV
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Čiháková

Dvoutřídní  mateřská  škola  rodinného  typu.  Kapacita  školy  je  45  dětí  byla  ve  sledovaném  roce  opět 

stoprocentně naplněna. Mladších dětí - Kočiček (3 až 4,5 roku) - bylo 23 a starších - Medvídků (4,5 - 6 let) - 

navštěvovalo školu 22 žáků. Škola měla celkem 7 zaměstnanců, z toho 3 pedagogické.

MŠ má širokou spádovost, kromě místních dětí ji navštěvují též děti z Turnova. Školní vzdělávací program s 

názvem „Já a čtyři roční doby se sluníčkem“ je zaměřený na poznávání přírody, byl doplňován a upravován 

interaktivně během celého roku. Pedagogy byl vytvořen tříletý vzdělávací cyklus pro grafomotoriky.

Škola má dlouhodobě dobrou spolupráci  se sousední základní školou, ale i  dalšími mateřskými školami 

v okolí, s organizací hasičů na Kadeřavci a s místním Sokolem. Pravidelně se konaly besídky pro rodiče, hry 

a zábavy k Mikuláši, karneval, rozloučení s prázdninami, pravidelná divadelní představení. Výtvarné práce 
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dětí byly na výstavě v Muzeu Českého ráje a v polském Jaworu, děti vyrobily přáníčka pro seniory v Mašově 

a  Kadeřavci.  Dvakrát  týdně  probíhala  výuka  angličtiny,  byl  uspořádán  lyžařský  výcvik  v  Bedřichově  v 

Jizerských horách.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ZBOROVSKÁ 914
Ředitelka: Jana Brožová

Druhá největší mateřská škola v Turnově je čtyřtřídní -  jedna třída je určena pro předškolní děti, dvě jsou 

smíšené (3 až 5 let) a jedna speciální - logopedická. Kapacita 90 dětí byla ve sledovaném školním roce 

navýšena na 92 a stoprocentně naplněna. Škola měla v daném roce celkem 13 zaměstnanců, z toho 8 

pedagogických. Výchova a vzdělávání probíhalo podle Rámcově vzdělávacího programu, který byl na školu 

aplikován jako „Brána poznání“.

Škola je zaměřena na aktivní relaxaci, sportovní a pohybové aktivity, na ekologii a kontakt s přírodou. Děti se 

účastnily  plaveckého  kurzu,  lyžařského  kurzu,  týdenního  pobytu  v  přírodě  na  Benecku  v  Krkonoších, 

dvoudenního pobytu na horolezecké základně v  Sedmihorkách a polodenních výletů po okolí.  Při  škole 

pracoval pěvecký kroužek Žabky a byla zajištěna výuka anglického jazyka. Děti účinkovaly na  přehlídce 

Mateřinka,  kde  postoupily  do  celostátního  kola  v  Nymburce,  atletického  trojboje,  výtvarné  soutěže  s 

partnerským  městem  Jawor.  Pro  rodiče  bylo  uspořádáno  několik  besídek,  ukázkové  odpoledne  s 

předškoláky a další akce.

V oblasti oprav a investic proběhla rekonstrukce venkovních ploch.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, JANA PALACHA 1931
Ředitelka: Svatava Dékányová

Mateřská škola je dvoutřídní, má smíšená oddělení, to znamená, že jsou ve třídě společně děti od tří let, 

mají tak „svoji"  paní učitelku po celou dobu docházky do MŠ (vhodné hlavně pro sourozence). Kapacita 

školy  je  54  dětí,  ve  sledovaném roce  bylo  zapsáno 54 dětí,  tedy plná  kapacita.  Škola  měla  celkem 7 

zaměstnanců, z toho 4 pedagogické.

Výchova a vzdělávání probíhalo podle Rámcového vzdělávacího programu Podzim, zima, jaro, léto, který si 

pedagogové uzpůsobovali podle konkrétní potřeby dětí. Třídní vzdělávací program se členil do pěti oblastí, 

které byly podrobně rozpracovány zhruba dva měsíce dopředu. Pro děti byla k dispozici výuka angličtiny a 

tanečně-pohybový  kroužek,  navštěvovaly  předplavecký  výcvik,  kulturní  pořady  v divadle  a  v  muzeu, 

Pravidelně se děti účastní také Turnovské mateřinky a Trojboje MŠ, Puzzliády a dalších aktivit.

Ve sledovaném roce prošel objekt školy  celkovou rekonstrukcí. V rámci projektu „Realizace úspor energií“ 

bylo provedeno zateplení včetně souvisejících investic a oprav (rozvody vody, vybavení kuchyně).

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, KOSMONAUTŮ 1640
Ředitelka: Jarmila Fibrichová

Škola je umístěna přímo v sídlišti u nádraží. Kapacita čtyřtřídního zařízení byla zvýšena na 104 dětí a ve 

školním roce 2011/12 ji navštěvovalo 104 dětí. Kapacita školní jídelny 150 jídel, takže zajišťuje i stravování 

pro sousední Dětské centrum Sluníčko a Pomocnou školu. Je tedy dlouhodobě největší mateřskou školou v 

Turnově. Ve sledovaném školním roce měla celkem 14 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických.

Vzdělávací  program vychází  z  Rámcového programu pro předškolní  vzdělávání  a byl  pro  potřeby školy 
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uspořádán do šesti bloků: 1. Já a svět kolem mě

   2. Jsme zvídaví

3. Povídáme a  posloucháme

4. Hrajeme si s písničkou

5. Máme šikovné ruce

6. Radujeme se z pohybu

Ve škole  byla  k  dispozici  logopedická  náprava  (ve  spolupráci  s  rodiči),  výuka  hry  na  zobcovou  flétnu, 

dramatický kroužek, předplavecký výcvik, návštěvy solné jeskyně, soutěže v orientačním běhu. Škola se 

jako vždy účastnila soutěží Turnovská mateřinka, Turnovský kos, lehkoatletického trojboje MŠ a puzzliády. 

Konaly se dvě besídky pro rodiče, odpolední výlety, dílny pro rodiče s dětmi, mikulášská nadílka, karneval, 

návštěvy výstav a divadel a další akce.

V roce 2010/11 byla provedena revitalizace školní zahrady včetně regenerace zeleně a drobné opravy a 

údržba areálu.

► WALDORFSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, HRUBOROHOZECKÁ 323
Ředitelka: Hana Lamačová

Alternativní mateřská škola s kapacitou 50 dětí má dvě věkově smíšené třídy s celodenním provozem.  Ve 

školním  roce  2010/2011  kapacita  navýšena  na  52  a  tento  počet  dětí  školu  navštěvoval.  Škola  měla  4 

pedagogické pracovnice a dva pracovníky provozní. Od roku 1990 je ve škole rozvíjen výchovně vzdělávací 

program waldorfská pedagogika, čímž patří mezi několik málo zařízení tohoto typu v České republice. Aby 

škola mohlo toto označení používat, musí splňovat kritéria Asociace WMŠ, tedy individuální přístup k dětem 

za účelem harmonického rozvoje osobnosti dítěte.

MŠ organizovala sama kulturní a vzdělávací akce pro rodiče a děti i širokou veřejnost: Michalskou slavnost, 

Martinskou slavnost,  Adventní slavnost, Vánoční slavnost, Masopust, Vynášení Mořeny,  Letnice a tradiční 

Jánský  jarmark.  Pro  rodiče  s  dětmi  byl  učen  celodenní  výlet  a  slavnostní  rozloučení  se  školáky.  Děti 

navštívily dopravní hřiště, divadelní představení a výstavy, uskutečnily se výtvarné dílny.

Technický stav objektu konečně našel řešení v projektové dokumentaci na novou budovu, která by měla být 

předána do užívání v září 2014.

(Výroční zprávy nebyly dodány, texty jsou vytvořeny podle zdrojů z městského úřadu, stránek mateřských 

škol a tisku)

Základní školy

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, SKÁLOVA UL. 600
Ředitel školy: Mgr. Roman Mareš

Úplná základní škola pro 1. - 9. postupný ročník.  Třídy jsou lokalizovány ve dvou budovách:  8 tříd 1.- 4.  

ročníku v budově ZŠ Alešova v Turnově II., 15 tříd 4. - 9. ročníku v budově ZŠ Skálova. Ve školním roce 

2011/2012 navštěvovalo školu 496 žáků ve 23 třídách, oproti předchozímu školnímu roku byl zaznamenán 

mírný pokles (o 8 žáků), přesto byla škola druhou největší ve městě.   Ve školním roce 20110/12 zůstal počet 

zaměstnanců na 66, z toho bylo 37 pedagogů + 4 vychovatelky školní družiny, 3 asistenty, 10 správních 

pracovníků a 11 pracovníků školní jídelny.
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Hlavní sídlo školy se nachází  v historické budově z roku 1908, která je nejstarší,  původně chlapeckou, 

školou v Turnově. Budova byla ve sledovaném roce prohlášena za kulturní památku. K budově patří moderní 

kuchyň  s  jídelnou,  nově  rekonstruovaná  tělocvična  s  oddechovým  areálem.  Hodiny  tělesné  výchovy 

probíhaly i na sousedních sportovištích TJ Turnov a AC SYNER Turnov. Součástí školy je i školní družina v 

ul. Alešova. Škola je spádovou oblastí pro žáky 6. a vyšších ročníků. V roce 2011/12 navštěvovalo školu 190 

mimoturnovských žáků z Přepeř, Příšovic, Mírové pod Kozákovem a Ohrazenic, dále pak z Mašova, Vyskře, 

Všeně, Sychrova, Vlastibořic a Jenišovic.

Právní   subjektivitu  má  škola  od  roku  1993.  Výuka  probíhala  na  1.  stupni  podle  vlastního  školního 

vzdělávacího programu Škola pro udržitelný rozvoj, schváleného v srpnu 2007, ve vyšších ročnících podle 

vzdělávacího programu Národní škola. Priority a zaměření:

- škola je celostátně vedena v síti sportovních škol (atletické zaměření)

- je jednou z pilotních škol ve výchově k ekologii (držitel ocenění Škola udržitelného života 1.stupně)

- škola je jazykově zaměřena – rozšířená výuka angličtiny, dále němčina, ruština a španělština.

- výuka výpočetní techniky (od 6. ročníku povinná)

- škola má dlouholetou tradici v práci s postiženými žáky, zejména s nevidomými, s kombinovanými vadami a 

s autismem, v roce 2011/12 zde studovalo celkem 14 žáků s různými postiženími ( 2 zrakově postižení, 2 se 

souběžnými vadami, 9 s vývojovou poruchou učení a jeden autista)

Úspěšnost žáků v přijímacích řízeních:

Typ školy Podané 
přihlášky

Přijetí
ke studiu

Úspěšnost 
%

Gymnázium 27 19 70,4

Obchodní akademie  
a hotelové školy 15 14 93,3

SPŠ 41 34 82,9

SZŠ a veterin. školy 5 4 80

SUPŠ 2 2 100

Další studijní obory 9 8 88,9

Učební obory 26 26 100

Pozn.: 67 žáků z 9. ročníků podalo celkem 125 přihlášek ke studiu. Přihlášky si podali na 37 různých škol z 

celé republiky a v nich vybírali ze 64 oborů studia.

Každý žák si průměrně vybíral ze 2 přijetí ke studiu.

Oproti předchozímu roku se mírně zvýšil počet přijatých na gymnázia, výrazně se dařilo žákům při přijetí na 

OA a HŠ a SPŠ.

Ve školním roce 2011/12 byly provedeny následující investice a opravy:

- Úprava zahrady včetně altánu v hodnotě 80 tisíc korun

- Výmalba 3 učeben, jídelny a skladu potravin

- Nátěr podlahy 3 učeben

- Nákup software v hodnotě 23 tisíc korun

- Realizace DVD nosiče o škole

Škola se účastnila mezinárodní spolupráce s partnerskými městy -  školou v Alvestě (Švédsko), polským 

109



Jaworem a probíhala příprava projektu se sdružením Čmelák Liberec a německými ekology.

Škola má zpracovaný preventivní program sociálně patologických jevů a spolupracuje s PPP v Semilech na 

prevenci proti drogám, šikaně a násilným jevům.

Pro žáky škola uspořádal řadu soutěží, výcvikových a ozdravných pobytů, exkurzí. V letošním roce také dva 

zahraniční zájezdy, a to do Francie ( Paříž) a Švédska (Alvesta)

Škola se prezentovala v rámci města a městských akcí  – u příležitosti  200.  výročí K.  J.  Erbena sehráli 

členové dramatického kroužku zdařilé představení Tadeášův sen, k 740. výročí města připravili  Příběh o 

historii  Turnova,  pohádku Proč má čert  rohy u rozsvícení vánočního stromu, pěvecký sbor účinkoval při 

pietní vzpomínce u pomníku Padlých.

180 žáků se zúčastnilo soutěží a olympiád mimo školu, největších úspěchů v celostátním měřítku dosáhli:

- 1. místo v kategorii naděje do 14 let v anketě Nejlepší sportovec Turnova- Josef Egrt (atletika), několikaná- 

      sobný mistr ČR

- 1. místo na mistrovství ČR v běhu na 1500 m v hale – Kateřina Čermáková

- 1. místo v běhu na 60 m (Kinderiáda) – Barbora Hůlková – nejlepší čas naměřený v historii her

- 1. místo v běhu na 60 m (Kinderiáda) - Ondřej Hrnčíř

- 1. a  4. místo v Zátopkově štafetě

- 1. místo v celostátním kole Čteme všichni, vypráví jen někdo – A. Z. Charousková

- cena z celostátní výtvarné soutěže Sněženka – Nikola Lachká a Kristýna Malá

Mezinárodní soutěže:

- výtvarná soutěž Vyhlídky na věčnost – J. Zlevor, K. Gebrtová, K. Balážová

- turnaj Turnov – Jawor ve florbalu – 1. místo chlapci

                                                        -  2. místo dívky

(Zdroj: výroční zpráva školy)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, UL. 28. ŘÍJNA 18
Ředitel školy: Mgr. Jaromír Frič

Úplná základní škola pro 1. - 9. ročník. Ve školním roce 2011/12 měla 24 tříd a vzdělávalo se tu celkem 599 

žáků z celkové kapacity 600 žáků.  Škola měla celkem 56 zaměstnanců (o 7 méně než loni), z toho 41 

pedagogických  pracovníků  a  15  nepedagogických.  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.

Ve školním roce 2011/12 probíhalo vzdělávání podle vlastního Školního vzdělávacího programu z roku 2007, 

o jehož kvalitě svědčí stálý zájem rodičů a naplnění školy. S nadanými žáky pracují učitelé individuálně. 

Škola má široké a zajímavé spektrum nepovinných předmětů, kroužků a dalších aktivit:

–     nepovinné předměty – konverzace v anglickém a německém jazyce, informatika, sportovní hry, příprava 

pokrmů, zeměpisný seminář, přírodopisný seminář 

–     volitelné předměty – konverzace v dalších jazycích, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky

–     zájmové útvary – keramika, sborový zpěv, hra na kytaru

   

Škola  spolupracuje  se  základní  školou  v  partnerském městě  Jaworu.  Zatím  se  jednalo  o  organizování 

společných sportovních akcí,  výměnnou návštěvu žáků, účast na Festivalu přátelství.  Nově se osvědčily 
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pobyty žáků v Žitavě. Škola se účastní i dalších celoměstských akcí, pravidelně se zapojuje například na 

Vánočních trzích, kdy má na náměstí vlastní stánek, akce Den Země (úklid turistických stezek), Den mobility, 

Putování po památkách.

Výsledky vzdělávání měly konkrétní podobu v uplatnění žáků v dalším studiu:

Osmileté gymnázium...................12

Čtyřleté gymnázium....................17

SOŠ a konzervatoř......................61

Pro žáky s výukou německého jazyka byl připraven devítidenní výměnný pobyt  v Žitavě, dále zájezd do 

sněmovny v Praze,  IQ parku v Liberci,  exkurze  do ŠKODY Mladá Boleslav,  poznávací  zájezdy,  divadla, 

přednášky a návštěvy muzeí.

Žáci školy se zúčastnili řady soutěží sportovních i vědomostních ve městě ( O pohár starostky, Turnovský 

kos, Poetika, výtvarná soutěž Turnov – moje město), na úrovni okresu či kraje. Největších úspěchů dosáhli:

- krajská přehlídka divadelních souborů - zvláštní pochvala poroty

- Florbal Cup, krajské finále - mladší žákyně 1. místo

                                              - starší žákyně - 1. místo

- Poetika - Iveta Kolovratníková - 1. místo

    - Barbora Jírová - 1.místo

    - Jan Franců - 2.místo

- Zátopkova štafeta – 2. místo

- Pohár rozhlasu - vrh koulí – B. Senohrábek - 2.místo

  -  skok daleký – D. Hujer - 2. místo

  -  vrh koulí – E. Zakouřilová - 3. místo

  -  hod míčkem – E. Klementová - 1. místo

- „SAPERE – vědět, jak žít“, krajské kolo - 1. místo

(Zdroj: výroční zpráva školy)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, ŽIŽKOVA UL. 518
Ředitel školy: Mgr. Ivo Filip

Úplná  základní  škola  pro  1.  -  9.  postupný  ročník,  vyučování  probíhalo  podle  vlastního  vzdělávacího 

programu Škola pro život, schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a patřila mezi prvních 

16 pilotních škol s vlastním vzdělávacím programem.

Škola  byla  otevřena  v lednu  1995  po  rekonstrukci  objektu  bývalých  kasáren.  Kapacita  je  600 žáků,  ve 

školním roce 2011/12 se ve škole vzdělávalo 404 žáků, to je o 40 víc než v předchozím roce. Škola je 

spádová  pro  okolní  neúplné  školy.  Ve  sledovaném roce  zaměstnávala  škola  43  pracovníků,  z  toho  33 

pedagogických - 27 učitelů, 1 výchovného poradce, 5 vychovatelů  a 1 vedoucí školního klubu a knihovny. 

Ve sboru byli zastoupeni pedagogové se specializací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky. Jedním 

ze zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školním roce 2011/12 bylo 

integrováno 13 žáků.

Areál školy sestává z hlavní budovy, školičky, tělocvičny a jídelny, hřiště a dětské zahrady. V areálu školy se 

nachází také parkoviště s vjezdem z hlavní ulice. V hlavní budově se nacházejí učebny druhého stupně, 

vyšší  třídy prvního stupně,  odborné učebny a kabinety  se sbírkami,  knihovna se studovnou a sídlí  tu  i 
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vedení školy. Školička navazuje kolmo na hlavní budovu, jsou zde umístěny nižší třídy prvního stupně s 

vlastní  tělocvičnou,  školní  družina  a  sídlí  zde  turnovská  pobočka  Pedagogicko-psychologické  poradny 

Semily.  V propojení školičky s hlavní budovou se napojuje areál školní jídelny a tělocvičen.  Areál hřišť 

zahrnuje dvě hřiště a tenisovou zeď. Pro  mladší děti je určena dětská zahrada s dřevěnými prolézačkami, 

hradem, altánkem a malým hřišťátkem. Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy dováží protější Obchodní 

akademie a Hotelová škola.

V roce 2011/12 bylo vymalováno několik učeben, proveden olejový nátěr v okolí školní jídelny, rekonstrukce 

prvků lezecké stěny na školní zahradě,  zasíťování hlavní budovy školy, oprava dlažby na terase a opravy 

kanalizačních přípojek. Dále bylo zakoupeno 9 interaktivních tabulí, 2 dataprojektory a 25 počítačů.

Stoprocentní uplatnění žáků v dalším studiu je dobrou vizitkou školy. Na SŠ odešlo celkem 51 žáků, z  9.tříd

 44 žáků a z 8. ročníku 4 žáci (všichni přijati). Tři žáci z 5. ročníku odešli na víceleté gymnázium v Turnově.

Škola spolupracovala s Městskou knihovnou Antonína Marka, Muzeem Českého ráje v Turnově, správou 

Chráněné krajinné oblasti Český ráj a dalšími institucemi.

Škola dále zajišťovala pro své žáky zájezdy na kulturní i  sportovní akce, účast na soutěžích, opět velmi 

populární byl školní jarmark (19. května 2012). Novinkou byl literárně historický kurz pro žáky 8. ročníků a 

sportovní kurz pro žáky 9. ročníků. Děti zaznamenaly řadu úspěchů v soutěžích, turnajích a olympiádách:

- Florbalový turnaj všech okolních škol - pořadatelství i 1. místo

- Čtou všichni, vypráví jen někdo - krajské kolo

- Matematický klokan

- Olympiáda z biologie - krajské kolo

- Atletický trojboj - krajské kolo

- Poetika 2012

(Zdroj: výroční zpráva školy)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV – MAŠOV, U ŠKOLY 56
Ředitelka školy: Mgr. Stanislava Šmucrová

Základní škola pro 1. – 5. ročník s právní subjektivitou. Škola byla v daném roce opět pětitřídní.

Jde  o  budovu  s kompletním  vybavením,  školním  hřištěm,  velkou  zahradou  s oddechovým  koutkem, 

dostupnou tělocvičnou a jídelnou. Školu navštěvují především žáci z okrajových částí Turnova - Mašova, 

Pelešan Kadeřavce, dále z Kacanov, Modřišic, Podháje, Olešnice, Vyskře a Všeně.

V  roce  2011/12  probíhala  výuka  podle  vlastního  výukového  programu,  vycházejícího  ze  Školního 

vzdělávacího programu 778/2007. Kapacita školy byla 87 žáků, školní družiny 60 žáků, ve školním roce 

2011/12 ji  navštěvovalo  školu  85 žáků,  školní  družinu  60,  tedy plná kapacita.  Pedagogický sbor  tvořila 

ředitelka, čtyři učitelky a dvě vychovatelky školní družiny. Dále měla škola dva provozní zaměstnance na 

částečný úvazek.

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. Žákům byly 

rovněž nabídnuty  zájmové kroužky -  práce s  počítačem a internetem,  angličtina,  základy hry na flétnu, 

sportovní  a výtvarný kroužek.

Ve  sledovaném  roce  došlo  k  zásadnímu  vylepšení  vybavení  počítačovou  a  interaktivní  technikou  z 

prostředků fondu EU. Získali jsme 4 interaktivní tabule, 14 počítačů do učeben, 4 notebooky pro učitelky. 
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Naopak zatékající  střecha,  nevyhovující  šatny a další  stavební úpravy teprve  čekají  na realizaci.  Školní 

zahrada průběžně sekána a prořezávána. 

Škola se opět zapojila do sběrové akce v rámci Turnova, dále se žáci účastnili  divadelních představení, 

hudebních pořadů, bruslení,  výuky na dopravním hřišti, atletických závodů, Zátopkovy štafety, turnajů ve 

florbalu, vybíjené, kopané a orientačním běhu, pěvecké soutěže Turnovský kos, škola a družina uspořádala 

výlety, koncert flétnového souboru a další akce.

(Zdroj: výroční zpráva školy)

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA V TURNOVĚ, SOBOTECKÁ 242 (dříve Speciální školy Turnov)
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Štoudková

Škola je zřizována Libereckým krajem a má následující úseky (pracoviště): zvláštní škola, pomocná škola, 

školní družina, školní jídelna, mateřská škola při nemocnici, základní škola při nemocnici.

Kapacita školy je až 150 klientů. V roce 2011/12 byl stav žáků 78 v následujících úsecích:

  ZŠ praktická  ZŠ speciální  celkem
Počet tříd       6         3        19

Počet žáků      62        16        78

Počet/třída      10,3        5,3

Ve školním roce 2011/12 měla škola 20 zaměstnanců, z toho  13 pedagogických (10 pedagogů, 2 asistenty 

pedagoga a 1 vychovatelku) a 7 pracovníků nepedagogických.

Škola poskytovala zejména následující služby:

- systém výchovné a vzdělávací péče o mentálně postižené děti a mládež s kombinovanými vadami

- logopedická péče

- speciálně pedagogická diagnostika

- tvorba individuálních vzdělávacích programů a konzultace při jejich realizaci

Stěžejním  programem  byla  environmentální  a  ekologická  výchova,  která  probíhala  podle  následujících 

výchovných programů: Škola Jana Patočky, Krok za krokem, Zvláštní škola a Pomocná škola. Úspěšnost 

uplatnění klientů:

Ve školním roce 2011/12 všichni žáci prospěli a postoupili do dalšího ročníku. Ze školy odešlo do středního 

stupně vzdělávání 9 žáků, 4 žáci  ukončili  školní docházku a odešli  do zařízení sociálních služeb města 

Turnova a Jičína:                                                                          

 Učiliště   počet   žáků 
Odborné učiliště Liberec 3
Střední škola Lomnice nad Popelkou 2
Odborné učiliště Hubálov – Loukov 2
Střední zahradnická škola Kopidlno 2

Klienti školy se podle svých možností účastnili i akcí ve městě (např. Evropského týdne mobility, Ekoškola, 

Turnovské vánoční trhy, Den Země, Sportovní hry mládeže).

Škola také sdružuje odborné poradenské pracoviště - Speciálně pedagogické centrum se zaměřením na 

odbornou péči o děti s autismem v Libereckém kraji. Mnohdy má však i nadregionální působnost. Centrum 

mělo ve sledovaném roce 2 stálé pracovníky (speciální pedagožku a psycholožku) a 4 externí pracovníky. 
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Centrum  poskytuje  služby  školám  i  rodičům,  např.  psychologické  a  speciálně  pedagogické  vyšetření, 

doporučení  optimálního  vzdělávání  a  rozsahu  individuální  péče,  konzultace  a  řešení  vzdělávacích  i 

výchovných problémů, vypracování odborných posudků, sociálně právní poradenství.

(Zdroj: výroční zpráva školy)

Střední školy

► GYMNÁZIUM TURNOV, UL. JANA PALACHA 804
Ředitel: Mgr. Miroslav Vávra

Ve školním roce 2011/12 bylo na škole čtyřleté gymnázium se čtyřmi třídami a osmileté s osmi třídami, v 

každém ročníku jedna. Studijní obory vycházely ze školského zákona, kde je primárním zájmem poskytnout 

studentům  rozvíjení  klíčových  kompetencí,  zejména  vytvoření  studijních  návyků  pro  další  studium  na 

vysokých školách. Ve školním roce 2011/12 navštěvovalo turnovské gymnázium ve 12 třídách celkem 356 

studentů,  z  toho  124  ve  čtyřletém  studiu  a  232  v oboru  osmiletém.  Škola  měla  v  daném  roce  43 

zaměstnanců na 37,5 úvazku, z toho 27 úvazků pedagogických a 10,5 provozních v administrativě, školní 

jídelně a při úklidu budovy.

Gymnázium každoročně přijímá nové studenty z 27 okolních základních škol, aby je připravilo ke studiu na 

vysoké škole. Ve sledovaném roce bylo přijato 62 studentů, 32 do primy a 30 do 1. ročníku čtyřletého studia. 

Kvalitní výuka byla zajištěna nejen kvalifikovaným profesorským sborem, ale i kvalitním vybavením školy s 

18 odbornými učebnami a třemi špičkově vybavenými laboratořemi. K samostudiu sloužila školní studovna, 

která  je  vybavena  počítači,  kopírovacím  zařízením  a  obsahuje  přes  20  000  svazků  krásné  a  odborné 

literatury.

Gymnázium Turnov pracuje podle Vzdělávacích programů pro čtyřleté a pro víceleté gymnázium, na nižším 

stupni gymnázia je používám vlastní program, utvořený v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 

základního vzdělávání.

Ve sledovaném školním roce probíhaly podruhé státní maturity, v nichž ze 63 adeptů prospělo v 1. kole 57 (z 

toho 29 s vyznamenáním) a 6 odmaturovalo v podzimním termínu. Také uplatnění absolventů bylo více než 

dobré - na vysoké školy nastoupilo 61 absolventů, což je 96,8%,, a dva na vyšší odborné vzdělání. Do praxe 

neodešel nikdo.

Vedení gymnázia nabídlo studentům také různé zájmové aktivity, jako jsou semináře, přednášky a diskuse 

se známými osobnostmi kulturního a vědeckého světa.

Přehled dalších aktivit ve školním roce 2011/12

 – GymplFest

-  Wake Up festival

 – harmonizační týden – prima a 1. ročník

 – EDUCA (veletrh vzdělávání, prezentace školy)

 – Burza středních škol v Turnově

 – účast na soutěži Poetika

-  úspěšná účast na olympiádách - Martin Zikmund zvítězil v celostátním kole olympiády v programování

- Jan Zima zvítězil v krajském kole fyzikální olympiády a získal 2. místo v  

    krajském kole matematické olympiády
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- Martin Verner zvítězil v krajském kole olympiády v německém jazyku

- basketbalové družstvo obhájilo 2. místo v Poháru ministra školství

 – lyžařský výcvik - sekunda, kvinta, 1. ročník

 – účast tří studentů v celostátním kole matematické olympiády

– přátelský turnaj ALVETOUR se dvěma družstvy z partnerského města Alvesta ve Švédsku

 – účast na Poháru Českého rozhlasu

 – účast na sbírce Pozvedněte slabé

 – zahraniční zájezdy do Ŕíma, Francie a Polska (Osvětim, Krakov)

 – Besedy s Jaroslavem Rudišem, ministrem Ing. Jaromírem Drábkem

 - maturitní plesy oktávy a 4. ročníku

Důležitá byla rovněž prezentace školy, například na burze škol v ISŠ v Turnově, na regionální Nisa Schola v 

Liberci, pořádáním dnů otevřených dveří.

Pokračovala spolupráce se zahraničními partnery ve Švýcarsku (Sarganzen) a Holandsku (Gouda). 

Školní parlament pracoval v obsazení vždy třemi studenty z ročníku:

Předseda ŠP Lenka Gibová
Místopředseda ŠP  Jaroslav Kňap
Prima bude doplněno
Sekunda Lucie Veselá, Martin Hujer
Tercie Tomáš Dufek, Eva Michalcová
Kvarta Dita Bímová, Petr Ouvín
Kvinta Daniel Svoboda, Lucie Roškotová
Sexta Petr Dvořák, Eliška Chvalová
Septima Lenka Gibová, Jaroslav Kňap
Oktáva Alžběta Šulcová, Tomáš Dlask
1. ročník Adam Charvát, Jaroslava Sedláčková
2. ročník Son Vu Ngoc, Martin Blažek
3. ročník Simona Mandová, Anna Drbohlavová
4. ročník Dominik Colan, Radim Žebrák

(Zdroj: výroční zpráva a internetové stránky školy)

OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, TURNOV,
ZBOROVSKÁ 519
Ředitelka školy: Ing. Milena Lednejová

Nový subjekt vznikl k 1.1. 2009 splynutím dvou samostatných příspěvkových organizací Integrované střední 

školy Turnov, Alešova 1723, a Obchodní akademie a Hotelové školy, Zborovská 519. Ve sledovaném období 

škola sdružovala tyto úseky: 1. Střední škola

                                              2. Domov mládeže

                                           3. Školní jídelna   

                                           4. Školní jídelna-výdejna

                                                            Celková kapacita školy byla ve školním roce 2011/12 1020 žáků, ve sledovaném období školu navštěvovalo 
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721  žáků, a to 340 na střední škole ve Zborovské ulici a 381 v Alešově ulici. Počet zaměstnanců byl ve 

sledovaném roce 107, z toho 74 pedagogických pracovníků, 26 provozních a  7 THP. Oproti loňskému roku 

došlo k poklesu žáků o 80 a zaměstnanců o 9. K 30. červnu 2012 byl zrušen obor zlatník – klenotník, jeden 

z tradičních  oborů  v Turnově.  Ve  školním  roce  2011/12  byly  na  škole  otevřeny  obory   s  následujícím 

obsazením:

Studijní obor Druh studia Počet žáků
2009/10

Počet žáků
2010/11

Obchodní akademie denní s maturitou 120 112

Hotelnictví a turismus denní s maturitou 106 176

Hotelnictví denní s maturitou 123 54

Obchodně podnikatelská činnost denní s maturitou 87 56

Ekonomika a podnikání denní s maturitou 27 44

Podnikání denní s maturitou 57 57

Strojní mechanik denní studijní 16 12

Jemný mechanik denní studijní 29 20

Nástrojař denní učební 37 47

Zámečník denní učební 0 0

Obráběč kovů denní učební 6 16

Zlatník a klenotník denní učební 5 27

Optik denní učební 0 15

Kuchař-číšník denní učební 115 117

Prodavač denní studijní 35 23

Celkem: 721 801

Kromě hlavních oborů má škola akreditovány další dílčí kvalifikace, jako jsou:  příprava teplých pokrmů, 

pokrmy  studené  kuchyně,  příprava  minutek,  obsluha  hostů,  práce  v  ubytovacím  zařízení,  ubytování  v 

soukromí, barman, sommelier a další.

Dále škola nabízela rekvalifikační kurzy: - daňová evidence

- účetnictví

- obchodní zástupce

- prodavačské práce

- základy obsluhy osobního počítače

- počítačové školení pro veřejnost (pro začátečníky a pokročilé)

- kovoobráběčské práce

- obsluha CNC strojů

- kuchařské práce

- český jazyk pro administrativu

- správná hygienická a výrobní praxe

- efektivní komunikace

- obchodní korespondence

- právní minimum pro obecní úřady
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Studijní výsledky:

1/ středoškolské studium

    celkem maturovalo 126 studentů, napoprvé uspělo 86 (68%), v náhradním termínu 30 a neuspělo 10 stu

   dentů (skoro 8%)

2/ závěrečné zkoušky

   skládalo celkem 68 studentů, napoprvé uspělo 63 (92,6%), v náhradním termínu 2 a neuspěli 3

K dalšímu studiu se hlásila většina absolventů střední školy, další pak na vyšší odborné studium, z učebních 

oborů se absolventi uplatnili ve firmách  Sklostroj Turnov CZ, s. r. o, Kamax, spol. r. o., Turnov, Axl, a. s., 

Semily, ONTEX CZ, s. r. o., Turnov, Grupo Antolin Turnov, s. r. o., Šroubárna Turnov, BEHR Czech, s.r.o., 

Mnichovo Hradiště a dalších.

Zapojení školy do projektů:

Škola  je  partnerem  v  projektech  Operačního  programu  Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost 

spolufinancovaného Evropským sociálním fondem. V roce 2011/12 se jednalo o konkrétní projekty:

- V projektu „ Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a v cestovním ruchu pro Evropu“ 

CZ.1.07/1.1.09/02.0049 proběhla pilotovaná výuka inovovaných ŠVP, které byly v rámci dodatků 

aktualizovány pro 1. – 4. ročníky hotelové školy i obchodní akademie, orientace cestovní ruch. Od 

září probíhalo průběžně i pilotní ověřování praxí.

- Byl ukončen projekt „Rozvoj kompetencí dospělých v hotelnictví a cestovním ruchu pro 

Evropu“, příjemcem je opět OHK Liberec, v rámci projektu byla vytvořena odborná skripta, na 

tvorbě se podíleli i naši vyučující. Vzdělávání dospělých bylo pilotně ověřeno kurzem, kde jednotlivé 

moduly absolvovalo 12 účastníků 

- Škola je partnerem projektu „UNIV 2 KRAJE – Proměna škol v centra celoživotního učení“ jehož 

realizátorem je Národní ústav odborného vzdělávání. V rámci projektu byly vytvořeny dva programy 

dalšího vzdělávání. Po programu Kompetence průvodce cestovního ruchu byly vytvořeny v letošním 

roce učiteli školy studijní programy Optik a Obrábění. Bylo dokončeno pilotní ověření programu 

Obrábění. V rámci projektu absolvovalo úspěšně 10 učitelů kurz Kvalifikovaný lektor vzdělávání 
dospělých, který organizovala Univerzita Palackého v Olomouci. Škola se zapojila i do projektu 
UNIV3.

Hotelová škola spolupracovala se skotskou vyšší odbornou a vysokou školou Banff and Buchan College ve 

skotském Fraserburghuenen.

Přehled další činnosti, prezentace školy a soutěží v roce 2011/12

−Soutěž GASTRO Hradec Králové  - stříbrné pásmo

−Kovo junior - rovněž 2. místo

−EDUCA 2010 - účast na veletrhu vzdělávání v Liberci

−EdukArt Mladá Boleslav

−cestovního ruchu, Praha a Brno

−Výstava STUDENT Jičín

−Vánoční prezentace školy

(Zdroj: výroční zpráva školy)
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► STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TURNOV,
SKÁLOVA 373
Ředitelka: Ing. Jana Rulcová

Zástupkyně ředitelky pro SUPŠ: Mgr. Renata Šubertová

Zástupce ředitelky pro VOŠ: Ak. mal. Josef Sedmík

Turnovská umělecká škola se svým rokem založení 1884 řadí k nejstarším uměleckým školám v Čechách.

Kapacita školy je 200 žáků, 24 studentů VOŠ, 55 žáků na Domově mládeže. Počty žáků ve školním roce 

2011/2012  byly  137  žáků  na  SUPŠ a  24  studentů  ve  VOŠ,  obsazení  oborů  je  uvedeno  níže.   Počet 

odborných pedagogických pracovníků byl v daném roce 37, dále 2 vychovatelky a  13 nepedagogických 

pracovníků.

Ve sledovaném roce byly vyučovány tato obory:

Škola Název oboru Druh studia Počet žáků

SUPŠ Plošné a plastické rytí kovů čtyřleté denní s maturitou 7

SUPŠ Umělecké zámečnictví a kovářství čtyřleté denní s maturitou 9

SUPŠ Zlatnictví a stříbrnictví čtyřleté denní s maturitou 10

SUPŠ Broušení a rytí drahých kamenů čtyřleté denní s maturitou 7

SUPŠ Umělecké odlévání čtyřleté denní s maturitou 10

SUPŠ Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů* čtyřleté denní s maturitou 99

VOŠ Restaurování kovů tříleté denní s maturitou 24

Celkem 161

Nový studijní program se zaměřil na přiblížení se praxi středních výtvarně technických pracovníků, případně 

studium na vysokých školách příbuzných oborů, výtvarné pedagogiky a podobně. V daném roce absolvovalo 

38 studentů, jejich uplatnění bylo po maturitách 2012 následující:

– Dále studuje VŠ – 9

– Dále studuje VOŠ – 3

– Studuje střední školu - 17

– Zaměstnáno v oboru – 3

– Zaměstnáno mimo obor – 3

– Nenalezlo uplatnění do vyhotovení VZ - 3

Také umělecké školy byly zahrnuty do nového výkonu maturit, tedy státních maturit. Na poprvé uspělo 24 

studentů v prvním kole a 8 v náhradním termínu, celkem 6 studentů neprospělo. VOŠ absolvovalo 8 žáků na 

první pokus.

Spolupráce s dalšími školami a institucemi:

Škola  spolupracuje  s mnoha  kulturními  institucemi  jak  regionálního,  tak  i  nadregionálního  charakteru  – 

Muzeum Českého ráje,  Severočeské muzeum v Liberci,  Muzeum skla  a bižuterie  v Jablonci  nad Nisou, 

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní muzeum v Praze, Správa pražského hradu, Národní galerie 

– Veletržní palác, kde má škola stálou expozici. Škola výborně spolupracuje s Městským úřadem v Turnově, 

bylo navrženo a realizováno dílo Tvar Jiřího Kmoška, který je mimo jiné autorem jičínského Draka. V rámci 
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realizace  prací  spolupracuje  s  VŠCHT  Praha,  Ústavem  kovových  materiálů.  Pedagogové  školy  jsou 

zastoupeni v Komisi Ministerstva kultury ČR pro udělování restaurátorských licencí, v představenstvu Cechu 

kamenářů v Turnově, v Dozorčí radě Svazu hodinářů a klenotníků ČR a spolupořadatelem každoročního 

veletrhu Hodiny – klenoty na výstavišti v Praze – Holešovicích.

Dalším odvětvím je spolupráce s partnery, kteří se věnují výrobě v oblasti uměleckých řemesel, jako je Svaz 

výrobců bižuterie, Sdružení hodinářů a klenotníků České republiky, firma Granát d.u.v., Crytur s.r.o. Turnov, 

Polpur s.r.o. v Turnově, Dias Turnov, Henry Kyncl Slévárna šedé litiny Turnov, Routa soliter granát, s.r.o. 

v Turnově, firma Soliter a.s. Jablonec nad Nisou, firma ALO Praha s.r.o. a další.

V roce  2012  oslovila  školu  francouzská  společnost  IFRAM,  která  umožnila  prezentaci  a  pobyt  jednoho 

studenta ve Francii. 

Prezentace školy, výstavy, soutěže a zakázky:

1/ oddělení uměleckého odlévání:

–150 pečetí pro Město Turnov

–Plastika lva pro město Litomyšl

2/ Oddělení zlatnictví a stříbrnictví

–Houslové klíče pro ZUŠ Nová Paka

3/ Oddělení drahých kamenů

–prezentace na veletrhu v Košicích

–sympozium rytí do kosti a perleti

4/ Oddělení uměleckého zámečnictví a kovářství

–realizace plastiky Tvar pro město Turnov

–Kurzy pro Muzeum Českého ráje

5/ Oddělení plošného a plastického rytí kovů

–Medaile Praemium Bohemiae pro Nadaci B. J. Horáčka

–Rytí a cizelování pro Společnost japonského meče

–Bronzové desky pro Benátky nad Jizerou

(Zdroj: výroční zpráva školy)

► STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 1390
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková

Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Pavel Doubrava

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. Za dobu existence školy opustilo její brány 

na dva tisíce nových  zdravotnických  pracovníků.  Největší  podíl  maturantů  připadá  na absolventy  oboru 

zdravotní sestra. Ve sledovaném roce měla škola hlavní budovu SZŠ, Domov mládeže a školní jídelnu.

Kapacita školy je 250 žáků, ve školním roce 2011/2012 zde studovalo 230 žáků v deseti třídách. Počet 

pracovníků ve sledovaném roce činil 37 úvazků, z toho 28 pedagogických, dále pak 9 pracovníků v domově 

mládeže a 1,3 úvazku ve školní kuchyni. Na škole externě vyučovali odborné předměty lékaři z Panochovy 

nemocnice, s.r.o..

Ve školním roce 2011/2012 byly vyučovány tyto obory:
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Název oboru Druh studia Počet žáků

Zdravotnický asistent čtyřleté denní s maturitou 96

Zdravotnické lyceum čtyřleté denní s maturitou 100

Ošetřovatel tříleté denní 34

Uplatnění absolventů v roce 2012 bylo následující:

– Celkem maturantů – 54, z toho prospělo 50 

– Dále studuje VŠ – 23

– Dále studuje VOŠ – 13

– Studuje střední nebo jazykovou školu – 3

– Zaměstnáno v oboru – 6

– Nezaměstnaní, ostatní – 5

V oboru ošetřovatel skládalo závěrečné zkoušky 18  žáků a všichni prospěli. Z toho 7 pracuje v oboru a 9 

dále studuje.

Škola provozuje Domov mládeže s kapacitou 130 lůžek, počet ubytovaných byl 101 studentů.

Školní jídelnu využívalo ve sledovaném roce 164 strávníků.

Škola tradičně spolupracovala s dalšími organizacemi ve městě: Vzdělávacím centrem Turnov, Tyflocentrem, 

domovem  důchodců,  praxe  probíhala  povětšinou  v  turnovské  Panochově  nemocnici,  dále  v  domově 

důchodců Pohoda, Dětském stacionáři Sluníčko a v ordinacích praktických lékařů v Turnově. Dále se žáci 

účastnili charitativních akcí „Bílá pastelka“, „Den s Emilem“, Květinový den“. Dále se škola účastnila akcí Den 

Země, Den mobility a dalších akcí.

V říjnu 2011 oslavila škola 50 výročí svého trvání. V rámci oslav navštívil školu ministr zdravotnictví ČR Leoš 

Heger, těžištěm oslav byl slavnostní koncert v kostele Narození Panny Marie v Turnově a den otevřených 

dveří.

Ve  školním  roce  2011/2012  byla  provedena  rekonstrukce  sociálních  zařízení  v budově  školy  v celkové 

hodnotě 4 milióny korun,  byl  pořízen informační systém a nové lavice,  židle  v jídelně a některé  drobné 

opravy a nákupy.

(Zdroj: výroční zpráva školy)

Ostatní školská zařízení

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, JANA PALACHA 804
Ředitelka společnosti: PaeDr. Jaroslava Dudková

Zástupce ředitelky, správce: Mgr. Jan Voňavka

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.
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Personalistika:

Realizační tým tvořilo v roce 2011/12 devět pracovníků:

–ředitelka - Paedr. Jaroslava Dudková

–Mgr. Jan Voňavka, zástupce ředitelky

–projektoví manažeři - Ing. Lenka Krupařová

–                                - Mgr. Tereza Prevužňáková – do 30.6.

–                                - Ing. Jana Matějková – od 1.3.

–organizační manažerka - Mgr. Alena Jandíková

–účetní a sekretářka - Eva Brožová do 31.8., Pavla Stará od 1.9.

–lektoři anglického jazyka - Lisa Powley

                                      - Nick Careswell

                                      - Wesley Neal Rasko

Ve správní radě byli zastoupeni členové vedení Města Turnova, Technické univerzity Liberec, turnovských 

středních škol a místních podnikatelů: PhDr. Hana Maierová, předsedkyně správní rady, Mgr. Otakar Špetlík, 

Mgr. Miroslav Vávra, Mgr. Lenka Nováková, Mgr. Jan Rychlík, Dr. Jindřich Houžvička, MBA.

Dozorčí  rada,   v  níž jsou opět  zastoupeni členové z Města,  České školské inspekce,  středních škol  a 

místních podnikatelů, byla jmenována v následujícím složení: ThMgr. Ondřej Halama, předseda, Ing. Jaromír 

Pekař, Ing. Ing. Jana Rulcová.

Poradní sbor: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Milena Lednejová, Mgr. Jaromír Frič, Mgr. Roman Mareš, Mgr. 

Ivo Filip, Ing. Martina Drahoňovská, PhDr. Mgr. René Brož

Základní činnosti společnosti:

Vzdělávání v rekvalifikačních, motivačních, odborných a zájmových kurzech

Projektová činnost – příprava a realizace projektů

Poradenská činnost – profesní a kariérové poradenství

Činnost v roce 2012

1/ Kurzy

V roce 2012 bylo v jarním semestru uspořádáno 32 kurzů, které navštěvovalo 168 klientů, a v podzimním 

semestru  36  kurzů  pro  veřejnost,  z  toho  32  jazykových  kurzů  (17  kurzů  anglického  jazyka,  3  kurzy 

francouzského jazyka, 3 kurzy španělského a francouzského jazyka, 2 kurzy čínského a italského jazyka, 1 

kurz ruského jazyka, 1 kurz designu, 3 kurzy IVT a 9 individuálních kurzů jazyků a IVT – celkem pro 191 

klientů. Novinkou tohoto semestru byl celodenní kurz interiérového designu.

Kurzy IT jsme nabízeli v jednotlivých modulech podle specifických kompetencí – Word pro začátečníky a 

pokročilé,  Excel  pro  začátečníky  a  pokročilé,  Internet  a  elektronické  komunikace,  Digitální  fotografie  a 

základy počítačové grafiky, Základy webdesignu a Základní ovládání počítače.

Ve firmách proběhlo v podzimním semestru celkem 31 kurzů.

2/ Akreditační činnost

V roce 2012 nabídlo VCT 3 kurzy pro pedagogy  - Asertivita v životě pedagoga

                                                                              - Jak úspěšně komunikovat

                                                                               - Komunikace v obtížných situacích

                                                                               - Dyslexie v předškolním věku pro MD
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3/ Projektová činnost

V roce 2012 VCT připravilo 4 nové projekty:

-  Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání zdravotnického personálu v Libereckém kraji – OP VK

-  Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání – OP VK

-  Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka – OP VK, realizace do 30. 6. 2012.

-  Nově a jinak v mateřských školách – systém vzdělávání – OP VK, realizace do 30. 6. 2012.

 (Zdroj: výroční zpráva organizace)

► ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE 5
Ředitel: Mgr. Bohuslav Lédl

ZUŠ Turnov měla i v tomto roce čtyři umělecké obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický.

Škola nabídla vzdělání nejen v klasických uměleckých oborech, ale zařadila i novější druhy umění (populární 

hudbu, jazz, folk). Žáci měli možnost účinkovat ve třech orchestrech a třech pěveckých sborech: Karmínek, 

Turnováček a Carmina, ve školním big bandu, žesťovém souboru a kytarovém orchestru. Dramatický obor 

měl dva soubory: Kámoš drámoš a Pampalin.

Kapacita školy byla navýšena na 690 žáků, ve školním roce 2011/2012 školu navštěvovalo rekordních 687 

žáků, z toho:

 - individuální hudební výuka měla 395

 - kolektivní hudební výuka 114 žáků

 - výtvarný obor 81 žáků

 - literárně dramatický 45 žáků

 - taneční 43 žáků

Celkem se ve škole vzdělávalo 10 dospělých, a to 9 v hudebním oboru a 1 v literárně dramatickém.

Celkový počet pracovníků byl 41, z toho 38 pedagogických. Již tři pedagogové se specializovali na výuku 

zrakově postižených žáků, které se dále škola snažila zařadit i do kolektivní komorní nebo orchestrální hry. 

Dalším rozšířením výuky jsou odborné konzultace žáků na vyšší odborné škole za účasti třídního učitele.

Škola je jedním ze základních činitelů turnovské kultury, a to samotnými koncerty žáků, cyklem Koncerty ve 

škole,  probíhají  zde výstavy a  podobně.  Škola  byla  pořadatelem několika  interpretačních dílen,  kurzů a 

soutěží:

- Letní mezinárodní kurzy a festival L. Janáčka a B. Martinů 

- Turnovské kytaření

- festival Zpíváme si pro radost

- škola je spolupořadatelem Interpretačních hudebních dílen při festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 

- koncert Carminy v Betlémské kapli

- účasti turnovských žáků na koncertu symfonického orchestru Europera v katedrále sv, Víta v Praze s orato-

  riem "Brána poutníků" Jiřího Pavlici

Žáci  školy  účinkovali  na  akcích  Města  (Rozsvícení  vánočního  stromu,  Turnovské  vánoční  trhy,  vítání 

občánků, vernisáže, pietní vzpomínky a podobně) a pořádala samostatné veřejné akce. O prázdninách se 

konal tradiční letní tábor Pleskoty 2012.

Ve sledovaném školním roce byli 4 absolventi školy přijati na střední školy s výtvarným zaměřením. Většina 

žáků a bývalých žáků se uplatňuje v místních amatérských souborech. V celostátních kolech hudebních 
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soutěží se umístili Veronika Lédlová, Kateřina Lédlová a trio Poláková – Lédlová – Lédlová.

V oblasti údržby budov byla realizována rekonstrukce oken ve 4. patře školy, která byla v havarijním stavu. 

Dále byly zazděny skříňové otvory ve zdech ve 4. patře, které byly zdrojem úniku tepla v zimních měsících. 

Tyto  třídy,  ve  kterých  probíhala  tato  rekonstrukce,  byly  následně vymalovány.  Během hlavních prázdnin 

proběhla rekonstrukce učebny LDO a keramiky, rekonstrukce sociálního zařízení v celé budově, zajištění 

jihozápadní stěny proti pohybu a oprava oken ve 3. patře.

(Zdroj: Výroční zpráva školy)

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, TURNOV
Kosmonautů 1641

Ředitelka: Bc. Dagmar Rakoušová

Organizační členění školy: Mateřská škola speciální

                                           Přípravný stupeň v základní škole speciální

                                           Základní škola - Pomocná škola

Mateřská škola speciální má tři třídy o celkové kapacitě 35 dětí, z toho dvě třídy pro děti s více vadami a 

jednu pro děti s autismem ve věku od 2 do 6 let. Ve sledovaném roce byla naplněnost následující:

Původní kapacita Nová kapacita Počet žáků 2011/12 Počet tříd 2011/12

MŠ speciální 35 20 27 3

Přípravný stupeň 6 6 6

ZŠ speciální 18 18 16 3

Výchova a vzdělávání probíhalo podle vlastního programu s názvem "Rok v Českém ráji", který vychází z 

Rámcového  vzdělávacího  programu  pro  předškolní  vzdělávání.  Cílem  vzdělávání  je  odstraňovat  nebo 

zmírňovat handicapy dětí a začlenit je do soustavného vzdělávacího procesu v rámci speciálních škol. Pro 

každé dítě je vypracován individuální vzdělávací program podle jeho specifických možností. Dále je pro děti 

zajištěna odborná péče, logopedická cvičení, rehabilitace, muzikoterapie a další činnosti.

Základní škola speciální zahrnuje výše uvedené dva stupně – Pomocnou školu a Přípravný stupeň. V roce 

2010/11  3 třídy s celkovým počtem 14 žáků s autismem a více vadami. Výuková koncepce pomocné školy 

vychází ze vzdělávacích programů pro speciální školy, dále využívá program alternativní komunikace VOKS, 

bazální  stimulaci,  motoricko-senzorové  nápravové  terapie,  metody  léčebné  rehabilitace,  individuální  i 

skupinové tělesné výchovy, canisterapie a dalších známých metod, které se kombinují podle individuálních 

potřeb žáka. Také učebnice vlastní výroby se připravují podle schopností a možností každého žáka zvlášť.

Škola  měla  ve  sledovaném  roce  celkem  17  zaměstnanců,  z  toho  15  pedagogických  (9  učitelů,  2 

vychovatelky a 4 osobní asistentky). V téže budově sídlí Dětské centrum Sluníčko, pod něž patří rehabilitace 

a zdravotní personál. Obě organizace jsou podobného zaměření a úzce spolupracují. Prostory školy jsou 

vybaveny plošinou pro bezbariérový přístup.  

Důležitá je úzká spolupráce s rodiči, zdravotnickým  personálem, dále škola spolupracuje se SPC Liberec, 

ALPA Praha, Podkrkonošskou společností, Fokusem Turnov atd. V letošním roce se děti zúčastnily školních 

výletů, předplaveckého výcviku, setkávání dětí s dětmi z MŠ Alešova a ostatních zařízení. Děti z mateřské 

školy absolvovaly  týdenní pobyt  v  Borovici  a třídenní  pobyt  ve Skokovech.  Pro rodiče byla uspořádána 

tematická setkání k Vánocům, Velikonocům, rozloučení se školáky..

V minulém roce prošla budova školy a dětského centra celkovou rekonstrukcí a zateplením, ve sledovaném 
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roce byly dokoupeny pomůcky pro muzikoterapii, bezdotykový osobní počítač a další vybavení.

(Zdroj: Výroční zpráva školy)

► STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE – ŽLUTÁ PONORKA, HUSOVA 77
Ředitel: do 31.7. Mgr. Karel Štrincl, od 1.8.2012 Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil

SVČDM  je  školské  zařízení  zajišťující  mimoškolní  zájmové  aktivity  dětí  a  mládeže  z  Turnova  a  okolí. 

Zřizovatelem střediska je Město Turnov.

Ve  školním  roce  2011/2012  se  do  činnosti  kroužků  zapojilo  447  dětí.  Ve  středisku  a  pracovalo  ve 

sledovaném roce 5 stálých (celkem na 4 úvazky) a 23 externích pracovníků, většinou vedoucích zájmových 

kroužků. 

Ing. Mgr.Tomáš Zakouřil, ředitel

Bc. Lada Capoušková, pedagog 

Ing.Tomáš Špinka, pedagog 

Eva Horáčková, účetní, 0,5 úvazku

Jiří Zakouřil, správce budov, 0,5 úvazku

Ve školním roce 2011/12 fungovalo ve středisku 29 kroužků, které byly opět členěny do pěti sekcí (kulturní, 

výtvarná, přírodovědná, všeobecně technická a sportovní):

1/ Kulturní sekce

- Anglické konverzace -  vedoucí Mgr. Eva Hlaváčová (ZŠ Mašov)

- Hra na flétnu – Mgr. Jana Vildová (ZŠ Mašov)

- Hra na kytaru - Mgr.  Ivana Tichá ( SVČDM)

2/ Výtvarná sekce

- Výtvarná výchova I až III – Lada Capoušková (SVČMD)

- Výtvarný kroužek I - Mgr. Jaroslava Holasová (ZŠ Skálova)

- Výtvarný kroužek II - Mgr. Veronika Brožková (SVČDM)

- Keramika I a II – Dana Kupkárová (ZŠ Žižkova)

- Keramika III a IV – Mgr. Radmila Kokešová (ZŠ Žižkova)

3/ Přírodovědná sekce

- Astronomie - Mgr. Vladimír Kafka

- Mineralogie I a II - Ing. Zdeněk Cuchý

4/ Všeobecně technická sekce

- Fotografický kroužek - Alena Novotná

- Počítačový kroužek - Ing. Tomáš Špinka

5/ Sportovní sekce  

- Volejbal dívky –  Vlasta Šonská

- Volejbal přípravka - Jana Jarošová

- Volejbal chlapci - Mgr. Jan Rakouš  

- Pohybové hry I- Mgr. Jolana Růžičková

- Orientační běh – Bc. Jindřich Kořínek
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- Fotbal – Tomáš Galik (Přepeře)

- Florbal – Mgr. Vítězslav  Pozdníček

- Sportovní kroužek I – Mgr. Renata Šulcová

- Sportovní kroužek II - Ing. Tomáš Špinka

- Šachy  -  Jana  Ježková 

- Deskové hry - Pavlína Verichová

Dále bylo středisko  pořadatelem samostatným akcí Turnovská mateřinka, Turnovský kos, Turnovský štěk, 

sportovních soutěží,  jako je Zátopkova štafeta, turnaj v míčových hrách, závody v plavání a zejména X. 

Dětské olympijské hry, vyhlašovatelem Nejlepšího sportovce roku,  spolupracovalo s Městem na uspořádání 

Týdne mobility.

Ve školním roce 2011/2012 proběhly např. tyto samostatné programy:

-  výtvarné dílny - měsíční akce ve výtvarné dílně pro veřejnost

-  burzy pro sběratele – ve spolupráci s filatelistickým klubem

-  pořádání turnajů v deskových hrách pro účastníky ze ZŠ

-  organizace a vyhodnocení ankety „Nejlepší sportovec Turnova 2011“ – únor 2012

-  otevřené soutěže a závody v různých sportech se snahou zapojit co nejširší počet mládeže 

-  úspěšné zábavné pořady:

     - „ Karneval Žluté ponorky “ – v sále KC Turnov - březen 2012

     - „ Den dětí ve spolupráci s Jednotou bratrskou - červen 2012

Vlastními silami a iniciativou členů astronomického kroužku byl zajišťován provoz Lidové hvězdárny na

Vrchhůře.

(Zdroj: Výroční zpráva organizace)
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VII.
KULTURA, SPOLKY 

A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 201  2  
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Úvod
►  Pro rok 2011 dostal  fond z rozpočtu města přiděleno  800.000 korun  a  40.000 bylo čerpáno z 
loňského zůstatku na akce vyúčtované z přelomu roku. Přibližně stejná částka byla poté převedena 
zase na vánoční akce  z roku 2012 na období příští. První kolo žádostí mělo uzávěrku 31. ledna 2012 a 
v řádném termínu bylo přijato 65 žádostí, z toho správní rada 5 žádostí zamítla.
Částka byla rozdělena na kapitoly následovně:

a) Přímá podpora - 349,8 tisíc korun

b) Akce - 380 tisíc korun

c) Činnost spolků - 40 tisíc korun

d) Publikační činnost (CD, tisk) - 68 tisíc korun 

Z kapitoly  Přímá  podpora  byly  hrazeny  divadelní  přehlídky  Modrý  kocour  a  Turnovský  drahokam,  dále 

Staročeské trhy, festival Dvořákův Turnov a Sychrov, Turnovské hudební večery, Mezinárodní šperkařské 

sympozium, cyklus Adventní koncerty, Poetika 2012 a činnost spolku Turnovská Bohéma.

Z kapitoly Kulturní akce bylo podpořeno 29 akcí. Největší částky dostaly tradiční velké akce -  Kulturní léto 

(28.000,- Kč), Mezinárodní festival  Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů s mezinárodními interpretačními 

dílnami (příspěvek 25.000 Kč),  Folková noc (21.000 Kč) a Funkin´8 ( 20.000 Kč). 

Příspěvky na činnost spolků byly přiděleny 13 spolkům a jejich výše se pohybovala kolem 2.500 korun. O 

příspěvek požádaly  vlastivědné - Pekařova společnost Českého ráje, Spolek přátel Muzea Českého ráje, 

O.s. Paměť Českého ráje a Spolek rodáků a přátel Turnova, dále pěvecké sbory, Turnovské orchestrální 

sdružení a kapely různých žánrů.

Kapitola  příspěvků  na  publikace  a  CD  se  v  roce  2012 naplnila  žádostmi  více než obvykle.  O podporu 

požádalo sedm subjektů, z toho 4 na publikace a 3 na hudební nosiče.

Kulturní dění ve městě

► DIVADLO, HUDBA, KLUBOVÉ A LITERÁRNÍ POŘADY

► V úterý 3. ledna se konal oblíbený pořad slova a hudby Pohovka Iva Šmoldase.  Hostem byl herec 

Jiří  Lábus, hudbu obstaral  (jako obvykle) Pavel Půta.  Před samotným vystoupením byla od 18 hodin v 

divadelní galerii vernisáž portrétů a karikatur od studentů turnovské SUPŠ.

► V úterý 10. ledna se v divadle uskutečnil Cestovatelský klub s tématem Azorské ostrovy. Průvodní 

slovo a spoustu fotografií připravil Petr Schlidenbuch.

►  Ve středu 11.  ledna se sešly  hned dva  pořady.   V městském divadle  proběhl  573.  turnovský 
hudební večer s názvem Setkání s Mozartem. Účinkoval soubor Musica per Quattro složený z učitelů ZUŠ 

a 1 profesora konzervatoře. Program byl oživen i skladbami jiných autorů a umělecká úroveň interpretů byla 
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obdivuhodně vysoká.

V podvečer vzpomněli zájemci v Městské knihovně Antonína Marka výročí transportu turnovských židů do 

vyhlazovacích táborů na přednášce dr. Terezie Dubinové Holokaust.

►  V pátek 13.  ledna mohly děti  navštívit  romantický pohádkový muzikál O Sněhurce.   Na motivy 

pohádky bratří Grimmů ji nastudovalo  divadlo Kapsa z Andělské Hory.

► V úterý přivedlo do divadla milovníky činohry představení Bosé nohy v parku.  Adaptaci slavného 

filmového příběhu Neila Simona o novomanželích poněkud rozdílných povah předvedlo divadlo Oldstars 

Praha.

► Ve středu 18. ledna praskala Střelnice ve švech - na velkém sále vystoupila dvojice Eva a Vašek. 
Známé klidové písně a stolová úprava sálu dala zájemcům možnost si i zatančit. Přes výhrady umělecké 

obce k této dvojici je vidět, že lid se chce bavit.

► V Čtvrtek 19. ledna pozval do divadla opět děti na pohádku  Perníkový dědek.  Veselou pohádku 

částečně na motivy Josefa Lady uvedlo divadlo Anromeda Jaro Slávika z Prahy.

►  V sobotu 21. ledna bylo pohádkové dopoledne O Palečkovi a jiné pohádky určeno nejmenším. 
Pohádky a písničky pro děti už od 2 let si v Turnově zahráli členové Horáckého divadla z Jihlavy.

►  V úterý 24.  ledna čekal  turnovské diváky neobvyklý žánr -  rockový minimuzikál  Jiřího Šlupky 
Svěráka Benny Rock  and Roll Star.  Představení se uskutečnilo v divadle jako večer z abonentní řady 

Hudba a divadlo a zabývalo se rekonstrukcí osudů rockenrolového krále. Sólisty byli Kristina Jelínková, Jiří 

Kalužný a Jiří Šlupka Svěrák.

► Ve čtvrtek nabídlo divadlo něco pro milovníky klasiky - Goldoniho komedii Poprask na laguně.  Na 

obou stranách divadelní rampy se všichni pobavili při produkci Divadelního souboru TJ Sokol Toušeň.

►  Další cestovatelský klub se konal v pátek 27. ledna a měl název Jeruzalém v pohybu. Magickým 

místem, kde se střetává několik civilizací a náboženství provedl diváky Tomáš Černohous.

► Lednová divadelní nabídka byla zakončena představením Kolumbus a Isabela.  Klasická kostýmní 

hra ze španělského královského dvora přivedla na turnovské jeviště Ernesto Čekana a Gabrielu Filippi, kteří 

jsou již několik let pravidelnými hosty na Valdštejně.

► Únor začal v divadle dvěma představeními pro děti. Ve čtvrtek 2. února to byla pohádka O Červené 
karkulce. Klasická pohádka ve zpracování Divadla Duha Polná oslovila doslova děti všeho věku. V sobotu 
4. února patřilo dopolední představení Divadelní agentuře A. Bastlové a směsi českých klasických pohádek 

Nebojsa v čarodějném lese.
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► V pondělí 6. února vystoupili v divadle herci a zpěváci z pražského Divadla Kalich s výpravnou 
hudební  komedií  Láska  naruby.  V příběhu  neúspěšné  herečky  Viktorie  viděli  turnovští  diváci  plejádu 

známých  umělců  :  Janu  Paulovou,  Pavla  Zedníčka,  Bohumila  Klepla,  Dalibora  Gondíka  a  další.  Děj 

doprovázely melodie našeho předního jazzmana Milana Svobody.

► Hned druhý den, v úterý 7. února, hostovaly v divadle dvě výrazné osobnosti české hudební scény 
- Michal Pavlíček a Monika Načeva. Společné představení geniálního kytaristy s šansoniérkou bylo velmi 

působivé.

Téhož dne, 7. února, se konal Večer na Sboře s názvem Sedlák a písmák Josef Dlask.  Tato výrazná 

osobnost  Turnovska  nemohla  v  cyklu  Regionální  osobnosti  chybět.  Průvodní  slovo  připravila  Alžběta 

Kulíšková, texty citovala Eva Kordová a hudební doprovod měl Martin Hybler. 

►  Ve středu 8. února se uskutečnil 574. turnovský hudební večer s názvem Klavírní improvizace. 
Protagonistou večera byl vynikající, v Turnově nikoli neznámý, klavírista a improvizátor Jiří Pazour. První 

polovina koncertu byla "klasická", po přestávce hrál Jiří Pazour na témata daná publikem.

► Ve čtvrtek 9. února navštívila Turnov stálice české scény - Divadlo Járy Cimrmana se hrou Záskok. 
Necelý rok po pražské premiéře sehráli členové slavné scény představení o "nešťastné premiéře hry Vlasta", 

samozřejmě od geniálního Cimrmana. Jako vždy zaplněným divadlem se ozývaly salvy smíchu.

►  V úterý 14. února proběhla digitální diashow Martina Loewa Aljaška  s podtitulem Divičina zlatého 

severu. Diváky doslova vtáhla atmosféra dějiště zlaté horečky na Yukonu, nekonečné lesy, ledovce, vlci a 

medvědi.

► Ve středu 15. února mířily do divadla opět děti na muzikálovou pohádku Králíci z klobouku. Divadlo 

Špílberg nastudovalo po Kocourku Modroočkovi a Maxipsu Fíkovi další jevištní podobu známého večerníčku. 

Hru doplnilo osm nových písniček zkušeného autora Petra Skoumala.

Večer  pak  usedli  v  divadle  dospělí  diváci  na  koncertu  kapely Neřež.  V 30.  roce  fungování  kapely  s 

původním názvem NEREZ se její hudebníci vrátili  ke klidnějšímu klubovému stylu koncertů s písničkami 

Zdeňka Vřešťála a Víta Sázavského.

►  Ve čtvrtek 16. února se v divadle konal křest knihy RNDr. Zdeňka Mrkáčka Ptáci Českého ráje. 
Knihy pracovníka CHKO Český ráj dr. Mrkáčka mají početný okruh čtenářů a tato kniha vznikla vlastně na 

jejich "objednávku".

► V pátek 17. února se uskutečnila druhá letošní Pohovka. V pořadu Dagmar Landrové a Iva Šmoldase 

vystoupil jako host Josef Klíma a jeho Klímaband. 

► V sobotu 18. února zažilo turnovské divadlo opravdovou událost - dlouho očekávanou premiéru 
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divadelního spolku Nakafráno s názvem Drůbeží  nářez.   Po Naštěkané a Božském řízku je  to  třetí 

autorská hra jmenované dívčí skupiny, která opět naplnila divadlo a obecenstvo se válelo smíchy.

► V  úterý 21.  února  uvedlo  turnovské  divadlo  kus  přímo pro  divadelní  "fajnšmekry"  -  komorní 
činohru  Ucho.  Původní  filmový  scénář  Jana  Procházky  pro  divadlo  zdramatizovala  jeho  dcera  Lenka 

Procházková a inscenace se ujal soubor Triarius  Česká Třebová. Psychologické drama, stojící hlavně na 

výkonu představitelů dvou hlavních postav, ztvárnili Veronika Stasiovská a a J.J.Kopecký.

►  Ve  středu 22.  února  byla  Na  Sboře  uvedena na  veřejnost  nová  kniha  Petra  Kučery Ztracený 
zápisník z Turnova.  Kniha navazuje na předchozí díl s názvem Turnovské příběhy a obsahuje autorovy 

úvahy a fejetony. Jako host vystoupila členka Divadla F. X. Šaldy v Liberci Eva Leichi.

►  Ve  dnech  23.  až  26.  února  proběhl  na  turnovských  jevištích  17.  ročník  tradiční  přehlídky 
amatérského divadla Modrý kocour.   Své umění předvedlo ve 22 představeních  19 souborů z celé České 

republiky a Polska. Domácí divadlo reprezentovalo Turnovské divadelní studio nastudováním hry Příběh 

západní čtvrti. Přehlídka paralelně využívá dvě scény, v letošním roce se hrálo v městském divadle a na čtyři 

dny byl obnoven provoz v budově Bia Ráj.

Program 17. ročníku přehlídky Modrý kocour:

Čtvrtek 23. února

18.00 Plešatá zpěvačka - Koberec Zážitků Liberec (kino v Žižkově ulici)

19.30 Příběh západní čtvrti - Turnovské divadelní studio (divadlo)

21.00 Hledání přítomnosti času - Po přechodu Liberec (kino)

22.30 Amant - Štěpánek Chrudim (divadlo) 

Pátek 24. února

10.30 a 12.00 Fimfárum - Hynkovo hravé divadlo Litoměřice (divadlo)

17.00 Dva ubohý Rumuni… - La´My VOŠ Praha (kino)

19.00 Sex War - Teatr Prog Wadowice (divadlo)

20.30 Kabaret - Antonín DS Praha (kino)

22.00 Podzimní hra - Tyl Říčany (divadlo)

Sobota 25. února

9.00 Fimfárum - Hynkovo hravé divadlo Litoměřice (divadlo)

10.30 Sborovna - Kladina Kladno (kino)

12.30 Zalykám se smíchem… - Magdalena Rychnov (divadlo)

14.00 Akt 1 obsese - Dred Kladsko-Praha (kino)

15.30 Mikve - Rádobydivadlo Klapý (divadlo)

18.00 Minach - Oldstars Praha (kino)

20.00 Dziadek - Walny teatr Warszawa (divadlo)
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21.30 Chroust - Anička a letadýlko Brno (kino)

23.00 Sprawozdanie - Teatr TATA Brzozow (divadlo)

Neděle 26. února

9.00 Caligula experiment - Oldstars Praha (kino)

11.30 Maminka se vrátí, chudáčku... - Kamdivadlo Č. Kamenice (divadlo)

13.00 To i ono - Oldstars Praha (kino)

15.00 Kompost - Není to, ani to při ZUŠ Turnov (kino)

Krajská postupová přehlídka pro Liberecký a Ústecký kraj vybírala účastníky na dvě celostátní přehlídky, a to 

Šrámkův Písek (přehlídka experimentujících divadelních souborů) a Mladou scénu Ústí nad Orlicí (přehlídka 

středoškolských a mladých divadelních souborů).  Letošní odborná porota  vybírala  také   představení  na 

národní  přehlídku činoherního a  hudebního divadla  ve Volyni. Na Šrámkův Písek byla  nominována hra 

Chroust   souboru Anička a letadýlko z Brna, do Ústí nad Orlicí byl vybrán soubor Po přechodu Liberec s 

představením Hledání přítomnosti času. Na Volyňském Pikniku reprezentoval soubor Kladina Kladno se hrou 

Sborovna.

► V sobotu 3. března se konalo další hudební setkání Ticho ve foyer.  V budově Střelnice vystoupila 

pražská skupina Ma-Ma a turnovský muzikant Boban Vokoun Dylan. 

►  Ve  středu  7.  března  sehrál  soubor  smíchovského Švandova  divadla  hru  Zpověď masochisty. 
Dramatik a divadelní kritik Roman Sikora ji vytvořil jako absurdní politickou hru ze současnosti. Představení 

se konalo na prknech Městského divadla v Turnově. 

► Ve čtvrtek  8. března ožila Střelnice dalším pořadem z cyklu Písničkáři napříč, tedy napříč různými 
žánry. Tentokrát  se představil  moravský písničkář  Monty,  bubeník  kapely  Znouzecnost,  písničkář  Caine 

(Jaroslav Matějovský), Jan Řepka a vynikající kytarista Jan Matěj Rak.

► V sobotu 10. a v pondělí 12. března se do divadla těšily děti. V sobotu se hrála loutková pohádka 
Jezinky - Bezinky v podání pražského divadla ELF, která spojila motivy pohádek K.J.Erbena, F. Hrubína a 

A. Mikulky s hudbou Václava Zemana. V pondělí čekala na turnovské nejmenší diváky humorná valašská 

pohádka Na salaši draci jsou, provázená bači Ondrou a Jurou. 

► V pondělí 12. března se konal pátý díl Pohovky v tomto roce, jehož hostem byl tentokrát Bob Klepl. 
Populární talk show Ivo Šmoldase opět na turnovském divadelním jevišti doprovodil Pavel Půta.

► V úterý 13. března se uskutečnil cestovatelský klub s názvem Jordánsko a Sýrie. Poutavé povídání 

MUDr.  Heleny Boháčové  doprovázené promítáním zavedlo  diváky do  světa  Orientu,  biblických  příběhů, 

ztracených měst. Tyto počátky dnešní civilizace se ovšem potácejí ve spoustě současných problémů, o nichž 

byla také řeč.
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► Na středu 14. března byl plánován 575. turnovský hudební večer, který se bohužel nekonal, a to pro 

nemoc  původního  japonského  dua  Julia  Marina  Okaji  a  Seziana  Ósako,  ale  i  narychlo  sehnaných 

náhradníků. Prostě se někdy nedaří. 

► Ve dnech  17.  -  19.  března  proběhla  v  Městském divadle  v  Turnově postupová  přehlídka 
loutkářských souborů Turnovský drahokam.  Letošního 22. ročníku se zúčastnilo  13 souborů  z naší 

republiky a host ze Slovinska. 

Program 22. ročníku 

Turnovského drahokamu:

Pátek:

8.30 a 10.00 Cesta kolem světa – představení pro děti od 3 let (Divadýlko Matýsek Nový Bor)

Sobota:

09.00 Slavnostní zahájení festivalu starostkou Hanou Maierovou

09.15 Nastavte uši, pozorujte – pro děti od 5 let (Vozichet Jablonec nad /Nisou)

11.00 Hloupé království – pro děti od 4 let (Čmukaři Turnov)

13.00 Kašpárkovo překvapení – pro děti od 4 let (Martínek Libáň)

15.00 U Černého kocoura – pro děti od 7 let (Kyselé rybičky Chlumec nad Cidlinou)

15.20 Kdo zachrání princeznu – pro děti od 4 let (Polehňovi Hradec Králové)

16.30 Za zdí – pro mládež od 12 let (Není to ani to, ZUŠ Turnov)

17.00 Když nemůžu spát – pro děti od 10 let (Pampalin, ZUŠTurnov )

Neděle:

09.00 Zlatovláska – pro děti od 3 let (Popelka Lomnice nad Popelkou)

11.00 Papírová pohádka – pro děti od 3 let (Kordula Liberec)

13.00 Sněhurka – pro děti od 3 let (Blechy Jaroměř)

13.20 Malá indiánská pohádka – pro děti od 3 let (Maminy Jaroměř)

15.00 Honza v pekle – pro děti od 3 let (divadlo Z Půdy Klášter nad Jizerou)

Všechna představení se konají v Městském divadle Turnov. Lektorský sbor tvoří Alena Exnarová, ředitelka 

Muzea loutkových kultur, pražská scénografka Irena Marečková a odborný pracovník Artamy Štěpán Filcík. 

Na Loutkářskou Chrudim postoupil vítězný Vozichet z Jablonce nad Nisou s představením Malá mořská víla, 

dále soubor z Poniklé u Semil s představením Faust a  soubor ZUŠ Turnov Není to ani to s inscenací pro 

starší děti s názvem Kompost. Cenu diváka dostalo překvapivě hostující divadlo ze Slovinska s narychlo 

nazkoušenou pohádkou Budulínek. Ředitel přehlídky pan Petr Záruba popsal situaci takto: „Přihlásili se mi 

letos na poslední chvíli mladí zájemci ze Slovinska. Ti se totiž pro hraní s loutkami rozhodli už před časem, 

avšak u nich doma nic takového neznají. Tato ryze česká tradice je zaujala natolik, že si sehnali zkušeného 

lektora  Jiřího  Polehňu  v  Hradci  Králové  a  během necelého  týdne  absolvovali  seminář  a  pak  narychlo 

nastudovali známou pohádku O Budulínkovi. Kupodivu se jim to povedlo tak, že jim zdejší děti daly nejvíce 

hlasů. Když jsem jim už na cestě domů volal nedělní výsledek hlasování, vůbec tomu nechtěli věřit.“
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► V úterý 20. března se v městském divadle uskutečnilo představení Napoleon s rolničkami aneb 
Kterak Matěj o poctivost přišel. Fantastickou lidovou báchorku o Matěji Poctivém, doprovázeném Čertem 

a Světluškou, sepsal dramatik Arnošt Dvořák a filozof Ladislav Klíma. Měla premiéru ve Stavovském divadle 

v únoru 1922 a v Turnově ji s chutí zahráli členové souboru Divadýlko na dlani z Mladé Boleslavi.

► Na pátek 23. března bylo divadlo připraveno pro děti a Velikonoční pohádku. Divadýlko Mrak sehrálo 

pásmo pohádek z říše královny Mab i království skřeta Kudibala a další příběhy.

Večer se pak v KC Střelnice konal koncert oblíbené písničkářky Radůza, tentokrát s různým doprovodem. 

Vedle vlastního doprovodu na klavír, akordeon či dudy účinkovala kapela ve složení kytara, kontrabas a bicí.

► V sobotu 24. března se v sále KC Střelnice uskutečnil již 11. ročník oblastní přehlídky mateřských 
škol z Turnova a okolí. Před zaplněným sálem Střelnice se z osmi turnovských mateřských škol představily 

dvě: již zmíněná MŠ ve Zborovské ulici  a MŠ v Alešově ulici. Potom zde byly děti z MŠ ve Svijanském 

Újezdu a v Pěnčíně. Na přehlídce vystoupily též děti z kroužků Žluté ponorky („Irské tance“, „Flétničky“ a 

„Kytara bez not“) a děti ze školní družiny v ZŠ ve Skálově ulici. Vítězové přehlídky, děti z Mateřské školy ve 

Zborovské ulici v Turnově s programem My jsme malí čertíci postoupili do celostátního kola, které se konalo 

11. a 12. května v Nymburce. 

► V sobotu 24. března naplnilo turnovské divadlo představení Drůbeží  nářez dámského souboru 
Nakafráno. Třetí autorská hra tohoto souboru měla premiéru 18. února a stále se líbí.

► V úterý 27. března potěšil  všechny fanoušky a hlavně fanynky Tomáše Kluse jeho samostatný 
koncert v turnovském divadle.  V rámci jarního turné k nám zavítal jeden z nejoblíbenějších současných 

zpěváků s tříhodinovým koncertem pouze v doprovodu kytarista Jiřího Kučerovského. Ke koupi bylo také 

nejnovější CD s názvem Racek.

► V pátek 30. a sobotu 31. března se konal již 11. ročník celostátní akce Noc s Andersenem.   Akce 

začala tradičně průvodem od knihovny, resp. stromu Pohádkovníku, na náměstí Českého ráje, v čele kráčel 

král  a  královnou,  bubeník,  rytíři  a  spousta  pohádkových  postav  a  zvířátek.  Program  pokračoval  v 

Kamenářském domě Muzea Českého ráje, poté se účastníci rozešli do spacích míst, která byla připravenya 

v knihovně, muzeu a v ZŠ Žižkova. Škola v Žižkově ulici připravila také stezku odvahy a další aktivity. 

►  V sobotu 31.  března proběhl 2.  ročník akce  Song Fest aneb Vítání  jara v Českém ráji.  Hlavními 

protagonisty druhého ročníku této výrazné akce byli opět čínská zpěvačka Feng-yün Song a Jaroslav Dušek, 

dále přijali  pozvání Ester Kočičková,  skupina Yellow Sisters, bubeník Miloš Vacík a Tam Tam Batucada. 

Doprovodný program, sestávající z výtvarných dílen, bubenického workshopu, dílny Budilovy divadelní školy 

s  lektorkou  Vendulou  Burger  a  další,  začal  v  prostorách  Střelnice  v  11  hodin  dopoledne,  večerní  blok 

odstartoval  v  17.30.  Jedním z vrcholů  programu byl  šamanský rituál  Požehnání  jara  vedený šamankou 

sibiřské tradice Pavlínou Brzákovou.
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►  V pondělí 2. dubna měli turnovští diváci možnost shlédnout představení Buranteátru s názvem 
Misantrop. Mladé  brněnské  divadlo  s  "raketovým  nástupem"  mezi  naše  elitní  scény,  oceněné  v  řadě 

kategorií divadelních aktivit, bylo hostem abonentního cyklu Nová scéna. V režii T. Zetela sehráli M. Isteník, 

J. Matějka a K. Zetelová Moliérovu látku v niterné až současné poloze.

►  V úterý  3.  dubna  patřilo  Městské  divadlo  v  Turnově  cestovatelskému  klubu  a  Barmě.  O  této 

bezesporu exotické zemi přišla vyprávět liberecká cestovatelka Radka Tkáčiková, samozřejmě se promítaly i 

obrázky.

► Také na středu 4. dubna byl připraven cestopisný pořad Z Antarktidy do Mexika cestou necestou. 
Promítání fotografií a vyprávění A. Dohalského o cestě po Jižní Americe čekalo na diváky v kině Sféra.

► V úterý 10. dubna  vystoupili v turnovském divadle Nezmaři.  Koncert kapely, která funguje už přes 

třicet  let  a  do  Turnova  zajíždí  poměrně  často,  byl  jedním  z  těch,  které  netřeba  moc  představovat. 

Zasvěceným vytane na mysli pohodový večer se známými písničkami a příjemnými interprety - takový byl i v 

Turnově.

► 11. a  25. dubna, 28. května se konaly reprízy autorské hry divadelního spolku Nakafráno Drůbeží 
nářez.  Titulek v novinách zněl "Myslíte, že už se dostane na všechny zájemce?". Ale kdepak. Bylo třeba 

dalších představení, a to nejen v Turnově. Chytrého humoru ze všedního života není nikdy dost.

►  Ve čtvrtek 12.  dubna se v sále Žluté ponorky uskutečnila přednáška Buddhismus na Západě. 
Učitelka Petra Vlková, která se tomuto tématu věnuje už 11 let, pohovořila o přístupu buddhismu k životu v 

moderní době.

► V pátek 13. dubna se konal další cestopisný pořad s názvem Duhová Afrika. Do turnovského divadla 

přijela přednášet a promítat Kateřina Motani, a to nejen žákům a studentům (program proběhl dopoledne). 

► Na pátek a sobotu 13. - 14. dubna byl v mašovské sokolovně připraven hudební festival ARTMIX 
FEST. Na příznivce rocku a metalu čekaly místní i hostující kapely, jako J. H. Krchovský a Krch-off band, F.A. 

KING, A. Pine a další. Z domácích se účastnily například kapely Nothingham a Rubbish.

► V sobotu 14. dubna zvalo Městské divadlo Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla na pohádku Jak 
se Honza dostal na hrad.  Novou pohádku na motivy českých báchorek shlédly děti v klasicky bohatém 

kostýmovém zpracování Julie Jiřišťové a její agentury Úsměv. 

► V neděli 15. dubna si mohli Turnované po čtvrté zacestovat v pořadu Afrika - jiný svět.  Diashow 

jabloneckého  cestovatele  Václava  Špillara  se  soustředila  na  fascinující  zvířata,  domorodé  kmeny  i 

rozmanitost krajiny.
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► V úterý 17. dubna byla ke Dni památek a historických sídel otevřena pro veřejnost Základní škola 
ve Skálově ulici. Budova byla v roce 2012 služebně nejmladší turnovskou kulturní památkou, ministerstvo 

kultury ji prohlásilo za památku teprve v předchozím roce. K výkladu při prohlídce školy přistoupili žáci i 

učitelé více než zodpovědně a vytvořili zajímavý program pro všechny přítomné.

► Na středu 18. dubna vypsalo Středisko pro volný čas dětí a mládeže Žlutá ponorka již 13. ročník 
pěvecké soutěže Turnovský kos. Zúčastnilo se přes padesát zpěváků a zpěvaček, kteří soutěžili v 
pěti kategoriích:
- 1. kategorie - děti z mateřských škol - soutěžilo 6 dětí, bez určení pořadí

- 2. kategorie - žáci 6 - 8 let – zvítězil David König ze ZŠ Žižkova

- 3. kategorie - žáci 9 - 11 let – v nejvíce obsazené kategorii zvítězila Barbora Procházková ze ZŠ Skálova 

- 4. kategorie - žáci 12 - 14 let - zvítězila Barbora Bajerová ze ZŠ Žižkova

- 5. kategorie - mládež 15 - 18 let - první místo získala Tereza Kábelová ze Ježkovu píseň Když jsem kytici 

                        vázala

►  Ve  středu 18.  dubna  proběhl  v  divadle  letošní  šestý díl  pořadu Pohovka,  jehož  hostem byla 
zpěvačka Petra Černocká.  Populární talk show Ivo Šmoldase opět na turnovském jevišti doprovodil Pavel 

Půta.

► Ve čtvrtek 19. dubna hostovalo v Turnově pražské Divadlo HÁTA v rámci cyklu Hudba a divadlo, a 
to s představením Světáci.  Známou hudební komedii ve zpracování Lumíra Olšovského si s chutí zahráli 

Filip Tommsa, Dalibor Gondík, Martin Zounar, Mahulena Bočanová, Monika Absolonová, Aleš Háma a další 

populární interpreti. Nestárnoucí situační veselohra pobavila všechny přítomné.

► V pátek 20. dubna se uskutečnilo další představení pro děti O velrybě Lízince. Činoherní pohádka 

divadla Krapet o českých řekách a jejich obyvatelích byla doplněna vtipnými písničkami Marka Ebena.

► V pondělí 23. dubna čekala turnovské diváky show Čtvero ročních období. Ačkoli se program konal 

v divadle a název připomínal spíše Vivaldiho, vystoupila pražská travesti  skupina Hanky Panky s novým 

pořadem a písničkami Marie Rottrové, Lucie Vondráčkové, Maxim Turbulenc a dalších našich i zahraničních 

interpretů.

► Ve středu 25. dubna se jako 576. turnovský hudební večer konal koncert souboru Musica Divina 
Praga.  Soubor vedený V. Návratem předvedl v kostele sv. Mikuláše strhujícím způsobem hudební skvosty z 

období renesance a baroka pro varhany, barokní housle, loutnu a soprán. Dobová interpretace na kopiích 

dobových nástrojů byla pro posluchače velmi nezvyklá a zajímavá.

► V neděli 1. května využila řada Turnovanů krásného počasí k vycházce na Valdštejn a shlédnutí 
představení  melodramatu  Máj.  Recitovali  Gabriela  Fillipi,  Ernesto  Čekan  a  Filip  Sychra,  tradičně  se 

zúčastnil autor hudby Zdeněk Zahradník.
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► V sobotu 5. května a  2. června se na Střelnici odehrála celodenní dílna Budilovy divadelní školy. V 

zrcadlovém sále  kulturního  domu byly  frekventanti  seznámeni  s  francouzskou  Metodou  Jaques  Lecoq, 

inspirovanou každodenním životem.

► Ve čtvrtek 10. května patřilo Městské divadlo Turnov dětem a představení Kluk z plakátu. Divadlo 

Tramtárie vytvořilo zdařilou inscenaci na motivy dnes již klasického kresleného večerníčku.

► V pondělí 14. května usedli do hlediště turnovského divadla dospělí diváci ke sledování klasické 
komedie  Záměna.  Původní  námět  Manželské  rošády  zpracoval  podle  Ronalda  Dahla  Jiří  Just.  Dva 

manželské páry, jejichž osudy se tu proplétají, si s chutí zahráli Mario Kubec, Hana Čížková, Jitka Asterová a 

Martin Sochor v režii Ladislava Smočka.

►  Úterní  podvečer  15.  května  byl  vyhrazen  cestovatelskému  klubu  Z  Petrohradu  do  Karelie. 
Především za památkami severního Ruska se diváci vypravili  ve vyprávění Ondřeje Valáška. Nechyběla 

samozřejmě ani obrazová složka správného cestovatelského klubu.

Týž den byl naplánován klubový pořad Ondřej Halama a Caine z cyklu Písničky napříč, který byl nakonec 

přeložen na 13. září.

► Dalším divadelním programem byl pořad Zábavně o stáří uvedený ve středu 16. května. Vystoupili v 

něm známý komik a imitátor Václav Hron a publicista a moderátor Aleš Cibulka. Pořad věnoval Městský úřad 

turnovským seniorům.

► Ve čtvrtek 17. května zahájilo vystoupení kapel Byl pes a Živé kvety letošní sezónu koncertů pod 
širým nebem. V letním kině zahrála česká skupina Byl pes - poezie bulváru a slovenský soubor Živé kvety - 

poezie života.

► V pátek 18. května se v divadle odehrála dvě představení Kytice s podtitulem Hudba a divadlo. 
Baladické muzikálově hudební drama Divadla Hlavy připravil Jiří Holek k výročí Karla Jaromíra Erbena. Toto 

zpracování si  získalo obrovskou popularitu u široké školy diváků.  v Turnově proběhla dvě představení - 

dopoledne pro školy a večer pro veřejnost.

► V sobotu 19. května byl v divadle Michal k snídani.  Tak se jmenuje nejnovější představení Michala 

Nesvadby z televizní Kouzelné školky. Tentokrát si děti užily spoustu legrace, písniček a soutěží "na živo".

► V pondělí 21. května se konalo představení abonentní řady Nová scéna s názvem Gogol Na stojáka 
aneb Ženitba. Skupina autorů a herců ze zábavné televizní show Na stojáka vytvořila pod režijním vedením 

P. S. Butka zbrusu novou verzi známé hry N. V. Gogola Ženitba, a to vložením samostatným scének. Vznikl 

velmi současný, vtipný a zajímavý útvar.
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►  V úterý 22. května  se uskutečnila opět dvě představení, tentokrát každé z jiného soudku. Dopoledne 

zhlédly děti klasickou pohádku  O statečné princezně Máně v loutkovém podání Malého divadélka Praha 

manželů Anny a Rosti Novákových. Večer hostoval v Turnově Tomáš Pfeiffer z Univerzity Bytí. Přednáška 

proběhla v sokolovně pod názvem Setkání s biotronikem.

► Letošní sedmý díl cyklu Pohovka byl k vidění ve středu 23. května. Hostem talk show Ivo Šmoldase 

byl známý herec a výtvarník Jan Kanyza, hudební doprovod obstaral jako vždy Pavel Půta.

►  Na čtvrtek 24. května byl připraven koncert skupiny Čechomor Kooperativa Tour 2012.  Jedna z 

neoblíbenějších kapel u publika širokého věkového i zájmového rozsahu zavítala po čtyřech letech opět do 

Turnova. V KC Střelnice vystoupila ve složení Karel  Holas, František Černý,  Marin Vajgl,  Michal  Pavlík, 

Radek Pobořil a Taras Voloschchuk.

►  Ve středu 30.  května  se konal  577.  turnovský hudební  večer,  v  němž vystoupil  pěvecký sbor 
Carmina. Tradiční koncert domácí scény tentokrát obstaral sbor při Základní umělecké škole v Turnově pod 

vedením skladatele, klavíristy a hudebního pedagoga Martina Hyblera. V průběhu večera vyslechli diváci i 

dvě původní skladby - Potok a Pět minut v Africe. Jako host vystoupila bývalá členka souboru sopranistka 

Lucie Vagenknechtová.

► Ve dnech 2. až 24. června proběhl 57. ročník hudebních slavností Dvořákův Turnov a Sychrov, nyní 

jako součást Dvořákova festivalu ve spolupráci s agenturou České doteky hudby. Zahájení proběhlo tradičně 

na Sychrově u pamětní desky Mistra Dvořáka a v zámecké galerii, kde byl připraven koncert vynikajícího 

komorního  souboru  Antiquarius  Consort  Praga  se  sopranistkou  Karolínou  Janků.  Poté  se  návštěvníci 

přesunuli k pamětní desce na nádvoří, kde se konala malá vzpomínka. 

13. - 16. června se konal 11. ročník Mezinárodní interpretační dílny mladých. Zúčastnilo se cca 50 

frekventantů v oborech zpěv, klavír a housle. Odbornými lektory byly Michyio Keiko, Jaroslav Šaroun, Jana 

Turková a Leoš Čepický, keří se představili v lektorských koncertech. Dílny uzavřel koncert frekventantů. 

23. června byl festival ukončen hudebně literárním pořadem Biblické písně. Program v turnovském 

kostele Panny Marie předsesl vynikající český varhaník Aleš Bárta a oblíbený recitátor Alfréd Strejček.

► Ve středu 6. června zvala děti do divadla pohádka Šípková Růženka. V nastudování Divadla Pohádka 

ožil známý příběh za pomoci kvalitních kostýmů a kulis.

► V pátek 8. června začal letní cyklus koncertů v areálu společnosti Kinghouse - motelu Even - v 
Sedmihorkách. Na programu cyklu byli velmi lákavé tituly a hosté především ze žánru populární hudby:

– 8. června - Lenka Filipová - recitál

– 14. června  - S Pydlou v zádech - legendární představení divadla Semafor z roku 1981 

– 22. června - Sedmihorská trampská lokálka -kapely Pacific, Roháči z Lokte a Pavel Petran s kapelou

Jednotlivé koncerty navštívila i řada Turnováků. 

137



►  V úterý 12. června hostovala v turnovském divadle spisovatelka a herečka Halina Pawlowská s 
pořadem Banánová velryba. Název je odvozen od jejího úspěšného televizního pořadu Banánové rybičky 

a předvedla v něm excelentní one women show, tedy divadlo jedné herečky s vyprávěním o životě, psaní i 

natáčení.

Týž  den  se  Na  Sboře  konal  večer  Putování  rosou  a  prachem.  V  autorském  večeru  pražského 

evangelického básníka Miroslava Matouše autor představil svoji novou knihu se stejnojmenným názvem. 

► Ve středu 20. června se ve velkém sále Střelnice konal vrchol koncertní sezóny a kulturního roku 
vůbec - koncert Lucie Bílé s kapelou. Několikanásobná zlatá slavice navštívila Turnov podruhé, tentokrát s 

kapelou Petra Maláska.

Týž  den  se  trochu  nešikovně  konal  také  koncert  Turnovského  orchestrálního  sdružení  v  galerii 
Muzea Českého ráje.  Skvělý program i výkon orchestru pod taktovkou Ondřeje Útraty a Martina Hyblera 

stály ve stínu profesionála ve Střelnici. 

► Ve čtvrtek 21. června patřilo divadlo výročnímu koncertu sboru Musica Fortuna. Turnovský pěvecký 

sbor  oslavil  25  let  od  svého  založení,  takže  vzpomínkový  večer  tvořilo  kromě  písní  i  vyprávění 

nejzajímavějších zážitků.

► Ve čtvrtek 21. června se konal také zajímavý projekt filmů a diskuzí Svět kolem nás. V rámci Večerů 

Na Sboře byl promítnut německý film Hlad, závěrečnou diskusi vedl Vít Preisler ze Střediska ekologické 

výchovy Český ráj.

► V pátek  29. června se uskutečnil osmý ročník festivalu Funkin. V átriu muzea vystoupily od 18 hodin 

kapely Super Hero Killers, česko-albánská skupina Hitfakers, Atomic Gigolo, deset studentů konzervatoře J. 

Ježka 10Dance a R&B zpěvačka Erika Fečová. 

► V pátek 29. června bylo zahájeno Turnovské kulturní léto,  cyklus vystoupení  místních i přespolních 

kapel,  které  hrály  zájemcům obvykle  před Střelnicí  v  Blue Café,  vždy v pátek od 18 hodin.  Jako první 

vystoupila téměř tradičně hudební skupina Bodlák. Dále cyklus pokračoval takto:

– 13. července - Terezie Palková - klavíristka, klaunka, autorka hudby i textů

– 20. července - Duo Dim - akordeon, kytara a zpěv Františka Dudka a Tomáše Imricha

– 27. července - Zámecké saxofonové kvarteto - bohatý repertoár včetně skladeb Jaroslava Ježka

– 3. srpna - Retro Five - liberecká skupina s repertoárem popu ze  60. let

– 10. srpna - Irské balady - zpěvačka, skladatelka, textařka a kytaristka Věra Klásková

– 17. srpna - 20 deka duše - klubová kapela stylu Vladimíra Mišíka & ETC

– 24. srpna - HB trio - Jiří Hušek a otec a syn Bernatové

– 31. srpna - Magda Brožková - folkový závěr cyklu Turnovské kulturní léto

► V neděli 1. července zahájil Loutkářský soubor Na Židli první ze dvou prázdninových cyklů akcí 
pro děti, a sice Loutkáři dětem na zámku Hrubý Rohozec. Nedělní pohádky na Hrubém Rohozci byly 
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vždy od 11, 13 a 15 hodin:

‒     1. července - Kašpárek na skalním hradě, BOĎI Jaroměř

‒     8. července - Kašpárek a chytrá princezna, BOĎI Jaroměř

‒     15. července - O koblížkovi a jiné pohádky, Na Židli Turnov

‒     22. července - O slepičce kropenaté, Na Židli Turnov

‒     29. července - O prasátkách, Spojáček Liberec

‒     5. srpna - Indiánská pohádka, Černoušek a lev, Maminy Jaroměř

‒     12. srpna - Pohádky o pejskovi a kočičce, Na Židli Turnov

‒     19. srpna - Perníková chaloupka, Na Židli Turnov

‒     26. srpna -  Dračí pohádky, Čmukaři Turnov

‒     2. září - Tři prasátka a vlk, Na Židli Turnov

► V úterý 3. července začal cyklus akcí Sedmihorské kulturní léto v areálu Kinghouse - motelu Even 
v Sedmihorkách. Navázal na loňský úspěšný rockový festival a pro letošek organizátoři zvolili různorodější 

pohodový program:

‒     3. července - Michal Hrůza a kapela Hrůzy

‒     19. července - Václav Neckář a Bacily

‒     2. srpna - Hradišťan

‒    16. srpna - Jan a František Nedvědi

‒     30. srpna - Michal Prokop & Framus Five

► V sobotu 7. července se uskutečnil koncert v synagoze v Krajířově ulici, vystoupila hudební skupina 

Avrix.

Rovněž v sobotu 7. července odstartoval třetí ročník Prvního turnovského železničního divadla, které 
vymyslel a pořádá vedoucí LS Na Židli Petr Záruba.  V rámci nostalgických jízd parním vláčkem, které 

každoročně pořádá Spolek přátel železnic Českého ráje byla uvedena loutková představení na vyhrazených 

nástupištích v divadelním vagonu z roku 1905, který byl speciálně připojen. Hrálo se v Rovensku, na Malé 

Skále a v Turnově.

‒    7. července -  Pohádky o pejskovi a kočičce, Na Židli Turnov

‒    21. července - Červená karkulka Na Židli Turnov

‒    11. srpna - Perníková chaloupka, Na Židli Turnov

‒    25. srpna - Kašpárek na skalním hradě, BOĎI Jaroměř

►  S prázdninovou nabídkou kulturních  programů přišly  také  okolní  památky  –  Valdštejn,  Hrubý 
Rohozec, Klokočí a další:
1/ Loutkáři dětem na Hrubém Rohozci (viz výše)

2/ Léto na hradě Valdštejně - 1. 2.7., 21. a 22.7. - Den s Pernštejny z Pardubic (historický šerm)

5. až 8.7.- Hradecké komorní tucteto (pěvecký soubor)

15. až 21.7. - Queentet (muzikál, spirituály, jazz)

23. až 29.7. Hollanovská hudební dílna
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28. - 29.7. - Den s Grex - Sever Liberec (historický šerm)

4. - 5.8. - Den se skupinou Monstriferus (historický šerm)

18.8. - Varhanní maraton

19. až 22.8. - Cum Ardore (skladby C. Monteverdiho)

24.8. - Noc s netopýry

3/ Klokočský hudební festival - 14.7., Hudební loučení s létem - 18.8.

4/ Zámek Sychrov - z bohaté nabídky byla nejdůležitější Klasika pod hvězdami 28.7. - opera G. Bizeta 

                                 Carmen

 - výstava I král byl dítětem aneb Ze života šlechtických dětí

►  Z pátku 20.  na sobotu 21. července se konala Folková noc 2012 v Dolánkách poblíž Dlaskova 
statku. První ročník festivalu se uskutečnil už v roce 1986 v Ondříkovicích na Maloskalsku. V roce 2008 se 

festival z důvodu lepší dostupnosti přestěhoval do Dolánek u Turnova k historické dominantě tohoto regionu 

k Dlaskovu statku, kde je kromě jiného snadno připojitelné technické vybavení, ubytování pro soubory, pro 

diváky možnost parkování, stanování, občerstvení atd. 27. ročník tohoto třígeneračního setkání hudebních 

fanoušků byl pojat jako rodinný. Pro 1200 návštěvníků byly kromě muziky připraveny rozmanité aktivity a 

atrakce. Na jevišti se vystřídali např. Vladimír Mišík, Robert Křesťan, kapela Xindl X a mnoho dalších.

►  V sobotu 21.  července proběhla letní  diskotéka ve  stylu  Redbull  Summer Party.  Již  zavedené 

diskotéky na různá témata,  které se konaly už během roku v KC Střelnice pod organizačním dohledem 

majitelů  Blue  Café,  pokračovaly  úspěšně  i  v  letních  měsících.  Další  akce  tohoto  typu  byla  Velká  letní 
diskotéka konaná tamtéž 18. srpna.

► V neděli 12. srpna se v kině Sféra uskutečnilo diashow Trabantem napříč Afrikou.  S nevšedními 

zážitky i obrázky z této cesty se s diváky přišel podělit Dan Pribáň.

► V sobotu 8. září proběhla "hudební megaakce" - Wake Up Festival pořádaný Kulturním centrem 
Turnov a turnovským gymnáziem, který zároveň zahájil  cyklus akcí k 740.  výročí  města Turnova. 
Festival byl zaměřen na více generací, což platilo i o některých účinkujících. V letním kině a atriu muzea 

vystoupily kapely DG 307, Prague Conspiracy, Jaksi Taksi, Big Fish Gone, Exots, Bonebroke, Banaopank, 5 

ks  ubrusu,  Nothingham,  Dáša  Vokatá  &  J.  Jelínek,  Tam  dole  tma,  No  Emparthy,  Lucifer,  Rosemary, 

Hellblazer, All  Tomotow´s Parties Band, Kapitola 22, Vyfikundace, Eva Jiříčková, A jednou a další hosté. 

Cílem festivalu bylo přivést do hlediště a pobavit celou rodinu. 

► Ve středu 12.  září se poprvé po prázdninách konal pravidelný pořad Pohovka.   S Ivo Šmoldasem 

vystoupila Květa Fialová, hudební doprovod měli Andy Seidel a Pavel Půta.

 

► Ve čtvrtek 13. září začala nová sezóna cyklu Písničky napříč, a sice pořadem odloženým z května - 
klubovým pořadem Ondřej Halama a Caine.  Ve foyeru Střelnice si zahrál zpěvák a kytarista turnovské 

skupivy Pranic Ondřej Halama s plzeňským písničkářem, členem skupiny Znouzecnost, který vystupuje pod 
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jménem CAINE.

► V sobotu 15. září se uskutečnilo představení z cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla Cesta 
kolem světa.  Pohádkově zábavný pořad s Hankou a Péťou, kteří se pomocí starého cestovního deníku 

vydali na cestu kolem světa, byl určen pro děti od 4 let. 

► V úterý 18. září uvedl cestovatelský klub pořad Sopky světa.  Výjimečnou podívanou se zajímavým 

povídáním provedl diváky Libor Turek sopkami na Havajských ostrovech, v Karibiku, na Sicílii, Liparských 

ostrovech, Kanárských ostrovech, Itálii i  Peru. Vrcholem nádhery i nebezpečí byly noční záběry hřímající 

Stromboli.

► Na středu 19. září byla v městském divadle připravena pohádka O bublinkové víle. Pro děti od 3 do 

12 let hrála Divadelní společnost Okýnko z Českých Budějovic.

► Ve čtvrtek 20. září zahájilo divadelní abonentní řadu představení Žena vlčí mák.  Hru francouzské 

herečky,  spisovatelky a univerzitní  profesorky Noelle  Chatelet  nabídlo studio  Saint  Germain.  V překladu 

Jaromíra Janečka excelovala v hlavní a jediné roli Hana Maciuchová.

► V pátek 21. září se konal v divadle autorský vzpomínkový večer Pocta Karlu Marešovi s podtitulem 
Hvězda na vrbě. Připravilo ho KC Turnov k výročí nedožitých 85. narozenin hudebního skladatele a člověka 

mnoha  dalších  uměleckých  profesí  Karla  Mareše.  Pořad  moderovali  Petr  Pospíchal,  člen  Divadla  bez 

zábradlí,  a  Karel  Mareš  mladší,  účinkovaly  kapely  Traffic  Jam  a  Silence  Session  a  divadelní  soubor 

Nakafráno.

► V úterý 25. září byla zahájena nová sezóna Večerů Na Sboře, a to poetickým pořadem Preludia. 
Večer byl věnován 140. výročí narození turnovské básnířky a učitelky Marie Vítězslavy Ježkové, jejíž texty 

zhudebnil např. Josef Bohuslav Foerster. Účinkovali Vlastislav Hnízdo, Martin Hybler, Eva Kordová a Petr 

Pešek.

► Pátek 5. října bylo turnovké divadlo zadané pro 6. ročník Besídky textařské dílny Slávka Janouška. 
V  galavečeru  vystoupila  kapela  Nevermore&Kosmonaut,  písničkářka  Lucie  Redlová,  skupina  Tamaral, 

písničkáři Láďa Zítka a Arnošt Frauenberg se svojí novou kapelou KPN a samozřejmě  Slávek Janoušek. 

► V úterý 9. října se v divadle uskutečnil ojedinělý pořad pro školy - Svobodný vězeň. Byla to osobní 

zpověď Pavla Nováka o zkušenosti se závislostí na drogách.

Týž den se v Domě Na Sboře konal večer s názvem Poezie pro dny všední i nevšední. Hosty programu 

byli redaktor Českého rozhlasu dr. František Novotný a proděkan dopravní fakulty ČVUT prof. Ing Petr Moos. 

Hudební stránku večera obstaral Ondřej Halama.

► V sobotu 13. října patřilo turnovské divadlo dětem a cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla. 
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Divadelní soubor Tyl ze Slané zahrál pohádku Jiřího Chalupy, známou z televizních obrazovek,  Co takhle 
svatba, princi?

► Ve čtvrtek 18. října pokračoval v divadle oblíbený cyklus Pohovka již 9.dílem.  Hostem Ivo Šmoldase 

byl kreslíř komiksů Štěpán Mareš, hudbou doprovodili jako obvykle Pavel Půta a Andy Seidl.

►  V pátek 19.  října se uskutečnila ojedinělá  akce určená k výročí  města s názvem Střelnice All 
Inclusive.
Hudební, filmová a divadelní představení pro různé věkové i zájmové skupiny diváků během celého 

odpoledne a večera.                                                                                                        

P  rogram:  

1/ Hudební -  18:30 - 20:00 hod. skupina LADĚ

                   -  22:00 - 23:00 hod HB TRIO

                   -  23:15 - 02:00 FD BAND

2/ Filmový  -  17:00 - 18:45 Asterix a Obelix ve službách jejího Veličenstva

                   - 19:30 - 20:45 Posel

                   - 21:30- 23:30 3D ukázky

3/ divadelní -19:15 - 19:45 Dračí pohádky

                     - 21:00 - 21:30 Zvýřátka to nemůžou

► V pondělí 22. října se konaly hned tři kulturní akce. Dopoledne  hrálo divadlo pro mateřské školy a I. 

stupeň základních škol a byla to pohádka Tři zlaté vlasy Děda Vševěda. Loutkové představení předvedlo 

divadlo Kejklíř Praha.

Večer byla zahájena nová sezóna  Turnovských hudebních večerů, a to opravdu velkolepě. Před plným 

hledištěm zpíval oblíbený barytonista Jakub Pustina nejoblíbenější z nejoblíbenějších operních a operetních 

árií.  Zdatně mu pomáhala mladá polská sopranistka Olga Rusin, na klavír doprovázel Richard Pohl.

Kdo  dal  přednost  jinému  žánru,  navštívil  KC  Střelnice,  kde  hostovala  legenda  našeho  folku  Jaromír 
Nohavica.  Hostem pořadu byl vynikající polský akordeonista Robert Kuśmierski.

► Úterý 23. října přineslo další pořad cestovatelského klubu, tentokrát o Indii. Již šestá diashow Petra 

Niesiga se zaměřila na východní státy Indie, které navštívil v roce 2011.

► Ve čtvrtek 25. října proběhla další  výjimečná akce z cyklu pořadů k 740.  výročí  města,  a sice 
Divadelní  den.  Turnovské ochotnické divadlo má dlouhou a silnou tradici,  kterou začal  už obrozenecký 

divadelní spolek Antonín Marek. Stálicemi turnovské scény v roce 2012 byly soubory Turnovské divadelní 

studio, Nakafráno, Společnost bloumající veřejnosti, Čmukaři a Na Židli. Ti všichni se sešli k divadelnímu 

vzpomínání.

► Neděli 28. října byla vyhrazena  sérii akcí k oslavě výročí založení republiky, výročí města Turnova 
a  10.  výročí  úmrtí  turnovského  mecenáše  Bohuslava  Jana  Horáčka.  Oslavy  začaly  v  16  hodin  u 
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pomníku Padlých ve  Skálově ulici,  kde se  konal  pietní akt  za účasti  hostů  ze Spolku rodáků a  přátel 

Turnova, Československé obce legionářské a představitelů města. Proslov přednesla starostka města PhDr. 

Hana  Maierová,  státní  hymna  a  lidové  písně  zazněly  v  podání  turnovské  rodačky,  sopranistky  Lucie 

Vagenknechtové.

Od 17. hodiny následovalo odhalení pamětní desky a uměleckého díla k poctě turnovskému mecenáši 
Bohuslavu  Janu  Horáčkovi. Dílo  Jiřího  Kmoška  Tvar  bylo  vybráno  mezi  deseti  nejlepšími  z  návrhů 

studentů Střední umělecko průmyslové školy v Turnově.  V této části promluvil syn samotného mecenáše 

pan Jan Horáček. 

Od 18 hodin se ve velkém sále Střelnice uskutečnil  slavnostní večer. V první části programu promluvila 

starostka Města PhDr. Hana Maierová o historických návaznostech v dějinách města, poté byl promítnut 

dokument  o  B.  J.  Horáčkovi  z  dílny  JUDr.  Milana  Brunclíka.  Dalším  oficiálním  bodem  programu  byly 

nominace a předání cen obce za rok 2011. Cenu obce obdržela Eva Kordová a Petr Gruber, in memoriam. 

Následoval kulturní program, v němž vystoupili turnovští rodáci, kteří se úspěšně uplatnili v profesionální 

kulturní a umělecké obci. Jako první byla hostem legenda Národního divadla v Praze, sopranistka Marcela 
Machotková. Po vzpomínkovém vyznání Turnovu zazněly dvě ukázky z jejího bohatého repertoáru  - z oper 

Libuše a Rusalka. Vystřídala ji opět pěvkyně, tentokrát mladé generace, slečna  Lucie Vagenknechtová, 
která  se  věnuje  hlavně  hudební  pedagogice.  V  jejím  podání  slyšeli  diváci  árii  Mařenky  ze  Smetanovy 

Prodané  nevěsty  a  známou  Bernsteinovu  muzikálovou  melodii.  Poté  patřilo  jeviště  Jitce  Šedivé  - 
Adamusové a Adamusovu triu, které předneslo úryvky se sonát W. A. Mozarta a C. Francka. Hudba byla 

vystřídána mluveným slovem a vystoupením  pražského herce a režiséra Václava Knopa.  Následovalo 

vystoupení  violistky  Hradecké  filharmonie  Lenky Maierové  s klavírním doprovodem Martina  Hyblera 
(úryvek  z  Bendlova koncertu),  o  Turnově a  Turnovácích pohovořil  herec,  publicista  a moderátor  Petr 
Vydra.  Závěrečné  vystoupení  patřilo  flétnistovi  a  jazzovému  improvizátorovi  Jaroslavu  Šolcovi  za 

klavírního doprovodu Bohuslava Lédla.

► V úterý 30. října pokračoval cyklus abonentních divadel představením Columbo - Vražda na recept. 
Divadelní společnost ON.STAGE Praha připomněla populárního poručíka Columba, který "ačkoli vypadá, že 

neumí  do  pěti  počítat,  že  je  zapomnětlivý  a  téměř  nešikovný  břídil,  je  to  vlastně  chytrý  profesionál  s  

hlubokými znalostmi lidských povah". 

►  V  pátek  2.  listopadu  se  konal  579.  turnovský  hudební  večer,  tentokrát  s  Podkrkonošským 
symfonickým orchestrem.   Amatérské těleso dobré úrovně  vedl  v  letech  1954 -  1990  legendární  Jiří 

Matlas. V obnovené podobě začal pracovat v roce 2007, nyní pod vedením Bedřicha Kameníka. V Turnově 

si s úspěchem troufl i na Beethovenovu Osudovou.

► V úterý 6 listopadu se v KC Střelnice uskutečnil koncert zcela nové skupiny Time Switch. Tento 

mezinárodní kolektiv vznikl z bývalých členů kapely N.O.H.A. a jejími členy v této době byli Minerva Díaz 

Pérez (zpěv), Mike Romeo (zpěv), Jochen Eickenberg (klávesy), Tim Rashid (basa) a Tobias Belker (bicí).

►  Ve čtvrtek ožilo turnovské divadlo na celý den.   Dopoledne to bylo představení pro  děti Šípková 

143



Růženka. V úpravě Jiřího Chalupy s hudbou Jaromíra Klempíře hráli Jan Přeučil a Eva Hrušková.

Večer zde hostovala Divadelní společnost Háta s představením Bratři v nesnázích.  Ve frašce anglických 

autorů Raye a Michaela Coonyových exceloval Martin Zounar a další členové společnosti.

► Pondělní představení 12. listopadu patřilo zcela jinému žánru - travesti show Diskohrátky. Oblíbená 

skupina Hanky Panky předvedla zbrusu nová čísla z populární hudby od 70. let do současnosti. 

►  V úterý 13. listopadu proběhl cestovatelský klub, tentokrát o Novém Zélandu.  Do této atraktivní 

destinace zavedl diváky v obrázcích i vyprávění P. Kasl.

► Ve středu 14. listopadu se konala jedna ze stěžejních akcí měsíce - hudebně recitační přehlídka 
Poetika 2012.  Letos poprvé bez nestorů této akce manželů Feštrových.  Ve čtyřech věkových kategoriích 

soutěžilo neuvěřitelných 82 mladých milovníků poezie, velký počet účastníků také přednášel vlastní texty. V 

porotě zasedli Hana Langerová, Marek Sekyra, Jaroslav Ipser a Kateřina Doubravová, hudební doprovod 

poskytl Lukáš Trpišovský. Vítězové jednotlivých kategorií: 

     - kategorie A - 6 až 9 let - 1. místo Arnošt Kohout, 2.místo Zuzana Růžičková, 3.místo Anna Marie Pavlasová

- kategorie B - 10 - 13 let - 1. místo Zuzana Bayramová, 2. místo Anna Škodová, 3. místo Kateřina Klingeová 

- kategorie C - 14 až 17 let - 1. místo Markéta Valkounová, 2.místo Lucie Kalajcidisová, 3. místo Vendula 

   Velasová

- kategorie D - 18 až 25 let - 1. místo Jiří Feryna, 2. místo Štěpánka Bínová, 3. místo Jitka Hlaváčová 

Autorskou cenu získala Veronika Rubášová, cenu účastníků Jiří  Feryna a cenu pořadatele v kategorii  A 

Adéla Plívová, v kategorii B Tomáš Jiránek a Lucie Ježková a v kategorii C Dita Bartošová.

Galakoncert  proběhl  poté  v  pátek  16.  listopadu a  vystoupily  v  něm Silvie  Krobotová  a  Magdalena 

Brožková s doprovodem.

► V úterý 20. listopadu uvedlo Městské divadlo v Turnově čtyři pohádky z mechu a kapradí pod 
názvem Křemílek a Vochomůrka. Pro mateřské a základní školy hráli členové divadla Anfas.

Téhož dne večer nabídl kulturní dům Střelnice zábavný pořad  Všechnopartička.   V analogii  televizního 

pořadu Všechnopárty byl hostem Karla Šípa Josef Alois Náhlovský a poskytli zábavu pro široké spektrum 

diváků.

► Jubilejní  10.  pořad  cyklu  Pohovka  byl  připraven  na  22.  listopadu.  Hostem  Ivo  Šmoldase  na 

turnovském divadelním jevišti  byla  Yvonne Přenosilová.  Před  zahájením samotné  talk  show proběhla  v 

divadelní galerii vernisáž výstavy fotografií z tohoto pořadu.

Tou dobou koncertovala v KC Střelnice skupina Už jsme doma.  Skupina vznikla v roce 1985 a před 

revolucí hrála více méně ilegálně. Nyní její desky vyšly nejen u nás, ale i v Německu, USA, Japonsku ...

► V  soboru  24.  listopadu  navštívila  Turnov  Petra  Janů  v  rámci  svého  narozeninového  turné. 
Doprovodila ji skupina Golem. Večer byl plný nejen hitů českého i zahraničního repertoáru, ale byl doplněn 

ještě o videoprojekci a diváckou soutěž.
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► Ve čtvrtek 29. listopadu se v divadle uskutečnil festival NAPŘÍČ. V programu, jehož cílem bylo spojit 

posluchače napříč hudebními žánry, vystoupili:  kapela Pranic, Michal Vaněk & jazz trio, Jitka Šuranská a 

Monika Načeva & Justin Lavash. Téměř tříhodinovým koncertem provázel Ondřej Halama.

► V sobotu 1. prosince uvedlo KCT další pohádku z cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla, 
tentokrát se zimní náladou, Tajemství stříbrných vloček. Vánoční pohádku se živě zpívanými koledami 

zahrálo Lliduščino divadlo.

► V  neděli  2.  prosince  byl  zahájen  tradiční  cyklus  adventních  koncertů,  a  to  pořadem  Simona 
Klímová - flétny, kytara, který se odehrál v kostele sv. Františka z Assisi na náměstí Českého ráje. Na něj 

poté navázala slavnost rozsvícení vánočního stromu popsaná níže v oddíle slavnosti.

► Druhá adventní neděle 9. prosince přinesla i druhý koncert cyklu.  V kostele sv. Matěje na Hruštici 

vystoupila Jablonecké klarinetové kvarteto.

► Pondělí  10.  prosince  pozvalo  do  divadla  příznivce  cyklu  Pohovka.  Jedenáctý  díl  poctil  svojí 

návštěvou Michal Horáček, textař Petra Hapky a dalších autorů. Dále účinkovali Ivo Šmoldas a Pavel Půta.

► V úterý 11.  prosince uspořádal  cestovatelský klub další  setkání,  tentokrát  na téma Kalifornie. 
Diashow s vyprávěním o národních, parcích, velkoměstech i Sierra Nevadě provázel Martin Loewe.

► Ve středu 12. prosince přivítalo turnovské divadlo diváky hned třikrát.  Dopoledne se konala dvě 

představení pro školy Hodina zpívání - zkoušení s Jaroslavem Uhlířem, večer byli zváni dospělí diváci na 

koncert oblíbené turnovsko-jičínské skupiny The Beatles Veteran Club.

► Ve  čtvrtek  13.  prosince  pokračovaly  předvánoční  koncerty  místních  muzikantů  Tradičním 
vánočním koncertem Turnovského orchestrálního sdružení, tentokrát ve spolupráci s libereckým sborem 

Ještěd. Po přestávce zazněla ve velkém sále Střelnice Rybova Česká mše vánoční. Tento počin vyvolal 

emoce na straně místního sboru Antonín  Dvořák,  který  tradici  vánočních koncertů založil,  s  TOS často 

koncertoval a mši má dlouhodobě v repertoáru.

► Kromě  vánočních  a  předvánočních  akcí  fungovaly  i  jiné  zábavy,  například  v  sobotu  15.  prosince 
proběhla diskotéka Mexická noc bojovníků.  Ve velkém sále Střelnice se soutěžilo o masky mexckého 

bojovníka i o největší ránu na boxovacím trenažéru.

► V neděli  16.  prosince proběhl  třetí  adventní  koncert Musica organorum.  V kostele  sv.  Mikuláše 

rozezněl  varhany  Emanuela  Štěpána  Petra  z  roku  1855  varhaník  Jiří  Šon,  soprán  zpívala  Kateřina 

Jurášková - Hájková a na trubku hrál Petr Jurášek.
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► V úterý 18. prosince bylo turnovské divadlo vyhrazeno místnímu sboru Musica Fortuna a jeho 
vánočnímu koncertu. Obliba sboru u turnovského publika se i tentokrát projevila vysokou návštěvností.

► Ve středu 19. prosince si diváci mohli vybrat hned ze dvou koncertů. Vánoční koncert Základní 
umělecké  školy  v  Turnově se  konal  v  divadle,  známý  písničkář,  kytarista,  zpěvák  a  experimentální 

hudebník Oldřich Janota vystoupil s adventním programem na jevišti Střelnice.

► Poslední adventní neděli 23. prosince se konal adventním koncert v chrámu Narození Panny Marie 
a vystoupili v něm vynikající pražští umělci Vladimír Roubal (varhany), Jan Verner (trubka) a Karel 
Fing (tympán).

► V pátek 28. prosince byl čas mezi svátky zpestřen Vánočním koncertem Pěveckého sboru Antonín 
Dvořák. V turnovském divadle zazněly duchovní a vánoční skladby, po přestávce také Pastorální mše D dur 

F. X. Brixiho.

► TURNOVSKÉ KINO SFÉRA

► V lednu uvedlo Bio Ráj 15 filmů ve 32 představeních.   Z českých filmů to byla repríza úspěšného 

loňského snímku Alois Nebel a rodinná komedie Láska je láska. Také ze slovenské produkce byl nabídnut 

jeden z nejlepších filmů r. 2011, drama Love. V rámci Filmového klubu to byly tři snímky - americké drama 

Strom života, nejnovější film finského tvůrce A. Käurismakiho Le Havre a strhující dokument z koprodukce 

Kanady  a  USA  Jeskyně  zapomenutých  maleb.  Pozoruhodným  projektem  byl  také  americký  snímek 

Monstra  oceánů -  Pravěké  dobrodružství  -  film  na  pomezí  přírodovědného dokumentu  a  dramatu  o 

pravěkých zrůdách. Z americké tvorby jsme mohli vidět ještě klasickou detektivku Sherlock Holmes : Hra 
stínů, reprízu hororu  Paranormal Activity 3,  akční film s G. Butlerem v hlavní roli  Kazatel kalašnikov, 
nové zpracování švédského bestselleru Milenium, část Muži, kteří nenávidí ženy a thriller hemžící se upíry 

a vlkodlaky  Underworld: Probuzení 3.  Bohatá byla i  nabídka filmů pro děti.  Třetím dílem pokračovala 

animovaná dobrodružství zvířátek Alvin a chipmunkové, proběhla repríza příběhů oblíbených amerických 

hrdinů Šmoulové a další animovaný snímek ze života tučňáků Happy Feet. 

►  Únorová filmová nabídka  se  skvěla  mnoha zajímavostmi  a  hlavně jednou novinkou -  přímým 
přenosem opery z newyorské Metropolitní.  Tyto přenosy byly již několik let velmi oblíbené a zájemci za 

nimi jezdili do velkých center. Ve středu 1. února dávali v turnovském kině Sféra Pucciniho Bohému. Kromě 

toho obsahovala nabídka 17 filmů a opět 32 představení. Tentokrát se mohli diváci těšit na pět českých filmů 

- klubový film z roku 2011  Trafačka,  komedii s V. Dykem a K. Hádkem z prostředí mobilních sítí  Signál, 
nostalgickou komedii  Školní výlet,  rodinný film s A. Polívkovou a B. Hrzánovou Modrý tygr  a ještě jeden 

dokument  zařazený  do  filmového  klubu  -  Soukromý vesmír  vynikající  české  dokumentaristky  Heleny 

Třeštíkové. Další nabídce vévodily filmy z americké produkce - jeden z nejočekávanějších rodinných filmů 

Hugo a jeho velký objev,  politický thriller  Den zrady,  kultovní sci-fi sága z roku 1999 Star Wars: Skrytá 
hrozba, Cesta na tajuplný ostrov  volně navazující  na Cestu do středu Země podle J.  Verna,  válečný 
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velkofilm S. Spielberga z 1. světové války Válečný kůň (jen pro silné povahy) a nezapomnělo se ani na děti 

dalším představením Alvina a chipmunků a animovanými dobrodružstvími původně televizních postaviček 

Mupeti. Z koprodukce USA a Velké Británie vznikl nový sci-fi snímek Kronika, britská tvorba se připomněla 

ještě klubovým snímkem Stud režiséra S. McQueena a rovněž klubovou koprodukcí s Francií a Německem 

Jeden  musí  z  kola  ven,  kde  G.  Oldmann  představoval  dvojitého  agenta  v  době  studené  války.  Pro 

"fajnšmekry" bylo uvedeno výrazné slovenské drama Dům a norská kriminálka Lovci hlav. V závěru měsíce 

února proběhl další přímý přenos, tentokrát z předávání Oscarů v Los Angeles.

► Filmový březen přinesl turnovským filmovým divákům 18 nových snímků a začal více než slibně - 

britským  životopisným  dramatem  Železná  lady  s  Meryl  Streepovou  v  hlavní  roli.  Další  zajímavé  tituly 

předvedla  francouzská  kinematografie  -  thriller  inspirovaný  válkou  v  Afganistanu  Speciální  jednotka, 
koprodukční nápaditá komedie Zvuk hluku, drama Bůh masakru 90, dva klubové filmy - Dům košaté lásky 
Akiho Käurismakiho a poctu tvůrcům černobílého filmu The Artist.  Francouzi spolu s Italy a Brity se podíleli 

na dramatické fresce podle povídky G. Maupassanta Miláček. Po delší době se objevil polský film, a to ve 

filmovém klubu, s názvem Křtiny. Nové české filmy byly uvedeny tři - Čtyři slunce, sci-fi komedie Probudím 
se  včera  o  návratu  do  socialismu  a  komedie  podle  úspěšného  televizního  seriálu  Okresní  přebor  - 
Poslední zápas Pepíka Hnátka.  Pro děti se promítala ještě klasická pohádka podle Václava Čtvrtka  Jak 
ševci zvedli vojnu pro červenou sukni a v repríze se objevila komedie Láska je láska. Animovaný snímek 

USA Hop  předznamenal Velikonoce - jak chtěl být velikonoční zajíček rockovou hvězdou - a film  Lorax 
zobrazil  dětské objevování přírody.  Pro dospělé diváky pokračoval dalším dílem  Star Wars: Epizoda 1, 
komedie Děti moje a v koprodukci s Británií vzniklo drama Můj týden s Marylin.  Nezvyklým zážitkem byl 

hudební film, vlastně záznam koncertu z produkce Japonska a Velké Británie  Chemical Brothers: Don´t 
Think.

►  V dubnu  uvedlo  Bio  Ráj  rekordních  23  filmových  titulů  v  rekordních  41  představeních.  Z 

březnových titulů pokračovalo ještě promítání Okresního přeboru, americké komedie Děti moje a na jeden 

den (15.4.) se objevila ještě veleúspěšná Železná lady. České filmy dále reprezentoval nový snímek režiséra 

Jana Stracha  Vrásky z lásky,  komedie s excelentní S. Stašovou v hlavní roli  Můj vysvlečenej deník a 

repríza  úspěšného  filmu  Poupata.  Z  artových  filmů  mohli  diváci  zhlédnout  drama  Konec  Roberta 
Mitchuma, který vznikl v koprodukci Francie, Norska, Belgie a Polska, netradiční španělský horor (REC) a 

dá se počítat i jeden z nejslavnějších filmů všech dob - americký Čaroděj ze země Oz a výběr krátkých filmů 

z festivalu ZOOM v Polsku Ozvěny ZOOM 2012. Francouzi představili nové ztvárnění notoricky známé látky 

Knoflíková válka, dále v koprodukci s Italy a Iry snímek Tady to musí být, v němž rocková hvězda pátrá po 

válečných zločincích, a ve spolupráci s Velkou Británií vynikající fresku z viktoriánské Anglie Vrtěti ženou. 
Silnou skupinu opět tvořily snímky USA, a to digitální zpracování trháku minulých let Titanic, moderní verze 

řecké  mytologie,  podobné  Souboji  titánů  Hněv Titánů, psychologický  film  S ledovým  klidem  s  Bruce 

Willisem v hlavní roli, repríza oscarového snímku Hugo a jeho velký objev, animovaný Shrek: Zvonec a 
konec,   pokračování komedie  Prci, prci, prcičky: Školní sraz, thriller pod mořem  Sanctum  a bláznivé 

dobrodružství  Piráti. V koprodukci USA, Maďarska a Španělska vznikl působivý snímek  Havran, v němž 

spisovatel E. A. Poe osobně řeší hororový případ. Bonbónkem pro všechny diváky byl záznam koncertu 
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vynikajícího kytaristy Joe Satriani - Satchurated.

► Květnová dramaturgie filmových představení obsahovala 22 snímků a promítalo se čtyřicetkrát. 
Událostí byla premiéra české komedie Marie Poledňákové  Líbáš jako ďábel,  navazující na úspěšný film 

Líbáš jako Bůh. Dalšími zástupci  domácí tvorby byla repríza loňského filmu  Okresní přebor  a archívní 

Formanův snímek Hoří, má panenko. Filmové znalce potěšilo vynikající francouzsko-italské drama Černá 
Venuše,  britský snímek  Lov lososů v Jemenu  a jedno představení nejnovějšího sci-fi USA Bitevní loď. 
Zajímavou událostí  byla  i  rekonstrukce letu  jednoho z letadel  zničeného 11.  září  2001  Let  číslo 93,  z 

produkce Velké Británie, USA a Francie. Ve spolupráci Velké Británie, Dánska a Irska vzniklo sci-fi drama 

Perfect Sense. Na plátně se také objevily hned dvě Sněhurky, obě zfilmované v USA - jedna jako pohádka 

a druhá jako horor  a názvem  Sněhurka a lovec.  Americká kinematografie  se představila  ještě  snímky 

Avengers,  Hunger games,  pokračováním úspěšné komedie  Prci,  prci,  prcičky:  Školní  sraz,  hororem 

Temné stíny s opět vynikajícím Johny Deppem v roli upíra, působivým snímkem Diktátor, zábavným filmem 

Projekt X, snímkem Moje letní prázdniny s Melem Gibsonem v titulní roli a sci-fi příběhem Muži v černém. 
V koprodukci Francie a USA vznikl další film žánru sci-fi Útěk ze sekce 8.  Malí diváci přišli na animované 

filmy:  Doba  ledová  3:  Úsvit  dinosaurů,  Jak  vycvičit  draka a  Já  padouch.   Plejádu  květnových 

představení uzavírá hudební a taneční film Velké Británie  Street Bance 2 a repríza snímku uvedeného v 

dubnu Tady to musí být. 

► V červnu bylo v Turnově uvedeno 16 snímků ve 32 představeních, a to v kině Sféra do 21. června a 
v letním kině od pátku 22. června. Ze snímků uváděných v květnu pokračovala ještě Sněhurka a lovec a 

Muži v černém.  Jako první premiéra byl promítán americká animovaný film pro děti  Koralína a svět za 
tajemnými dveřmi. Další film, tentokrát klubový Musíme si promluvit o Kevinovi, pocházel z koprodukce 

Velké Británie a USA. Zdařilé sci-fi snímky z amerických studií představoval Prométheus Ridleyho Scotta a 

animovaný Megamysl  ve 3D. Následoval strhující film se silným příběhem spisovatelky a černé služebné 

odehrávající se v polovině minulého století  Černobílý svět.  Další klubový snímek z britské kinematografie 

Trainspotting se věnoval problému drogové závislosti a "Ztracené generaci". Francouzská tvorba nabídla 

psychologický film  Nedotknutelní a v koprodukci  s USA a Mexikem mozaiku příběhů s názvem  Babel. 
Česká tvorba byla zastoupena dvěma tituly -  Dont stop,  vracející se do socialistického Československa, 

kam právě pronikl punk, a veleúspěšnou komedií Líbáš jako ďábel, kterou bylo zahájeno promítání v letním 

kině. Další filmy červnové dramaturgie vznikly v USA a byly to rodinné animované příběhy Madagaskar 2 a 

Doba ledová  4:  Země v pohybu,  dále  rovněž  animované vyprávění  o  chameleonovi  jménem  Rango, 
komedie  Jak porodit a nezbláznit se,  horor  Piraňa a kouzelná pohádka  Kocour v botách.  Téměř za 

odměnu se vrátilo na plátno vynikající dílo S. Kubricka z roku 1968 2001: Vesmírná odysea. 

► Prázdninová filmová představení se odehrávala převážně v letním kině, v budově Střelnice, tedy kina 

Sféra, byly uskutečněny pořady od 19.30 hodin, např. pro děti nebo filmy 3D. V červenci bylo v nabídce 
celkem 22 filmů ve 30 představeních. Z české tvorby to byl animovaný snímek  Kozí příběh - Pověsti 
staré Prahy, psychologický film s J. Mádlem a O. Vetchým  Konfident,  repríza úspěšné komedie  Muži v 
naději,  vydařená komedie Alice Nellis podle ještě vydařenější divadelní hry  Perfect Days a dva vynikající 
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koprodukční snímky -  Alois Nebel,  natočený ve spolupráci a Německem, a Polski film plný našich hvězd 

samozřejmě ve spolupráci s Polskem. Z artových programů to byl švýcarský snímek  Vitus   o mimořádně 

nadaném chlapci a irsko-americká legenda Ondine. V koprodukci USA a Velké Británie vznikl film Dokonalý 
trik.  Americká  tvorba  představila  ještě  snímky  Sněhurka  a  lovec,  Vyměřený čas,  Avengers,  Wanted, 
Interview s upírem, Abraham Lincoln - lovec upírů, The Amazing Spider-man, Lorax,  Twilight saga - 
Rozbřesk  a dva díly batmanské trilogie Batman začíná  a Temný rytíř  povstal.  Sérii  zámořských filmů 

doplnila repríza  Prométhea s  R.  Scottem v hlavní  roli.  Bez zajímavosti  nebyl  ani  australský animovaný 

snímek Mary a Max. Dále byla promítána britská komedie Slepičí úlet. 

►  Na srpen bylo připraveno dalších 25 filmů a stejný počet představení.  Opět byly uvedeny nové i 

starší  české filmy,  které vždy přilákají  dostatek diváků.  Byl  to detektivní horor  Poslední výkřik  s Ivetou 

Bartošovou v hlavní roli, komediální drama Muži v říji, opakování se dočkala i sci-fi komedie Probudím se 
včera o návratu do socialismu. Nové snímky byly promítnuty dva, a sice příběh ze současnosti Čtyři slunce 
a Labyrint,  ojedinělý snímek na pomezí mystery a thrilleru. Zajímavostí byla zvláštní projekce čtyř snímků 

najednou -  Filmová noc ČSFD.CZ,  která se odehrála 4. srpna a promítaly se filmy  Hanebný parchanti, 

Pařba ve Vegas, Big Lebowski, Poslední skaut, tedy od 21.30 do časných ranních hodin. Art byl zastoupen 

dvěma na sebe navazujícími filmy USA s drogovou tematikou Requiem za sen a Temný obraz. Netypické 

jsou v poslední době snímky z produkce Kanady, Francie a Portugalska, tito všichni se podíleli na snímku 

Cosmopolis.  Nechyběly všechny tři  díly Tolkienova Pána prstenů: Společenstvo prstenu, Dvě věže  a 

Návrat krále. V koprodukci USA a Velké Británie vznikl sci-fi snímek Potomci lidí a horor Sweeney Tood s 

vynikající J. Deepem v hlavní roli. Jinak v srpnové dramaturgii převládaly americké snímky: Bournův odkaz, 
animovaný Kung fu panda 2, Rock of Ages s Tomem Cruisem v titulní roli, animovaný dvoudílný snímek 

Jako kočky a psi,  úspěšný  Piráti  z Karibiku 4, filmy s tajnými agenty  Tohle je  válka  a  Total  Recall, 
Rebelka a Sherlock Holmes 2.  Dovolím si poznamenat, že klasické pohádky a filmy pro děti, prázdninové 

to zboží, téměř zastoupily snímky americké, většinou animované, které mají přece jen odlišný charakter. 

► V září slavilo turnovské kino roční výročí od digitalizace a zahájení provozu v prostorách Střelnice, 
tedy od "narození" kina Sféra.   Dramaturgie obsahovala 22 filmů a bylo odehráno 37 představení. 
Návštěvnosti  dominovaly  české  snímky,  zejména  nová  komedie  J.  Hřebejka  Svatá  čtveřice,  příběh  z 

Československa 50. let minulého století s názvem  Ve stínu  s vynikajícím  Ivanem  Trojanem v hlavní roli, 

drama ze současnosti  Bastardi 3 a dále filmový portrét legendárního žokeje Váňa.  Pro náročnější diváky 

bylo  uvedeno  americké  fantasy-drama  Divoká  stvoření  jižních  krajin, německý  psychologický  thriller 

Vůdce  o nevydařeném experimentu, srbské psychologické drama Klip,  dokument USA a Velké Británie o 

současné architektuře Urbanized a dalo by se sem počítat i americké drama Země bez zákona, oceněné na 

karlovarském festivalu. Zářijové nabídce vévodily také filmy pro děti a celou rodinu, jako Normen a duchové 
3,  Doba ledová: Země v pohybu, spíše pro -náctileté legenda o skotské princezně Rebelka (všechny tři 

animované) a komedie Méďa, to vše z produkce USA. Hudebně romantický žánr byl zastoupen americkým 

hitem Let´s Dance: Revolution, romantiku našli diváci ještě v americkém filmu The Words a komediálním 

dramatu Druhá šance. Následovala sprška thrillerů, hororů a akčních snímků: Expendables: Postradatelní 
2, Temný rytíř povstal, Total Recall, Resident Evil: Odveta  a Divoši,  často hvězdně obsazených (Milla 
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Jovovich v Odvetě, Stallone, Schwarzenegger, Willis v Postradatelných).

► V říjnu bylo filmovým divákům nabídnuto 19 titulů ve 30 představeních a jeden přenos z divadla 
plus  dva  jeho  záznamy. Některé  snímky  byly  opakovány  v  minulých  měsíců,  a  to  Kozí  příběh, 
Expendables: Postradatelní 2, Ve stínu  a Svatá čtveřice. V rámci vernisáže Ovocem a bylinami proti 

nemocem  byl  v  kině  promítnut  životopisný  film  z  roku  2007  Eleazar  Kittel.  Přenos  z  Divadla  Járy 
Cimrmana - České nebe se konal 4. října a bylo to představení k 45. výročí této dnes již proslulé scény. Pro 

filmové fanoušky byl  zařazen finský film z  roku 1987  Hamlet  podniká,  belgická tragikomedie  Hasta la 
Vista!,, drama Anglie, Francie, Belgie a Itálie Andělský podíl, americké drsné drama z prostředí fotbalových 

fanoušků Hooligans a nový česko-slovenský snímek Příliš mladá noc. Domácí tvorbu dále reprezentovala 

romantická komedie  Cesta do lesa a drama Posel s M. Hádkem v hlavní roli. Na plátno se vrátila slavná 

hororová série  Paranormal Activity 4 a neméně slavný agent James Bond v novém zpracování  Skyfall. 
Dalším akčním snímkem byl francouzský 96 hodin:Odplata, sci-fi žánr reprezentoval Looper a Sousedská 
hlídka  (oba  USA).  Zajímavým  pokusem  je  animovaná  rodinná  komedie  na  hororové  téma  Hotel 
Transylvánie (rovněž USA). Pro pobavení obecenstva byl určen další díl hrané komiksové série Asterix a 
Obelix ve službách jejího veličenstva.

► Listopadová filmová dramaturgie zahrnovala 20 snímků + filmový festival zimních sportů a odehrálo se 

39 představení. Listopadovou nabídku zahájil nový český film 7 dní hříchu s vynikajícím Ondřejem Vetchým 

v hlavní roli. Z české tvorby se ještě představil psychothriller Záblesky chladné neděle, dokument Občan 
K., animovaný Kozí příběh se sýrem a česko-slovenské drama Až do města Aš. Zajímavým počinem bylo i 

promítání povídkového filmu z roku 2010  Praho, má lásko.  V koprodukci s Polskem vzniklo akční drama 

Yuma  o  životě  v  česko-polském  pohraničí  po  pádu  železné  opony.  Filmový  klub  přinesl  dokumenty 

Podivuhodná cesta  o vzniku prvních sci-fi filmů a  Budoucí sklizně  jako ozvěnu festivalu dokumentů o 

lidských právech, dále německé milostné drama s lakonickým názvem 3 a životopisný dokument o jednom z 

nejslavnějších muzikantů George Harrison: Living in the Material World. Z nové zaoceánské produkce byl 

zařazen do dramaturgie jeden z nejděsivějších hororů poslední doby  Sinister,  kriminální drama  Patrola, 
fantaskní animovaná pohádka  Zvonilka: Tajemství křídel, animovaný  Raubíř Ralf  a komedie  Holky na 
tahu. V koprodukci USA a Velké Británie vznikla krimikomedie Sedm psychopatů a v koprodukci s Francií 

mysteriózní horor Návrat do Silent Hill.  Repríz se dočkaly filmy  Twiling sága: Rozbřesk, Paranormal 
Activity 4 a Skyfall.

► Prosinec byl tradičně přesycen vánočními koncerty a představeními, a navíc kino mělo od 24. do 26. 12. 

prázdniny, přesto stihlo uvést 25 filmů v 37 představeních. Tentokráte byl pro děti určen zejména nový film 

USA a Nového Zélandu  Hobbit:  Neočekávaná cesta, belgický animovaný  Sammyho dobrodružství 2, 
další animovaný snímek USA Legendární parta  a opakování  Raubíře Ralfa.  Jindy obvyklé pohádky se 

odehrávaly spíše naživo v divadle. Pro celou rodinu byl určen dobrodružný snímek USA Pí a jeho život. 
Česká tvorba byla zastoupena dalším dílem komedie M. Poledňákové Líbáš jako ďábel, filmem na motivy 

televizního seriálu Okresní přebor: Poslední zápas Pepíka Hnátka, reprízou Kozího příběhu se sýrem  a 

klubovým  promítáním  filmu  Věry  Chytilové  z  roku  1966  Sedmikrásky.   Artové  filmy  dále  zastupovalo 
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mysteriózní drama  Atlas mraků,  vzniklé v koprodukci USA, Německa, a Hongkongu. K dalším lahůdkám 

bezesporu patřil záznam legendárního koncertu skupiny Queen v Budapešti v roce 1986 Queen hungarian 
Rapsody live in Budapest a vynikající historické drama Anna Karenina z dílny Velké Británie a Francie. 

Francouzská kinematografie se představila ještě komediemi  Co kdybychom žili společně? a Qui, šéfe!. 
Francie, Kanada a Belgie společně vytvořila také komedii Obchod pro sebevrahy. Americká tvorba přinesla 

filmy  Argo  o  diplomatech  uvězněných  v  Íránu,  krimikomedii  Sedm  psychopatů,  akční  snímek Jack 
Reacher: Poslední výstřel  s Tomem Cruisem v hlavní roli a opakování hororu  Sinister,  2. dílu  Twiling 
sága: Rozbřesk a bondovky Skyfall. 

► VÝSTAVY, VÝTVARNÉ UMĚNÍ

► V lednu probíhaly zejména výstavy dlouhodobější, instalované už v prosinci a dříve. V Muzeu Českého 

ráje to bylo Vánoční cukroví - cukr, med a čokoláda a ve výstavním sále Turnov 1785 - 2020 (Proměny 
města). Kamenářský dům připravil na 6. ledna program s výstavou Tříkrálová koleda. V galerii U Zlatého 

beránka pokračovala výstava fotografií J. Videmana Norsko. Nový počin přichystala divadelní galerie. od 3. 

ledna tu byly k vidění Portréty a karikatury herců. Jedná se o práce studentů 1. ročníku SUPŠ a fotografie 

účinkujících v rámci divadelního klubu "D".

►  V  únoru otevřely  obě galerie  Muzea Českého ráje  nové výstavy.   Hned 9.  února U Sasíků to  byla 

paleontologická výstava  Stopy v kameni - Co nového pod zemí?, na niž navazovala řada přednášek a 

dílen. Ve výstavním sále byl otevřen  Výtvarný salón dětí a mládeže Turnov - Jawor 2011. V ostatních 

výstavních prostorách v Turnově pokračovaly stávající výstavy.

►  Březnová  výstavní  činnost  nabídla  tři  vernisáže,  výtvarnou  dílnu  a  další  zajímavosti.  V 

kamenářském domě se konaly Zvykoslovné Velikonoce - edukativní dílna pro školní děti spojená s kvízem, 

výrobou předmětů a ukázkami zvyků. Méně rozverná byla vernisáž výstavy Osvětim - Březinka, Holokaust 
mladýma očima, která se uskutečnila 29. března ve výstavním sále muzea. Galerie Safír nabídla od 3. 

března  výstavu fotografií  Pavla  Sobotky a  Petra  Kostnera Nepál.  V  divadelní  galerii  byla  instalována 

výstava  Alena  Vitáková  -  Egypt,  představující  obrazy  s  exotickými  motivy.  Až  do  konce  dubna  trvala 

rozsáhlá výstava Stopy v kameni, otevřená v únoru. 

► Událostí  turnovského  výstavnictví  v  dubnu  2012  bylo  otevření  nové  stálé  expozice  v  Ka- 
menářském domě Muzea Českého ráje.  V roce 2009 získalo muzeum řadu sbírek z pozůstalosti Jany a 

Josefa Václava Scheybalových.  V loňském roce již  byla prezentována jejich dokumentátorská činnost  v 

oblasti  lidové  architektury,  plastiky  a  odívání,  tentokrát  se  nově  zaskvěla  stálá  expozice  nazvaná 

Kamenářství  a sklářství  v díle Josefa Václava a Jany Scheybalových. První  část  expozice přinesla 

informace o životě členů Scheybalovy rodiny a jejich publikační činnosti, druhá, rozsáhlejší část expozice, je 

věnována historii zmíněných řemesel v našem regionu a je doplněna ilustracemi J. V. Scheybala. Událost 

doprovázela řada přednášek a komentovaných prohlídek po celou sezónu 2012. V divadelní galerii  byla 

připravena zvláštní  výstava agentury Baart,  s.r.o.,  a sice fotografie Jiřího Částky nazvaná  Okem ptáka. 
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Jedná se o  fotografie  pořízené z  letů  horkovzdušným balonem. Turnovská knihovna připojila  dva velmi 

záslužné počiny - výstavu výtvarných prací klientů Diagnostického ústavu Harcov a Hračky ze dřeva z 

chráněných dílen v Nouzově u Semil.

► V květnu nabídlo Muzeum Českého ráje hned dvě zajímavé výstavy, obě měly vernisáž 17. května. V 

galerii U Sasíků to byl dlouho očekávaný projet "Jistíš mě?" věnovaný historii horolezectví jako sportovnímu 

fenoménu  Českého  ráje.  Návštěvníky  zaujaly  fotografie,  pomůcky  a  materiál  i  edukativní  pomůcky  (to 

především děti). Ve výstavním sále se otevřela výstava  Vilém Heckel neznámý,  obsahující málo známé, 

přesto  výtečné,  reklamní  fotografie  tohoto  autora.  V  divadelní  galerii  probíhala  od  12.  května  výstava 

Kanadské obrázky Antonína Hubschmanna.  Galerie U Zlatého beránka nabídla výstavu  Jižní Georgie 
očima a fotoaparátem Jiřího Večerníka a v galerii Granát se představili dva autoři - V. Pánková - ryté sklo a 

Obrazy z Pojizeří a Boleslavska Jaroslava Najmana. k výstavám možno přičíst akci Radka Mikuleho Drahý 
kámen 2012, tedy XVI. ročník prodejní výstavy drahých kamenů, minerálů, šperků a fosílií, která proběhla v 

sobotu 26. května v Základní škole ve Skálově ulici.

► V červnu  pokračovaly především velké výstavy, zahájené v jarních měsících, tedy "Jistíš mě?", Vilém 

Heckel neznámý, Kanadské obrázky a výstava rytého skla V. Pánkové v galerii Granát. U Zlatého beránka 

nahradila výstavu Jižní Georgie  výstava fotografií  Tvary a útvary  z národních parků Arizony,  Nevady a 

Utahu.  V Městské knihovně Antonína Marka byla k vidění  výstava  Svět krásy gobelínů  autorky Milady 

Matoušové.

► Výtvarné počiny a výstavy prázdninového období byly zaměřeny na tvůrčí činnost a poučnou zábavu 

pro domácí obyvatele i návštěvníky Turnova. Tohoto druhu byly na příklad Granátová šperkařská dílna v 

Kamenářském domě Muzea Českého ráje ve dnech 6. a 7. července, prezentace tradičních řemesel Kámen 
a šperk v galerii Granát od 1. do 22. července, nebo soutěže a dílny v Městské knihovně Antonína Marka 

(Prázdninový  poutník a  další).  Po  celý  červenec  byla  ve  výstavním  sále  muzea  k  vidění  výstava 

Sympozion 2012 představující díla účastníků XII. šperkařského sympozia v Turnově a v sousedním prostoru 

byla  instalována  rovněž  šperkařská  expozice   Paralelní  světy  Mari  Ishikawy.  V  galerii  Granát  dále 

pokračovala  výstava  rytého  skla  V.  Pánkové. V  srpnu  vystřídala  ve  výstavním sále  přechozí  expzici 

prezentace Řekni to šperkem v rámci projektu Comenius, v galerii Granát byla připravena retrospektivní 

výstava tvorby  Zbyňka Suka. Galerie Safír ožila v srpnu výstavou fotografií  M. Nečasové - Keňa.  Velmi 

zajímavý počin připravila synagoga v Krajířově ulici,a sice výstavu Hieronymus Lorm - muž, jenž otevřel 
hluchoslepým  svět.  Tento  opomíjený  básník,  novinář  a  filozof  především  vytvořil  unikátní  dotykovou 

abecedu pro hluchoslepé lidi. Výstava trvala od 5.8. do 30.9. a bohužel nepřitáhla tolik návštěvníků, kolik by 

si zasloužila.

►  V září  byl  výstavní  ruch  oživen  několika  novinkami.   V galerii  muzea  proběhla  vernisáž  z  díla 

turnovské  autorky  ze  slavné  malířské  rodiny  Tvůrčím  světem  Ludmily  Matoušové.  U příležitosti  této 

výstavy byla také vydána souborná publikace o autorce. Město Turnov uvedlo výstavu soutěžních prací k 

740. výročí první zmínky o městě Turnov - moje město, o níž je psáno v kapitole I. Průvodce rokem 2012. V 
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galerii U Zlatého beránka byla zahájena výstava fotografií I. Hurbánka - Holandsko. Pokračovaly výstavy v 

galerii U Sasíků - Jistíš mě?, v galerii Granát souborné dílo Zbyňka Suka a v synagoze pokračovala až do 

konce září výstava Hieronymus Lorm - muž, jenž otevřel hluchoslepým svět.

►  Největší událostí  výtvarného dění v říjnu  byla jistě vernisáž velké výstavy  Ovocem a bylinami proti 
nemocem, která se konala 11. října v galerii muzea "U Sasíků". Další program vernisáže pokračoval v kině 

Sféra  promítnutím filmu Eleazar  Kittel,  zachycující  většinu známých legend. V divadelní  galerii  proběhla 

výstava  z  díla  svérázného  turnovského  umělce  Milana  Mejly  Janků.  Galerie  Safír  připravila  výstavu 

fotografií I. Hurbánka Irsko. 

► V listopadu pokračovaly především výstavy, zahájené v minulém období, tedy několikaměsíční projekt 

Bylinkami a ovocem proti nemocem, Tvůrčím světem Ludmily Matoušové, Irsko I. Hurbánka a Svět krásy 

gobelínů v knihovně A.  Marka.  V divadelní  galerii  byla  zahájena výstav  Fotografie z pořadů Pohovka. 
Černobílé portréty účinkujících od Ivo Mičkala a Ivo Hroneše mají v digitalizované době velkou působivost.

► V prosinci zavládla předvánoční nálada i ve výtvarném dění, galerie a muzea se soustředily také na živé 

pořady a  dílny.  Novou  výstavu  s  vánoční  tematikou  připravilo  muzeum ve  výstavním sále,  a  sice  Nad 
betlémem hvězda svítí. Návštěvníci zde mohli vidět kromě unikátních exemplářů samotných betlémů i řadu 

dalších historických dokladů o stavění jesliček v Čechách, které je starší než tradice vánočních stromků. V 

kamenářském době proběhly tři adventní dílny -  Plstěné vánoční ozdoby a dekorace, Výroba svíček a 
Adventní dílna svaté Lucie. Městské knihovna Antonína Marka připravila pro děti Vánoční hodinky  a pro 

dříve  narozené  Adventní  čas  v  příběhu a  písni.  Galerie  Granát  připravila  vernisáž výstavy s  názvem 

Blanka Habrová - Gobelíny.  V galerii Safír byly od 6.12. k vidění fotografie H. Macenauerové Egypt. 
 

► SLAVNOSTI, TRHY, PLESY

► V podvečer 1. ledna 2012 proběhl již čtvrtý ročník novoroční slavnosti s ohňostrojem v Turnově 
Na Lukách.  Akce byla opět společným dílem Města a firmy Ohňostroje Pohl, pomohly také turnovské firmy 

jako  sponzoři.  Program pro širokou  veřejnost  začal  v  17 hodin  v  prostoru  parkoviště,  na krytém jevišti 

vystoupila kapela New Dixie z Liberce. Program opět uváděla Eva Kordová, která si s dětmi u jeviště i 

zatančila. Novinkou bylo vypouštění lampionů štěstí, jichž vzlétlo k nebi asi 240. Navštíveny byly stánky s 

občerstvením a svítícími hračkami. Návštěvnost byla zhruba o něco vyšší než v loňském roce, a to asi tři 

tisíce lidí.

► V sobotu 11. února se na Dlaskově statku odehrál již tradiční Masopust. Přestože trvaly neobvykle 

silné mrazy, na oslavu nejrozvernějšího svátku roku přišlo na tři sta návštěvníků. Ve světnici se připravovaly 

papírové  masky  na  venkovní  rej,  venku  se  mohli  návštěvníci  posilnit  jitrničkami  a  dalším  tradičním 

občerstvením. Hlavní část programu obstarala Obec baráčníků z Řepova, rej s průvodem začal s příchodem 

kapely Messerovanka (většina členů byla z turnovské kapely Mackie Messer Band).
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► V neděli 4. března proběhl na Střelnici Velký dětský karneval na téma Volání divočiny. Ve spolupráci 

se  Žlutou  ponorkou  připravilo  Kulturní  centrum odpoledne  plné  zábavy,  tance,  soutěží  a  nechyběla  ani 

tombola a velká promenáda masek.

► V sobotu  10.  března se ve velkém sále KC Střelnice uskutečnil  již III.  městský ples.  K tanci  a 

poslechu hrál taneční orchestr Ladislava Bareše, součástí večera bylo několik tanečních vystoupení Taneční 

a pohybové školy ILMA a půlnoční  ohňová show Josefa Marka.  Hlavním hostem byl  textař,  skladatel  a 

zpěvák Karel Vágner s dcerou Annou. Bohužel jejich vystoupení nevyznělo tak dobře, jako kdyby vystoupili 

před půlnocí.  Výtěžek z  poukázkové soutěže o ceny ve výši  20.500,- korun byl věnován Základní škole 

speciální a mateřské škole speciální v ulici Kosmonautů a přímý dar od firmy Ontex obdrželo dětské centrum 

Sluníčko a speciální školy v Turnově. Ples navštívilo ke třem stům návštěvníků.

►   Na Bílou sobotu 7. dubna byla na Dlaskově statku otevřena výstava Už mou milou do kostela 
vedou a zároveň oslaveny letošní Velikonoce.  Přes teplý závěr března se zima opět vrátila,  v neděli 

dokonce ležel poprašek sněhu a v pondělí ráno bylo naměřeno -5,5 stupně Celsia. Přesto na statku proběhlo 

folklórní vystoupení, velikonoční dílny i jarmark. V rámci programu proběhla přehlídka folklórních souborů 

Libereckého. Královéhradeckého a Středočeského kraje:

Program:

10.00 - 11.00 Zpívání a povídání s Evou Kordovou

11.00 - 11.30 Folklórní soubor Nisanka a Malá Nisanka z Jablonce nad Nisou

11.30 - 12.15 Vynášení Smrtky do Jizery

12.15 - 13.00 Divadélko Rolnička s pohádkou Byl jednou jeden dvoreček

13.00 - 13.30 Folklórní soubor Dykyta z Krásné Lípy

14.00 - 14.30 Rekonstrukce svatebního obřadu v podání folklórního souboru Jizera z Liberce

14.30 - 15.00 Folklórní soubor Špindleráček

15.00 - 15.30 Folklórní soubor Kvítek

16.00 - 16.30 LS Na Židli s pohádkou O slepičce kropenaté

16.30 - 17.00 Folklórní soubor Dupák z Hradce Králové

Připraveny byly také soutěže Nejkrásnější velikonoční vajíčko a barevné hry Vejce malovaný.

►  V sobotu 28. dubna  byla oficiálně zahájena turistická sezóna v Českém ráji,  a to 9.  ročníkem 
rozsáhlé a oblíbené akce Český ráj dětem 2012.  Akce se koná vždy poslední dubnový víkend a vychází z 

turistické hry Za pověstmi Českého ráje. Dopolední putování využilo krásného prostředí Hruboskalska. Trasa 

vedla z parkoviště pod Valdštejnem po značených turistických cestách Hruboskalským skalním městem. 

Jedním  z  12  zastavení  byl  i  hrad  Valdštejn,  kde  na  účastníky  pochodu  čekala  Bílá  paní,  zajímavým 

zastavením byl zámek Hrubá Skála, kde bylo pro účastníky pochodu připraveno divadelní představení žáků 

ZŠ  Skálova Turnov.  Na celé trase účastníci  plnili  u postav z pověstí  jednotlivé úkoly,  do průkazu sbírali 

razítka a odpovídali  na 20 všetečných otázek ve dvou kategoriích. Cílem  byl kemp Sedmihorky,  kde se 

odehrával bohatý odpolední program, plný pohádek, soutěží a rukodělných dílen. Ve 14 hodin se dostavil 

osobně  král  Granátek  (Petr  Záruba)  s  královnou  (Eliška  Gruberová). Letošní  akce  se  zúčastnil  i  nový 
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zahraniční  partner  Města  Turnova,  starosta  z  německého  města  Ottendorf-Okrilla  s  manželkou,  který 

pozdravil všechny účastníky akce. Letošní putování zaznamenalo rekordní počet návštěvníků - pět tisíc lidí !

► Poslední květnový víkend, 26. - 27. května, proběhl již 18. ročník Staročeských řemeslnických trhů. 
Návštěvníkům se představili výrobci skla, keramiky, kováři, řezbáři, kamenáři, byly tu k dostání výrobky ze 

dřeva, proutí, textilu. Nechyběl ani turnovský Fokus. Celkem bylo obsazeno přes 150 stánků a došlo také k 

obměně  prodávajících,  což  rovněž  návštěvníci  ocenili. Vše  doplnilo  občerstvení  všeho  druhu  a  bohatý 

kulturní program, konaný opětovně na dvou jevištích - v parku a v átriu muzea:

S  obota   26. 5.      Atrium – Country folková scéna

10.30 – 12.00 Portrait – bluegrassová skupina z Prahy

12.30 – 13.30 Spare Parts Liberec – country skupina

14.00 – 15.00 Pranic – turnovská folková skupina

15.30 – 16.30 Jindra Kejak – chomutovský písničkář

17.00 – 18.00 Věra Martinová – první dáma české country hudby s kapelou

Park

9.00 – 9.30 Zahájení Staročeských řemeslnických trhů – Průvod a vystoupení trubačů

10.00 – 11.00 Broďanka- dechová hudba ze Železného Brodu

11.30 – 13.00 Bridgeband – pražská šramlová muzika

13.30 – 14.30 Piosenki – pražská folkrocková skupina

15.00 – 16.00 Děda Mládek Illegal Band – plzeňská hudební skupina

16.30 – 17.30 Ponožky pana Semtamťuka – hudební skupina

Neděle 27. 5.  Atrium – hudebně pohádkový program

10.30 – 12.00 Taneční a pohybová škola Ilma – taneční vystoupení

12.00 – 12.30 Špalíček – vystoupení dětského folklórního souboru

13.00 – 13.45 Jaroslav Uhlíř – hodina hudby

14.30 – 15.15 Módní přehlídka butiku Redy – móda pro děti, pro kluky a holky (Střední škola 

                       uměleckořemeslné a oděvní z Liberce(

15.30 – 16.15 Hafan Studio – pohádka Choboťáci, velryba a darebáci

16.45 – 17.30 Malé Vinohradské divadlo – představení Ferda Mravenec

Park – festival worldmusic a alternativní hudby

10.00 – 11.00 Ahmed má hlad – balkánské rytmy

11.30 – 12.30 Rudovous – worldmusic z Prahy

13.00 – 14.00 Panenka vyzutá – akustický písničkářský styl propojený s výraznou španělskou 
rytmikou

14.45 – 15.45 The Tap Tap – populární pražská kapela studentů s handicapem pod vedením 

                       Šimona Ornesta

16.45 – 17.45 Čankišou – worldmusic skupina
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V rámci Staročeských řemeslnických trhů proběhlo v sobotu a v neděli Řezbářské sympozium, v sobotu byla 

v areálu tržiště  připravena  přehlídka historických vozidel. Krásného až letního počasí využilo k návštěvě 

několik tisíc lidí.

► V sobotu 23. června se v malebném areálu restaurace Zrcadlová koza na břehu Jizery konal 5. 
ročník rockového festivalu KOZAFEST.  V programu vystoupilo 11 kapel,  Turnov byl zastoupen  dvěma 

kapelami -  All Friends Dead a  Swanflowers.

Zúčastněné kapely  :  

✔ Pavoucy – Cvikov (metal-crossover)

✔ In-Touch – Železný Brod (crossover-rock)

✔ Doktor Triceratops – Praha

✔ Hush – Liberec

✔ Swanflowers – Turnov

✔ All Friends Dead – Turnov (hardcore-violence)

✔ Tartaro:S – Krnov (hardcore)

✔ Red Baron Band (hard-rock)

✔ Rain – Nového Město pod Smrkem (crossover-metal)

✔ Hallodrn – Chuchelna (rock)

✔ Silent Session („domácí“ kapela)

► V sobotu 7. července patřilo turnovské náměstí 8. ročníku městských slavností Kámen a šperk v 
Českém ráji. Po loňském pokusu přesunout  oslavy do klidnějšího prostředí  parku a atria  se vrátily  na 

náměstí (i když loni byla smůla i s počasím). řemeslnické centrum s ukázkami bylo situováno ve velkém 

stanu,  kde  sídlilo  12  řemeslníků,  a   na  ploše  náměstí  byla asi  čtyřicítka  stánků  s  tradičním  zbožím. 

Doprovodný program ve stylu středověkých turnajů a kejklířů  probíhal až do večera, kdy po deváté večer 

vyvrcholil  historickou módní přehlídkou a ohnivou show s ohňostrojem.  Během dne probíhal také rytířský 

turnaj o granátové jablko. Program se konal i na dalších místech a organizátoři navázali spolupráci také s 

panem Votrubcem, majitelem kozákovského lomu.

Náměstí Českého ráje:

10.00 - Slavnostní zahájení, průvod – defilé účinkujících, rytířský souboj, dobová hudba, dvorní tanec, 

            kejklíř

11.00 - Rytířský turnaj o granátové jablko

12.00 - Dobová hudba, venkovský tanec, kejklíř

13.30 - Rytířský turnaj o granátové jablko

14.15 - Prohlídka turnovských kostelů s průvodcem

15.00 - Dobová hudba, cikánské tance

16.00 - Škola soubojů a kejklíř

17.00 - Dobová hudba

18.00 - AVRIX „Sefardské písně“ – koncert (Synagoga Turnov)
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21.00 - Historická módní přehlídka „Šaty a šperk“ s hudbou a ohnivým show

Muzeum Českého ráje

 20. 6. – 29. 7. - Symposion ´12 - výstava prací účastníků 22. šperkařského sympozia

 5. – 6. 7. Kamenářské dny – granátová šperkařská dílna v Kamenářském domě (10.00 – 16.00 hodin) 

 7. – 29. 7. Ukázky broušení drahých kamenů v Kamenářském domě 

 2. 8. – 9. 9. Mezinárodní výstava šperkařských škol (v rámci programu Comenius) 

Návštěvnické centrum DUV Granát

       Červenec a srpen - Magický Turnov (středa od 19.30 hodin)

       2. 7. - 22. 7. - Kámen a šperk, ukázky ručního broušení českých granátů a výklad, expozice granátových 

                       šperků (9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin)

 Letní výstava granátových šperků z kolekce DUV Granát

Galerie U Zlatého beránka (Regionální turistické informační centrum)

      Červenec a srpen – každé pondělí od 10.00 do 15.00 hodin - ukázky broušení

      drahých kamenů 

Mineral klub Radostná pod Kozákovem - Lestkov, budova školy

       1. 7. – 1. 9. Výstava drahých kamenů a minerálů

► V sobotu 22. září se konalo posvícení na Dlaskově statku, tentokrát se slavnostní selskou jízdou. 

Program byl v letošním roce opravdu pestrý. Kromě návštěvy dlouhodobé expozice Už mou milou do kostela 

vedou se  představili řemeslníci, kteří jsou držiteli titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje a 

další řemeslníci, nominovaní na tento titul v roce 2012, věnující se tradičnímu zpracování kamene, dřeva a 

skla. Na Dlaskův statek zavítala také Selská jízda. Tradice Selské jízdy vznikla v polovině 19. století jako 

projev  vlastenecky  laděných  emancipačních  snah  v  prostředí  české  a  moravské  vesnice.  Nejsilnější 

jezdecké selské spolky se utvořily  na Podbrdsku,  na Moravském Slovácku a  v Podkrkonoší.  Turnovský 

spolek byl  zrušen nacisty a obnoven až před 20 lety.V kulturním programu se návštěvníci  mohli  těšit  na 

folklórní soubory, dechovku, pohádky, soutěže a dvě dílny - „Do kamene“, ve které si osvojovali základní 

techniky opracování pískovce, a  „Babiččin posvícenský koláček“.

Program:
10.00 – 11.00 - Písničky a říkadla s Evou Kordovou

11.00 – 12.00 - Folklórní soubor Gruppe de dancas Böhmerland z Nova Petrópolis v Brazílii

                         Folklórní soubor Klenot z Batayporã v Brazílii

12.00 – 13.00 - Představení letošních nominací na titul Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje

13.00 – 13.45 - Sváťovo loutkové divadlo s pohádkou Madlenka a skřítkové

14.00 – 14.30 - Selská jízda Český ráj Turnov
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14.30 - Odhalení reliéfu selského jezdce – vzpomínka na červencové události roku 1947 v Nechanicích, 

             kde  proběhl zásah státní bezpečnosti proti selským jezdcům

14.45 – 15.30 - Dětský folklórní soubor Kvítek a folklórní soubor Dupák z Hradce Králové

15.30 – 17.30 - Dechová hudba Broďanka

► První adventní neděle letos připadla skoro na Barborku - 2. prosince - a toho dne se na náměstí 
Českého   ráje  konalo  tradiční  Rozsvícení  vánočního  stromu.  Program podvečera  zahájily  fanfáry 

Žesťového souboru ZUŠ Turnov pod vedením Jiřího Richtra, které zazněly z balkonu radnice. Další program 

pak pokračoval na jevišti u nazdobené jedle. Slovem návštěvníky přivítala moderátorka Eva Kordová a paní 

starostka dr. Hana Maierová. Tradiční rozsvícení první svíčky na adventním věnci provedla paní starostka s 

místostarostou Mgr. Špetlíkem. Poté vystoupili členové dramatického kroužku ze ZŠ Skálova pod vedením 

paní učitelky Jany Kepkové s  krásně namaskovanými adventními postavami v čele s Barborkou. Poté se 

dvojice  andělů a pekelníků rozešly s  nadílkou mezi děti, všech 1050 čokoládových zvonků bylo rozdáno. 

Příznivé počasí a snad i všeobecné povědomí o této tradiční akci přivedlo na náměstí rekordních dva a půl 

tisíce lidí. Asi hodinu před začátkem se začalo prodávat občerstvení, které zajistili  profesionální prodejci.

► Ve dnech 7. - 9. prosince se na turnovském náměstí uskutečnil již 14. ročník tradičních vánočních 
trhů. Přes mrazivé počasí se podařilo po celé tři dny prodávat vánoční zboží, dárky, stromečky i občerstvení, 

a to v 75 stáncích na obou stranách náměstí.  Na jevišti  probíhal bohatý program. Nejnavštívenější byla 

pochopitelně vystoupení turnovských dětí  -  školních  kroužků,  žáků Základní  umělecké školy,  mažoretek 

Perliček a zejména Taneční a pohybové školy ILMA. Posledně jmenovaným musíme zvláště poděkovat, že 

byli  ochotni  vystoupit  i  v  extrémním mrazu v sobotu  dopoledne.  Z místních se s  úspěchem představila 

dechová hudba Turnovanka a jazzové Vánoce reprezentoval  Bohuslav Lédl a Jaroslav Kotek.  Novinkou 

letošního  programu  bylo  brněnské  divadlo  Koráb a  návštěva  kouzelníka  P.  Kellnera,  který  nahradil 

objednaného Aleše Březinu. Největší divácký ohlas sklidil tradičně soubor Pranýř se šermířskou pohádkou 

Princezna pro prince a ohňovou show a skoro závěrečné provedení Rybovy České mše vánoční. Program:

Pátek 7.prosince 

-  10.00 hodin – Slavnostní zahájení

-  10.30  -   sbor Základní školy Turnov – Mašov

-  11.00  -   sbor Základní školy Turnov, ul. 28.října

-  11.30  -   vystoupení žáků Základní školy Turnov, ul. Skálova

-  12.00  -   sbor Základní školy Turnov, ul. Sobotecká

-  12.30  -   vystoupení žáků Základní školy, ul. Žižkova

I. VÁNOČNÍ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU

-  13.00  -  Žáci ZUŠ

-  14.30  -  Kouzelnické vystoupení Petra Kellnera

-  15.00  -  Hvězdné pohádky - divadlo Koráb Brno

-  15.45  -  Kouzelnické vystoupení Petra Kellnera

I. VÁNOČNÍ PODVEČER

-  16.15 -   Betlém - divadlo Koráb Brno
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Sobota 8.prosince

SOBOTNÍ VÁNOČNÍ MATINÉ

-  10.00  -  Mažoretky Perličky

-  10.20  -  Turnovanka

-  11.00  -  Taneční a pohybová škola ILMA     

                                                                II. VÁNOČNÍ ODPOLEDNE 

-  13.00 - O počátcích města Turnova - dramatický kroužek ZŠ Žižkova

-  13.30 - Vánoční koleda aneb Návštěva - jičínský soubor

-  14.00 -  VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ  HEJ, HEJ KOLEDA 

              -  Soutěž ve zpěvu koled s doprovodem kytary a basy, účinkuje Petr Kostka,  Jaroslav Kotek a diváci

-  15.00 -  Jazzové Vánoce - Lédl Jazz Quintet

  II. VÁNOČNÍ PODVEČER      

-  16.00 -  Šermířská pohádka Princezna pro prince s ohňovou show - skupina Pranýř

Neděle 9.prosince

NEDĚLNÍ VÁNOČNÍ MATINÉ

-  10.00 -  Vánoční kabaret - pražské divadlo Andromeda

VELKÉ VÁNOČNÍ FINÁLE

-  13.30  -  J. J. Ryba - Česká mše vánoční "Hej mistře" - Pěvecký sbor Antonín Dvořák, členové Turnovské- 

                 ho orchestrálního sdružení a ZUŠ, sóla Eva Lédlová, Ludmila Infeldová, Josef Stašík a Josef    

                  Beran, provedení řídil Bohuslav Lédl 

-  14.30  -  Žesťový soubor ZUŠ pod vedením Jiřího Richtra

Překvapivý byl opět průběh soutěže Hej, hej, koleda. A to jednak zájmem dětského publika a hlavně vysokou 

kvalitou zpěvu. Pozitivním jevem byl také zájem publika o konkrétní pořady - na pohádky se už houfovaly 

děti před jevištěm, na dechovku zase přišli starší - je vidět, že se jednalo o cílenou návštěvu, nikoli pouze 

náhodné kupující.

Kulturní organizace ve městě
► KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, S.R.O, P.O. BOX 51, MARKOVA 311
Jednatel společnosti: MgA. Lukáš Hajn 

KCT  je  společností  s ručením  omezeným  ve  100%  vlastnictví  Města  Turnov.  Předmětem  podnikání 

společnosti je:

● pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě

● provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení

● pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí

● pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

● agenturní činnost v oblasti kultury a umění

● zprostředkování obchodu

● zprostředkování služeb

● hostinská činnost
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● vydavatelské a nakladatelské činnosti

● reklamní činnost 

● poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti

● ubytovací služby

Společnost  vznikla  v roce 2001 jako nástupnická organizace Turnovského kulturního střediska.  Jediným 

společníkem je Město Turnov.

Personalistika, vedení a orgány společnosti:

V průběhu roku 2012 došlo k významným změnám v personálním obsazení - k 31.3. odešel dramaturg kina 

Mgr.  Zdeněk  Bělohlávek,  za  něj  nastoupil  Adam  Švancar,  k  31.10.  odešla  do  důchodu  dlouholetá 

dramaturgyně Dana Feštrová, centrum mělo novou recepční a také se změnila organizace přípravy HOTů. 

Chod organizace byl zajišťován 13 stálými pracovníky a dále externími pracovníky na dohodu o provedení 

činnosti ( celkem 25) a na dohodu o provedení práce ( celkem 34). Stálí zaměstnanci  pracovali v  těchto 

kategoriích:

1/ Vedení a správa: 

MgA. Lukáš Hajn – jednatel, Lada Kefurtová – zástupce jednatele, organizační pracovník, Ivana Pavlasová - 

účetní, pokladní, Jarmila Marešová - recepční do 31.8., od 1.9. Romana Kefurtová

Mzdy a účetnictví zajišťovala firma Acct, s.r.o. - Ivana Soudská,  Ing. Petra Horáková a Hana Janatková

2/ KC Střelnice

Jaroslav Kefurt - správce a vedoucí údržby, Karel Šírek - provozní technik,  Dana Chybová,  Blanka  Jislová 

a Lenka Hlubučková - uklizečky

3/ Městské divadl  o  :   

Dana Feštrová – dramaturg do 31.10., od 1.11. Daniela Weissová,  Lukáš Marek –  údržbář

3/ Městské a letní kino: 

Mgr.  Zdeněk  Bělohlávek  –  dramaturg  filmových  představení  do  31.3.,  od  1.4.  Adam  Švancar,  Denisa 

Benešová - produkční 

Orgány společnosti:

Členové valné hromady : ThMgr. Ondřej Halama, MUDr. Martin Hrubý, Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová, 

Ing. Jaromír Pekař, Ing. Tomáš Sláma, Mgr. Otakar Špetlík, Karel Jiránek, František Zikuda - členové rady 

města.

Členové dozorčí rady: Václav Fanta, ThMgr. Ondřej Halama, Aleš Hozdecký, PhDr. Vladimíra Jakouběová, 

Mgr. Bohuslav Lédl, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Otakar Špetlík.

Majetek společnosti, provozovny

KCT provozuje Kulturní centrum Střelnice, Městské divadlo v Turnově (to je v majetku Města Turnov), BIO 

RÁJ – letní kino, v budově kina je k dispozici též plně vybavené ubytování, pod společnost patří též smuteční 

síň a parkoviště U Raka.  

Přehled prostor a jejich kapacit:

1/ Kulturní centrum Střelnice
    - velký sál - variabilně podle rozestavění židlí 400 - 550 míst ................................  550 míst

160



    - malý sál - od září kino Sféra .............................................. ..................................  104 míst

    - minisál, klubovny, zasedací místnost - dle potřeby cca 150 míst

    v budově se dále nachází restaurace (v ekonomickém pronájmu), výstavní plochy ve foyeru a v 1. patře

2/ Městské divadlo - kapacita 299 míst + 20 přístavků .............................................. 319 míst

    dále je zde k dispozici bar a galerie ve foyeru

3/ Městské kino 
    - budova nebyla v provozu, určena k odprodeji

Přehled činnosti v roce 2012

" Z tvůrčího hlediska se nám v roce 2012 podařilo zrealizovat řadu originálních počinů, patří mezi ně např.:  

Umělecké dílo TVAR, Vítání jara 2012, Wake Up Festival, Filmová noc ČSFD, Vzpomínka na Karla Mareše,  

cyklus  pořadů  k  oslavám  založení  města  apod.  Rok  2013  bude  jistě  zlomový  ve  smyslu  mechaniky  

financování ze strany města a zásadním faktem pro fungování budovy Střelnice bude nový provozovatel  

restaurace. 

Z ekonomického hlediska to byl další rok recese, charakterizovaný poklesem tržeb  z parkoviště na nám.  

B.J.  Horáčka  a  hudebně-dramatických  pořadů.  Oproti  tomu  ekonomické  výsledky  kina  Sféra  potvrzují  

správnost nastoupené cesty. Celkové poklesy tržeb z roku 2012 se nám podařilo částečně vykompenzovat  

úpravou smluvních vztahů s nájemcem Smuteční síně."  

                                                                         (Hodnocení roku jednatelem MgA. Lukášem Hajnem)

V roce 2012 v prostorách KCT uskutečnilo přes 550 programů. Ve spolupráci s o.s. Napříč, Kruhem přátel 

hudby a Městem Turnov pořádalo následující festivaly a přehlídky: Poetika, Zahrada písničkářů, Turnovské 

kulturní léto, Adventní koncerty, spolupořádalo Dvořákův Turnov a Sychrov. Kulturní pořady navštívilo celkem 

63.490 diváků, a to: 

✔  Hudební pořady        -   5.817 diváků

✔  Divadelní pořady      - 13.850 diváků 

✔  Filmová představení- 14.803 diváků

✔  Ostatní (mimo KCT) - 29.020 diváků

Přehled konaných akcí v roce 20  12   a jejich   hospodaření  

1/ KC Střelnice

Pořad Náklady Výnosy Výsledek

Střelnice All Inclusive 6.850 3.200 -3.850

Lucie Bílá 1.300 0 -1.300

Kulturní léto 48.581 31.526 -17.055

Songfest 108.559 27.062 -81.497

Ticho ve foyer 5.750 6.894 1.144

Dětský karneval 1.974 6.930 4.956

Eva a Vašek 35.180 36.678 1.498
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Cimrmani - Záskok 89.813 97.939 8.026

Cáry ze starých filmů 2.200 3.474 1.274

Radúza 47.427 52.709 5.282

Čechomor 133.659 81.527 -52.132

Byl pes 5.000 9.280 4.280

Česko - Polsko má talent 4.670 0 -4.670

Petra Janů 122.144 149.255 27.111

Jarek Nohavica 2.306 39.880 37.574

CELKEM Střelnice   69.358

2/ Městské divadlo

Pořad, cyklus pořadů Náklady Výnosy Výsledek

Abonentní divadla 309.972 252.576 -57.396

Turnovské hudební večery 66.333 121.438 55.105

Hudba a divadlo 182.486 96.730 -85.756

Nová scéna 103.476 36.114 -67.362

Školní představení 290.156 239.046 -51.110

Cestovatelský klub 35.885 40.176 4,291

Besídka textařské dílny 16.800 16.254 -546

Festival Napříč 18.850 18.070 -780

Písničkáři Napříč 15.528 15.350 -178

Divadelní den 822 0 -822

The Beatles 5.162 6.157 995

Poetika 2012 37.185 37.542 357

Tomáš Klus 95.592 107.422 11.830

Pocta Karlu Marešovi 11.900 11.965 -65

M. Pavlíček a M. Načeva 33.272 16.614 -16.658

Neřež 16.609 3.210 -13.399

Poetika 2011 28.879 22.618 -6.261

Jaroslav Hutka 8.500 10.614 2.114

Nezmaři 28.355 10.566 -17.789

CELKEM divadlo  -191.306

3/ Filmová představení

Celkem Počet 
představení

Počet diváků Průměrná 
návštěvnost

Výnosy 
(vstupné)

r. 2012 420 14.803 35 1.504.149,- Kč

Jak vyplývá z uvedených tabulek, k nejúspěšnějším akcím patřily koncerty Petry Janů a Tomáše Kluse a 

tradičně  vyprodané  představení  Cimrmanů,  navštívený  leč  prodělečný  byl  např.  Songfest  a  koncert 

Čechomoru.  Stále se nedařilo  naplnit  ani  velmi kvalitní projekty klasického divadla a hudby,  natož dělat 
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"kulturní osvětu" na příklad formou Nové scény. 

Stručný přehled ostatní činnosti

Činnost Náklady Výnosy  Výsledek

Hlasy a ohlasy Turnovska 882.910 789.680 -93.230

Smuteční síň 115.685 651.255 535.570

Parkoviště 97.248 221.848 124.600

Budova Bia Ráj 633.049 249.197 -383.852

Jak vyplývá z tabulky, do hospodaření společnosti zasahuje ztráta skoro 400 tis. korun ze starého kina.

Pod KCT jako zřizovatelem jsou dále sdruženy dva kluby – Filmový klub a Kruh přátel hudby.

Internetové  stránky  společnosti  změnily  svou  tvář,  byla  zachována  možnost  objednávání  vstupenek, 

kalendárium kulturních akcí a další aktuální služby a informace.

(Zdroj: výroční zpráva společnosti)

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE, SKÁLOVA 71
Ředitelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová

Zástupce ředitele: PhDr. Jan Prostředník, PhD.

Regionální vlastivědné muzeum pro region Český ráj a Pojizeří  se specializací na dokumentaci drahých 

kamenů  a  historii  zlatnictví  a  šperkařství.  Muzeum  je  příspěvková  organizace  s právní  subjektivitou, 

Zřizovatelem je Krajský úřad Libereckého kraje.

Personalistika:

V  roce  2012  zajišťovalo  činnost  muzea  23  pracovníků,  z  toho  13  odborných,  5  ekonomických  a 

propagačních  a  5  provozních  pracovníků.  V  rámci  sezónních  prací  a  mimořádných  akcí  během  roku 

vypomáhali další pracovníci na dohodu o provedení práce.

Vedoucí odborných oddělení a odborní pracovníci:

- PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka, etnoložka

- PhDr. Jan Prostředník, PhD. - zástupce ředitele, archeolog

- Mgr. Alžběta Kulíšková, archivář - historička

- PhDr. Miroslav Cogan, historik umění

- RNDr. Tomáš Řítkošil, mineralog

- Mgr. David Marek, historik - archivář

- Jitka Petrušková - regionalistka

- Tereza Nemethová, průvodkyně a lektorka Kamenářského domu

- Mgr. Lenka Laurinová - dokumentátorka

- Petr Hartman, dokumentátor přípravných prací pro stavby

- Tomáš Štefánek, konzervátor

- Roman Noska, správce sbírek

- Ivana Hanušová, modelářka výstavních modelů
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Budovy muzea

Dům U Bažanta čp. 70 ve Skálově ul. v Turnově -  budova je ve správě MČR Turnov od roku 1977 a 

poskytuje prostor pro umístění muzejní studovny, kanceláře odborných pracovníků, konzervátorské dílny a 

prodejny.  V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce objektu, v rámci které byla provedena: výměna oken, 

výměna dveří,  sanace,  oprava  a  nátěr  venkovních  omítek,  sanace  kleneb  a  stěn  ve  sklepích,  odvětrání 

sklepních prostor, izolace vnitřních omítek, rekonstrukce rozvaděče elektřiny, výměna dlažby v přízemí objektu, 

rekonstrukce pokladny prodejny muzea, rozšíření bezpečnostního systému a rekonstrukce střešního pláště. 

Rekonstrukce si vyžádala 5,7 mil.  korun, z čehož 2,02 mil.  poskytlo Město Turnov z programu regenerace 

památkové zóny,  2,1 mil.  Liberecký kraj,  1,58 mil.  MČR Turnov z vlastních příjmů organizace. Prodejna a 

pokladna muzea byla vybavena novým mobiliářem. Náklady na vybavení ve výši cca 200 tis. zajistilo MČR 

Turnov z vlastních příjmů vedlejší činnosti organizace.

Dům čp. 71 ve Skálově ulici (původně dům továrníka Boháčka), který muzeum získalo odkazem v roce 

1926 a posléze darovací smlouvou od MěÚ Turnov (historický majetek města), využívá muzeum pro stálé 

expozice a výstavní sál.  Součástí objektu je přístavba galerie (z r. 1974), budova depozitářů, dílna, bistro a 

atrium s pódiem. Dům je propojen s domem čp. 70. V roce 2012 byly v objektu provedeny práce spojené 

s rekonstrukcí pokladny a prodejny – malování vstupní chodby, nátěry výstavních rámů ve vstupní chodbě, 

nátěry dveří v celém objektu čp. 71 a další drobné opravy. Náklady na tyto práce byly hrazeny z provozních 

prostředků organizace.

Kamenářský  dům  se  stal  součástí  expozice  muzea  v  roce  2010. V přízemí  objektu,  které  slouží  jako 

přednášková místnost a prostor pro edukativní dílny, je umístěna stálá expozice věnovaná partnerství měst 

Turnov a Idar Oberstein, v patře objektu je stálá expozice Český ráj J. V. Scheybala. V roce 2012 zde byly 

provedeny práce spojené s reklamačním řízením – oprava štítu budovy, oprava podlah v patře objektu, oprava 

mazaniny  ve  spárách,  oprava  popraskaného  zdiva  na  schodišti  a  v patře  objektu,  oprava  dveří,  nátěry 

schodiště a další drobné práce. Práce byly provedeny dodavatelem stavby v rámci reklamačního řízení.  

Dlaskův statek, Turnov - Dolánky čp. 12 byl nadále užíván na základě nájemní smlouvy, v roce 1993 byl 

vrácen v restituci. Významná památka lidové architektury středního Pojizeří byla v červenci 2010 prohlášena 

národní kulturní památkou.  Zde je umístěna expozice lidového interiéru a zemědělského nářadí. V objektu 

Dlaskova statku proběhly práce spojené s běžnou údržbou. Součástí  areálu  je  objekt  Rakoušův sroubek, 

rovněž ve správě MČR Turnov, je využíván jako depozitář zemědělského nářadí.

Expozice

Ke konci  roku 2012 bylo veřejnosti přístupných 10 stálých expozic v hlavní budově a jedna na Dlaskově 

statku:

  -  Klenotnice

  -  Archeologie Pojizeří

  - Mineralogie a drahé kameny světa

  -  Drahé kameny a turnovští kamenáři

  -  Výstavní kabinet - stálá expozice medailí a plaket Jiřího Korce

  -  Národopis středního Pojizeří

   - Z kulturní historie kraje
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   -  Galerie - "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou"    

   - Kamenářský dům - expozice Turnov - Idar Oberstein, města kamenářské historie

  - Sklářství a kamenářství očima Jany a Josefa V. Scheybalových

   -  Dlaskův statek v Dolánkách – Už mou milou do kostela vedou

Vlastní výstavní plocha v roce 2012 zaujímala 2.103 m2, z toho MČR Turnov 1.653,5 m2 a 450 m2 Dolánky. 

Celkový počet  návštěvníků expozic  a výstav byl  44.491,  velký nárůst  zaznamenaly akce pro děti.  Malá 

statistika činnosti muzea v porovnání posledních let:

r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.2012

Počet návštěvníků celkem 50.430 41.285 44.198 44.491

- z toho hlavní budova 47.642 37.654 39.283 26.831

- z toho Dlaskův statek 14.259 12.062 12.939 12.091

- z toho dílny a další programy 2.720 3.540 4.800 5.486

- badatelé 68 91 115 83

Vlastní výnosy 928 tis. Kč 793 tis. Kč 823 tis. Kč 1.497 tis. Kč

Počet výstav 24 22 37 36

Doprovodné programy pro děti 25 39 42 140

Přednášky, koncerty, kulturní akce 52 58 62 68

Sympozia, konference, semináře 5 2 3 2

Získané sbírkové předměty 307 365 464 447

Digitalizované sbírkové předměty 800 1000 3226 2.314

Záchranné archeologické výzkumy 136 129 222 246

Výstavní činnost MČR

V roce  2012 muzeum  uspořádalo  celkem  36  výstav,  z toho  2  nové  krátkodobé  expozice,  6  výstav 

zapůjčených, 3 se uskutečnily v jiných organizacích a 9 v zahraničí. Výstavy se konaly v galerii muzea, ve 

výstavním sále ve 3. patře hlavní budovy, ve výstavním kabinetu, v koridoru (galerie Safír) a v Kamenářském 

domě.

1. Vánoční cukrování - Cukr, med a čokoláda  - leden, přesah z r. 2011 – galerie 

2. Stopy v kameni, 9.2. - 29. 4. 2012

3. Horolezci a horolezectví v Českém ráji, 17.5. - 30. 9. 2012

4. Z babiččiny zahrádky do dědova sklípku - 11.10.2012 – 27.1.2013

5. Dětský výtvarný salón, 9.2. -18.3.2012 – výtvarný sál

6. Osvětim, Březinka – holocaust mladýma očima, 29.3. - 6.6. 2012

7. Vilém Heckel neznámý, 17.5. - 17.6.2012

8. Sympozion 012, 20.6. – 29.7.2012

9. Paralelní světy (šperky M.Ishikawy), 20.6. - 29.7.2012

10. Mezinárodní výstava šperkařských škol – Comenius, 2.8. – 9.9. 20121

11. Ludmila Matoušová – kresba, plastika, koláže, 13.9. - 25.11.2012

12. Nad Betlémem hvězda svítí – 6.12.2012 – leden 

13. Norsko – J. Vidman, 1.1. - 2.2.2011 – galerie Safír, fotografické výstavy
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14. Pálava – I. Hurbánek, 2.2. - 5.4. 2012

15. Golf – O. Záruba, 5.4. - 7.6. 2012

16. Keňa – M.Nečasová, 2.8. – 4.10. 2012

17. Irsko – I.Hurbánek, 4.10. – 6.12.2012

18. Egypt – H. Macenauerová, 6.12. – leden 2013

19. Z nejnovějších archeologických nálezů, 11. – 19.9.2012 – Dům U Bažanta   

V zahraničí se muzeum prezentovalo ve Francii, Itálii, Španělsku, Belgii, Polsku, Estonsku a Litvě.

Kulturně výchovné akce

V roce 2012 se uskutečnilo celkem 68 kulturně výchovných akcí, které navštívilo skoro 12 tisíc lidí.

Výběr nejzajímavějších akcí:

-  Tříkrálová koleda + dílny - 4. - 13.1.2012

-  Novoroční štěstí + dílny - 6. - 13.1.2012

-  Masopust držíme - 11.2.2012

-  Noc s Andersenem - 30.3.2012                

-  Velikonoce na statku - 7.4.2012

-  Horolezecká zauzlovaná dílna - 25.5. - 1.6.2012

-  29. - 30.5. - Staročeské řemeslnické trhy (se Spolkem přátel MČR)

-  Rukama, nohama, barvama (ke Dni dětí) - 2.6.2012

-  Muzejní noc - 9.6.2012

-  Kamenářské dny - 5. - 20.7. 2012

-  Do kamene + dílny - 22.9.2012 

-  Babiččiny bylinky, výroba mýdel - 16. - 21.10.2012

Konference, semináře, sympozia, přednášky                                 

-  XXIII. sympozium současného šperku - 19.-29.6.2012

-  Řezbářské sympozium Turnov 2012, září 2012

-  Lidová architektura Pojizeří - v rámci konference Geoparku Český ráj

- Josef Dlask, písmák z Dolánek u Turnova

- Scheybalovi, z jablonecké fary do turnovského muzea

- Český ráj ve výtvarném umění

Sbírky, dokumentace, publikační a odborná činnost

Počet  evidenčních sbírkových předmětů k   31.12.  2012 byl   66.068 včetně souborů,  což představovalo 

265.296  kusů  předmětů.   Největší  část  pro  zpracování  představovala  národopisná  sbírka  po  J.V. 

Scheybalovi, kterou muzeum získalo v roce 2010. Knihovna čítala ke konci roku 50.430 knihovních jednotek 

(včetně sbírkových tisků).

Muzeum vydávalo ve vlastní edici vlastivědný sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší (25. ročník), Muzejní 

čtvrtletník a pracovníci muzea publikovali i v dalších odborných časopisech a účelových brožurách (Klenotník 

a hodinář, Turnovsko - magazín o našem regionu, Archeologické rozhledy, Krkonoše, Natural Sciencies in 
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Archeology, EGN Magazin, Archäologie in Deutschland...).

V oblasti vědecké se pracovníci muzea zabývali například těmito úkoly:

- dokumentace sbírky J.V.Scheybala

- výzkum lidové plastiky

- dokumentace tradičních technologií rukodělných výrobků

- Josef Dlask a jeho kronika

- soupis pamětních desek a pomníků v Turnově

- stavební vývoj Turnova od 18. století

- lidové léčitelství v Pojizeří

a tak dále. Celkem bylo zpracováno 23 vědecko-výzkumných úkolů.

(Zdroj: Výroční zpráva Muzea Českého ráje)

► MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV, JERONÝMOVA 517
Ředitel Mgr. Hanuš Karpíšek

V roce 2012 měla knihovna 6 stálých zaměstnanců na plný úvazek a šest pracovníků na dohody, většinou 

dobrovolné knihovníky na menších pobočkách, a odborného knihaře. Během roku tu pracovalo také pět 

pracovníků ve výkonu veřejné služby (přeznačování knih a podobně).

Objekty a prostory knihovny:

V roce 2012 měla Městská knihovna Antonína Marka tyto pobočky:

- hlavní budova v Jeronýmově ulici

- pobočka Turnov II. - Alešova ulice

- pobočka Mašov - přízemí hasičské zbrojnice

- pobočka Malý Rohozec - budova MÚ

- pobočka Dolánky - budova školy

-  pobočka  Výšinka  -  ul.  Granátová,  dům s  pečovatelskou  službou,  byla  obsluhována  v  době  akcí  pro 

obyvate-

  le  DPS

V hlavní budově v Jeronýmově ulici byly k dispozici následující prostory:

1. Oddělení pro dospělé

2. Oddělení pro děti a mládež

3. Oddělení multimédií a internetu

4. Poradenské centrum zrakově postižených

5. Čajovna

6. Provozní oddělení

Samostatně funguje Galerie na schodech

Jak  bylo  konstatováno  již  v  minulých  letech,  celková  plocha  a  možnosti  uspořádání  domu  (staré  vily) 

neumožňují další rozvoj, chybí zázemí pro klienty i personál, knihovna nevyhovuje po stránce hygienické ani 

bezbariérovým přístupem. V roce 2010 se od počátku roku vedení intenzivně o tuto situaci zajímalo a uložilo 

řediteli  ve  spolupráci  s  Odborem školství,  kultury  a  sportu  MěÚ navštívit  knihovny  podobné velikosti  a 

komunitní funkce a vytvořit konkrétní materiál pro radu města o dalším postupu. Výsledkem byl návrh na 
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samostatnou budovu sloužící i jako komunitní dům a dům dětí.  Bylo zadáno zhotovení studie a v plánu 

investic na léta 2012 - 2015 je komunitní budova na 15. místě.

Knihovní fond, výpůjčky, statistika:

Z finančních i prostorových důvodů bohužel nebylo možné významně navýšit nákup knih oproti běžnému 

průměru. K 31.12.2012 měla knihovna ve fondu 58.372 ( o 21 méně než koncem minulého roku), z toho 

bylo:

- 20.410 ks naučná literatura

- 35.964 ks beletrie

-   1.853 ks zvukových nosičů

Celkem bylo v knihovně odebíráno 148 druhů periodik. V roce 2012 bylo nově pořízeno 2.526 titulů, což je 

nejvíce od roku 1998. Naopak 2555 titulů  bylo vyřazeno. Přestože se podařilo navýšit nákup knih, zdaleka 

nedosahuje doporučeného průměru na výměnu knihovního fondu, který činí 10% ročně (u nás 4,33%). V 

roce 2012 bylo uskutečněno 98.327 výpůjček, což je o cca o 1,5% víc než v loňském roce a nejvíc od roku 

2008, kdy nastal propad ve výpůjčkách (viz tabulka). Ve sledovaném roce bylo registrováno 1.987 uživatelů 

(o 76 méně než loni), z toho 677 dětí do 15 let (o 24 méně než loni). Opět se také zvýšil zájem o elektronické 

služby a zvukové nosiče.

Významným počinem bylo rozšíření služeb a výpůjční doby. Bylo zavedeno čtenářské konto, tedy balíček 

doplňkových  služeb pro stálé čtenáře,  v oblasti  internetu bylo návštěvníkům nabídnuto využití  systému 

právních informací (ASPI).  Výpůjční doba byla prodloužena na 43 hodin v týdnu (zrušen zavírací den, v 

pondělí a středu bylo otevřeno do 18 hodin), a to od září 2012. Také multimediální knihovna byla otevřena 

dvakrát týdně, ve středu a v pátek.

Tabulka základních statistických údajů za posledních 10 let:

Rok Tituly Periodika Čtenáři Z toho
 do 15 let

Návštěvy Výpůjčky

2002 79785 88 2045 641 14826 94280

2003 78929 86 1988 631 15896 99974

2004 77119 82 1990 620 16881 101530

2005 74840 111 1965 591 16160 101586

2006 59745 118 2083 679 17968 101505

2007 60748 126 1894 596 31440 101130

2008 61393 147 1872 822 32191 94908

2009 57076 150 1974 721 38839 94723

2010 57158 147 1912 648 40345 93254

2011 58401 145 2063 701 37704 86886

2012 58372 144 1987 677 38560 98327

Kulturní, výchovné a vzdělávací akce:

V celostátním měřítku vykazovala MKAMT opět nadprůměrný počet těchto akcí určených pro celou škálu 

kategorií  návštěvníků  od předškolních dětí  po seniory.  Knihovna  v  roce  2012  uspořádala  více než 300 

veřejných akcí s celkovým počtem 10.392 návštěvníků.
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- pro děti a rodiče s dětmi byly uspořádány tradiční výtvarné a tvůrčí dílny,  pravidelné Pohádkové podvečery 

a další cykly pořadů - Český rok, Malujeme pohádkový svět, literární soutěž Turnov, moje město 

- pro školáky to byly pořady a soutěže Pasování prvňáčků,  Slavnost abecedy a čtení, recitačně vypravěčská 

soutěž Čteme všichni, vypráví jen někdo a činnost Klubu Matýsek

- pro dospělé šlo především o komponované pořady a přednášky, například Večery Na Sboře, cestopisné 

přednášky a další jednotlivé pořady - Sedlák a písmák Josef Dlask, přednáška T. Dubinové Holokaust, Čtení 

z letopisů turnovských 

- pro seniory to byly především pravidelné pořady Křeslo pro hosta, předvánoční a předvelikonoční setkání

- pro zrakově postižené byla určena úterní odpoledne, kdy probíhají zejména školení a kurzy

- výstavy fotografií, ilustrací a dřevořezů

Knihovna se také tradičně zapojuje do celostátních a nadregionálních akcí:

- Březen, měsíc internetu, knih a čtenářství

- Noc s Andersenem

- Anketa o nejhezčí knihu roku

- Svět knihy

- říjnový Týden knihoven

Komunitní spolupráce

Knihovna dlouhodobě poskytuje zázemí a doplňkové služby nevidomým a slabozrakým občanům, nyní ve 

spolupráci s Tyflocentrem. V rámci Turnovska pokračují projekty spolupráce s občanským sdružením Fokus 

Turnov, Dětským centrem Sluníčko, občanským sdružením Slunce všem, Podkrkonošskou společností přátel 

a rodičů postižených dětí, se Speciální školou v Turnově a pedagogickým centrem při této škole. Nově byla 

zahájena spolupráce  se sdružením Nová  naděje.  Jak  je  uvedeno výše,  tradiční  pozornost  je  věnována 

dětem, seniorům a postiženým občanům.

(Zdroj: Výroční zpráva a roční výkazy organizace)

► SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ, MARKOVA 311, TURNOV
Předsedkyně  sdružení:  PhDr. Hana Maierová

Místopředseda: Ing. Martin Bauer

Sídlo organizace: Markova 311 (v budově Střelnice)

Sdružení Český ráj je obecně prospěšná společnost, založená k poskytování obecně prospěšných služeb, 

jejímž cílem je  trvale udržitelný rozvoj  turistického regionu Český ráj,  a to především rozvoj  cestovního 

ruchu. 

Působnost Sdružení:

Český ráj je jedním z oficiálních turistických regionů ČR vymezených Českou centrálou cestovního ruchu 

CzechTourism.  Sdružení Český ráj (SČR) působí na území regionu jako regionální organizace cestovního 

ruchu  (OCR)  a  plní  na  tomto  území  funkci  destinačního  managementu  (DM).  Cílem  činnosti  SČR  je 

systematický rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. Mezi aktivity SČR patří mj.: 

-  koordinace  marketingových  aktivit  podporujících  především  tvorbu  a  zajištění  regionálních  turistických 

programů, produktů a projektů, 
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- 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), 

-  vytváření  a  rozvoj  partnerství  mezi  veřejnou,  podnikatelskou  a  neziskovou  sférou  za  účelem alokace 

finančních  prostředků  a  efektivního  využití  potenciálu  cestovního  ruchu  a  vytváření  předpokladů  k  jeho 

dalšímu rozvoji v daném území, 

- zajištění informačního servisu mj. formou aktualit, tiskových zpráv a dalších informací. 

- budování, rekonstrukce a opravy cyklostezek, turistických stezek, informačního systému a další 

infrastruktury cestovního ruchu. 

Členové sdružení:

V roce 2012 byli přijati čtyři noví členové: Kinghouse, s. r. o., Miroslav Kněbort – Sdružení Bohém, Hotel

Jičín, Pivní lázně Dolní Bousov.

Ke konci roku mělo sdružení 63 členů + dva přidružení, z toho bylo 39 měst a obcí (62 %), 3 neziskové 

organizace (5 %) a 21 subjektů ze soukromého sektoru (33 %). 

Aktuální seznam členů v roce 2012:

Společnost Společnost

1 Agentura ARA, s.r.o. 33 Obec Čtveřín

2 Alternativa 3000, o.s. 34 Obec Dětenice

3 Autokemp Sedmihorky, v.o.s. 35 Obec Hrubá Skála

4 BAART, s.r.o. 36 Obec Jenišovice

5 Consultour, s.r.o. 37 Obec Kacanovy

6 České doteky hudby EM-ART, o.p.s 38 Obec Karlovice

7 Discovery Tours, s.r.o. 39 Obec Klokočí

8 Galatea Brno, a.s. 40 Obec Kněžmost

9 Hotel Jičín 41 Obec Kobyly

10 HOTELONLINE, a.s. 42 Obec Ktová

11 Hrad Valdštejn 43 Obec Líšný

11 Jezdecký klub Ptýrov, o.s. 44 Obec Malá Skála

13 Kinghouse, s. r. o. 45 Obec Mírová pod Kozákovem 

14 Kinský Dal Borgo, a.s. 46 Obec Modřišice

15 KONTINUUM - J. Schliková, J.M.Schlik 47 Obec Přepeře

16 Krajská hospodářská komora H. Králové 48 Obec Rakousy

17 Město Dolní Bousov 49 Obec Svijanský Újezd

18 Město Jičín 50 Obec Svijany

19 Město Lomnice nad Popelkou 51 Obec Sychrov

20 Město Mnichovo Hradiště 52 Obec Tatobity
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21 Město Nová Paka 53 Obec Troskovice

22 Město Rovensko pod Troskami 54 Obec Vlastibořice

23 Město Semily 55 Obec Vyskeř

24 Město Sobotka 56 Pivní lázně Dolní Bousov

25 Město Turnov 57 Pivovar Nová Paka, a.s.

26 Město Železnice 58 Pivovar Rohozec, a.s.

27 Město Železný Brod 59 Pivovar Svijany, a.s.

28 Miroslav Kněbort - Sdružení Bohém 60 Pavel Ondráček – AR Tour Ondráček

29 Obec Boseň 61 Pro – elektro CZ, s.r.o.

30 Obec Branžež 62 Statutární město Mladá Boleslav

31 Obec Březina 63 Sundisk, s.r.o.

32 Obec Bukvice 64 Tarbon, spol. s.r.o., Dvůr Králové

65 Tomovy parky, s.r.o.

Personalistika:

-   Předsedkyně správní rady Sdružení Český ráj:  PhDr. Hana Maierová, starostka,  Město Turnov

-   Místopředseda správní rady Sdružení: Ing. Martin Bauer, Sundisk, s.r.o. 

-   Ředitel: Ing. jiří Lukeš

Orgány společnosti jsou:

- správní rada ve složení:  Lukáš Bělohradský,  Mgr. Jan Farský, Bc. Tomáš Frýba,  Jan Janatka,  Miroslav 

Košíček,  Ing. Petr Lelek,  Bc. Daniel Marek,  Vladimír Mastník,  Zdeňka Nejedlá,  Marie Pšeničková,  Michal 

Rezler, Rudolf Suk, Vlasta Špačková 

-  dozorčí rada ve složení: Stanislav Albrecht, Marie Drašnarová, Aleš Ressler

Z činnosti sdružení v roce 2012:

1/ Propagační a prezentační akce, veletrhy

a) Veletrhy Regiontour Brno, 12. - 15.1. 2012, Holiday World, Praha (9. – 12. 2.), Dovolená region, Ostrava 

(2. – 4. 3.), Euroregiontour, Jablonec nad Nisou (22. – 24. 3.), Infotour Hradec Kráové  (16. – 17. 3.), For 

Bikes, Praha (30. 3. – 1. 4.), Vakantie, Utrecht (11. – 15. 1.), ITF Slovakia-Tour Bratislava (19. – 22. 1.), 

F.RE.E Mnichov (22. – 26. 2.), Jena (8. – 11. 3.), TOURTEC, Jelenia Góra (11. – 12. 5.), OC Postupim (11. – 

14. 10.)

b) Český ráj dětem, 28.4.2012

c) Cyklojízda Greenway Jizera, 22.9.2012

c) Semináře a prezentace pro odbornou veřejnost, tiskové konference

2/ Propagační tiskoviny:

- Kalendář TOP akcí

- Turistické noviny Českého ráje

- Zpravodaj Sdružení Českého ráje
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- Katalog regionálních výrobců

- Mapa turistických cílů

- Trhací mapy turistických oblastí

- Leták „Cyklotrasy, tipy na cyklovýlety“

- Leták „Turistické trasy, tipy na pěší výlety“

- Prázdninová nabídka pro každý den

- Lidová architektura 

- Reklama – výroba 4 propagačních videí

- plakáty, informační turistické tabule a další propagační předměty 

3/ Informační systém

a) Internetové stránky - rozvoj tematických i produktových informací, propojení s dalšími sítěmi

b) Značení kulturních a turistických cílů - nové naučné stezky

c) Regionální turistický a informační systém -příprava dalších vícejazyčných panelů

d) Značení cyklotras

4/ Ostatní činnosti

Dále Sdružení Český ráj realizovalo projekty s podporou krajských, ministerských i evropských dotačních 

programů.

Spolupracovalo s veřejným, podnikatelským i neziskovým sektorem (setkání, workshopy).

Monitorovalo návštěvnost regionu a informačních center.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► HRAD VALDŠTEJN
Majitelem hradu je Město Turnov

Vedením příspěvkové organizace byla pověřena Eliška Krejčová

V roce 2012 byl hrad pro návštěvníky otevřen takto:

- duben a říjen od 9 hodin do 17 hodin o víkendech a svátcích

- květen až září denně od 9 hodin do 17.30 hodin

Vstupné bylo  zvýšeno  o  10,  resp.  5  korun a  činilo  50,-  Kč,  snížené  (děti,  studenti,  důchodci)  25,-  Kč. 

Návštěvnost hradu v roce 2012 mírně poklesla oproti rekordnímu loňskému roku, přesto 61940 návštěvníků 

je úspěchem. Dále bylo na hradě uzavřeno 83 sňatků, a to na třech místech hradu - v kapli sv. Jana Křtitele, 

venku na terase nebo ve slavnostním sále Klasicistního paláce.

Investiční akce a doplnění expozice v roce 2012:

1. Oprava třetího skalního bloku

2. Generální oprava zařízení na dopravu pitné vody

3. Přespárování zdiva na mostě na nádvoří

4. Oprava komínů na klasicistním domě

Průběžně je pracovníky prováděna drobná údržba, úklid a ostraha hradu.

Zajímavosti a programy pro návštěvníky hradu:
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- Kostýmované prohlídky

-   Noční prohlídky

-    Otevření nové stálé výstavy Chvála pískovce

-    Celodenní programy, např. víkend se skupinou Grex Sever Liberec, Pernštejni z Pardubic

-     Soutěž pro děti s loupeživým rytířem Šofem

-     Minihrádek na focení

–     1. května 2012 - Melodram  Máchův Máj s hudbou Zdeňka Zahradníka,  recitovali  Gabriela Filippi, 

Ernesto Čekan a Filip Sychra

–     Den s Albrechtem z Valdštejna na hradu Valdštejně

–     Den dětí a týdenní výtvarné dílny pro rodiny s dětmi – Centrum pro rodinu Náruč Turnov

–     Varhanní maraton – Mgr. Radek Rejšek spolu a posluchači konzervatoří

–     Dílna Hola Hollan

–     Svatohubertská slavnost

–     tradiční vánoční programy

(Zdroj: Výroční zpráva organizace)

► STÁTNÍ ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC
Kastelán: Jiří Holub

Renesanční zámek Hrubý Rohozec byl  vybudován kolem r.  1280 jako středověký hrad a počátkem 16. 

století  přestavěn  v  renesančním slohu.  K  nejznámějším šlechtickým rodům,  které  zámek vlastnily  delší 

časové  období,  patřily  Vartemberkové,  Krajířové.  V  roce  1628  získal  panství  rod  Des  Fours  (později 

Walderode), který vlastnil zámek až do roku 1945. Stále obohacovanou expozici zámku navštěvuje ročně 

průměrně 40 000 turistů.

Expozice:

Státní  zámek Hrubý Rohozec byl  několik  desetiletí  znám svou expozicí  vývoje  šlechtických interiérů od 

16. do počátku 20. století.  Nově uspořádané interiéry zámku byly již v roce 2010 zařízeny tak, jak podle 

dobových dokumentů vypadaly ve 40. letech minulého století, kdy byly obývány posledními majiteli z rodu 

Des Fours Walderode. V roce 2012 (od 31.3.2012) byl II. Okruh obohacen o novou místnost – orientální 

hostinský pokoj.

Prohlídkové okruhy

Rovněž prohlídkové okruhy pro návštěvníky byly s novou sezonou změněny následovně:

I. základní okruh  zahrnuje interiéry v prvním patře zámku, tj.  schodiště ke kapli, předkaplí, sakristii,  kapli 

Nejsvětější  Trojice,  malou knihovnu, velkou knihovnu, jídelnu,  zelený salon,  apartmá hraběte (pracovna, 

lovecký salon a ložnice),  chodbu s náhledem na dobovou toaletu,  apartmá hraběnky (salon a ložnice), 

předpokoj a hlavní schodiště. Všechny uvedené místnosti jsou bohatě zařízeny původním nábytkem, obrazy, 

porcelánem a dalšími umělecky i historicky cennými předměty.

II. doplňkový okruh zahrnuje bližší seznámení s historií a architekturou zámku před branou a na nádvoří, 

prohlídku středověkého sklepení a dále  interiéry  ve druhém patře  zámku, tj.  hlavní  schodiště,  halu  nad 

schodištěm, malou chodbu, dětskou hernu, dětskou ložnici, pokoj guvernantky, pokoj pokojské, hostinský 
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pokoj pro služebnictvo, pokoj u platanu, pokoj hraběnky Augusty Gabriely, pokoj hraběnky Marie Immaculaty, 

klenutý pokoj, modrý salon, zelený pokoj, ložnici pro hosty, velkou chodbu, pokoj hraběte Karla Bedřicha, 

biliárový pokoj, chodbu k oratoři a oratoř.

Vstupné v roce 2012 bylo zachováno následující:

I. nebo II. okruh výklad v českém jazyce výklad v cizím jazyce

plné vstupné 100,- Kč 150,- Kč

snížené vstupné (děti, studenti, 
senioři nad 65 let, držitelé ZTP)

70,- Kč 120,- Kč

rodinné vstupné 300,- Kč Není poskytováno

spojené okruhy (I. + II. okruh) výklad v českém jazyce výklad v cizím jazyce

plné vstupné 150,- Kč 230,- Kč

snížené vstupné (děti, studenti, 
senioři nad 65 let, držitelé ZTP)

120,- Kč 170,- Kč

rodinné vstupné 400,- Kč Není poskytováno

V období od 1.3. do 31.10. běžného roku se na zámku konají svatební obřady, a to buď v barokní kapli 

Nejsvětější Trojice nebo v zámeckém parku. V roce 2012 se na zámku uskutečnilo 12 svatebních obřadů.

( Zdroj: internetové stránky Státního zámku Hrubý Rohozec, matriky a NPÚ).

► STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV SEMILY, PRACOVIŠTĚ TURNOV, ALEJ LEGIÍ 520
Ředitel archivu: PhDr. Ivo Navrátil

Zástupce ředitele: Bc. Pavel Jakubec

Pracovník spisovny v Turnově: Zdeněk Kašpárek

Úřední dny v Turnově nejsou, zájemci musí kontaktovat centrální pracoviště v Semilech nebo pracovníka 

spisovny a dohodnout konkrétní návštěvu.

Spolky a zájmové organizace

► TURNOVSKÁ BOHÉMA, NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE 5, TURNOV
Předseda sdružení: Bohuslav Lédl, jednatel: Jan Sajíc

Turnovská Bohéma je občanské sdružení složené z jedenácti spolků amatérské turnovské kultury:  

• Dechový soubor Turnovanka – vedoucí Mgr. Jindřich Bada

• Divadelní soubor A. Marek – vedoucí Jan Sajíc

• Pěvecký sbor Antonín Dvořák – vedoucí Ing. Libuše Marhanová

• Turnovský Big band – dirigent Václav Sajbt

• Hitmakers – vedoucí Jiří Brodský

• Jazz kvintet Josefa Uchytila

• Lédl jazz kvintet – vedoucí Mgr. Bohuslav Lédl
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• Turnovské divadelní studio – vedoucí Mgr. Petr Haken

• Ateliéry T 55 – vedoucí Jarda Stuchlík

• Pranic – vedoucí Alena Tomášová

• Rebel - vedoucí Pavel Matys

Turnovská Bohéma vznikla v polovině prosince roku 2002 a samostatně začala pracovat od 1. ledna roku 

2003.  Toto  sdružení  volně navázalo  na předchozí  tradice amatérských  souborů působících v Turnově a 

vytvořilo nový organizační celek pro všechny, kteří byli v předešlých letech organizovaní pod Turnovským 

kulturním střediskem.

V     roce 2012 Turnovská Bohéma uspořádala festivaly   Modrý kocour, Jazzové hody + Neformjazzfest a další. 

Dále  celou  řadu  samostatných  koncertů  a  divadelních  představení.  Orchestry  mají  pravidelné  pořady  v 

Maškovce  a  v  hasičárně  na  Daliměřicích.  Turnovská  Bohéma  má  samostatnou  účetní,  která  vede 

jednotlivým spolkům jejich agendu.

► PĚVECKÝ SBOR ANTONÍN DVOŘÁK PŘI O. S. TURNOVSKÁ BOHÉMA
Ing. Libuše Marhanová - předsedkyně, Bohuslav Lédl - dirigent

Spolek je jedním z nejstarších v Turnově (nepřetržitě funguje od svého založení v r. 1861). Ke konci roku měl 

sbor 40 evidovaných členů a v roce 2012 uspořádal 19  veřejných vystoupení:

 - 7.1. Tříkrálový koncert v kostele sv.Martina v Libuni

 - 8.4. Vystoupení při velikonoční bohoslužbě v Mnichově Hradišti

 - 25.5. Lomnice nad Popelkou, „Česká píseň“ - společně s PS Jizeran

 - 29.5. Společný zájezd do Šaldova divadla v Liberci na operu A. Rubinštejna Démon

 - 2.6. Zahájení DTS u pamětní desky A. Dvořáka na Sychrově

 - 8.6. Semily, „Česká píseň“

 - 17.6. Koncert v kostele na Vyskři u příležitosti sjezdu rodáků

 - 22.6. Koncert v Jablonci nad Nisou v pořadu Pocta českým tvůrcům, pozvání od PS Janáček

 - 25.6. Cecilka, posezení s jubilanty

 - 29.9. Koncert v kostele sv.Václava v Rovensku pod Troskami

 - 6.10. Vystoupení v kapli na Valdštejně při bohoslužbě s Hubertskou mší

 - 13.10. Vystoupení v kostele v Křižanech s Hubertskou mší

 - 19.10. Vystoupení v kostele na Smržovce s Hubertskou mší

 - 27.10. Vystoupení v Bozkově v kostele s Hubertskou mší

 - 2.11. Vystoupení v bazilice v Hejnicích s Hubertskou mší

 - 23.11. Cecilka, posezení s jubilanty

 - 7.12. Vystoupení pro důchodce v Kulturním domě ve Vesci

 - 9.12. Rybova mše v Turnově na náměstí v rámci vánočních trhů

 - 28.12. Vánoční koncert v Městském divadle v Turnově, F.X.Brixi - Missa pastoralis

► TURNOVSKÉ DIVADELNÍ STUDIO
Mgr. Petr Haken, vedoucí souboru

Každoroční velkou akcí, pořádanou TDS, je divadelní přehlídka Modrý kocour, v letošním roce proběhl 17. 
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ročník, který je popsán výše. 

► DECHOVÁ HUDBA TURNOVANKA
Mgr. Jindřich Bada, dirigent

V roce 2012 měla Turnovanka 16 evidovaných členů a uspořádala celkem 19 veřejných vystoupení. Byla to 

hlavně pravidelná Posezení při dechovce v hasičárně na Daliměřicích (celkem 12), která mají stálé a bohaté 

publikum. Dále účinkovala v Turnově na Vánočních trzích na náměstí, na 100. výročí hasičské organizace na 

Podháji,, při Svijanském Pivobraní, Svatopankrácké pouti v Jitravě, Lomnici nad Popelkou a dalších akcích.

► HITMAKERS
Jiří Brodský, vedoucí souboru

Skupina rockového zaměření má čtyři členy: Jiří Brodský (kytara, zpěv), Milan Lamač (basová kytara, zpěv), 

Jiří Svoboda (bicí nástroje, zpěv), Tony Maršálek (klávesy, zpěv). V roce 2012 účinkovala téměř na dvou 

desítkách akcí. Například: Klášterní probraní, Folková noc na Frýdštejně

► PRANIC
Mgr. Ondřej Halama, zástupce souboru

Kapela  Pranic  fungovala  sedmým  rokem  a  za  dobu  své  existence  se  dostala  do  povědomí  nejen  na 

Turnovsku.  V roce 2012 měla tři stálé členy: Ondřej Halama – kytara, Jan Dékány – baskytara, Míťa Meier – 

flétna. Kapela účinkovala na Turnovsku i jinde:

 - 8.3. - Turnov - 19:30 Střelnice - Písničky napříč - Ondřej a Monty 

 - 5.4. - Herrnhut - 17:00 Kirchensaal - benefiční koncert (Pranic) 

 - 15.5. - Turnov - 19:30 Střelnice - Písničky napříč - Ondřej a Caine 

 - 26.5. - Turnov - 14:00 Staročeské trhy v atriu - (Pranic) 

 - 1.6. - Praha - 20:00 - Noc kostelů - Betlémská kaple, Prokopova 4, Žižkov (Pranic) 

 - 9.9. - Dobříš - 19:00 - Festival (Pranic) 

 - 13.9. - Turnov - 19:30 - Střelnice - Písničky napříč - Ondřej a Caine 

 - 14.11. - Praha - 19:30 - Jindřišská věž - Ondřej hostem Bedřicha Ludvíka 

 - 29.11. - Turnov - 19:00 - Festival Napříč (M.Načeva, J.Lavash, Pranic, Vaněk jazz trio,J .Šuranská)

 - 2.12. - Praha - 14:00 - Domov Sue Ryder v Michli - benefiční koncert

(Zdroj: Výroční zpráva Bohémy a internetové stránky skupiny)

► AGENTURA ORGANON, 28. ŘÍJNA 554, TURNOV
Ing. Václav Brožek, majitel

Jedná  se  o  vzdělávací  a  hudební  agenturu,  která  poskytuje  některým dalším  turnovským amatérským 

kapelám zejména účetní a administrativní servis, popřípadě zajišťuje nahrávací studio a podobně.

V roce 2012 pod  agenturou Organon pracovaly následující spolky:

• BIG FISH GONE - grunge-rock

• Clockwork Ceremony – rock, zástupce Lukáš Mixánek

• Corcovado – parajazz, Jaroslav Kotek, vedoucí kapely

• FD band – big-beat, zástupce Pavel Faltus

• Funk Corporation – funky, Ing. Lukáš Masopust, vedoucí kapely

• Hitfakers – funk, zástupce Sabina B. Winklerová
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• Mackie Messer – dixie, Jaroslav Kotek, vedoucí kapely

• Magdalena Brožková – rock a jiné

• Nothingham – gothic rock, Pavel Mlejnek, vedoucí kapely

• Swanflower – rock, zástupce Lukáš Mixánek

• Turnovské orchestrální sdružení – klasická hudba, Jan Lochman - předseda spolku, Ondřej Útrata - 

dirigent

► SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA
Předseda Otakar Grund

V roce 2012 měl Spolek celkem 363 členů, a to 200 v pobočce Turnov, 77 v Praze, 60 v dalších městech 

České  republiky   a  26  zahraničních  členů.   Spolek  patří  spolu  se  Spolkem  postižených  civilizačními 

chorobami k největším na Turnovsku.

Činnost  Spolku  pokračovala  i  v  tomto  roce  řadou  zejména  vlastivědných  a  kulturních  akcí.  Dále 

spolupracoval  se  subjekty  podobného  zaměření  –  Pekařovou  společností  Českého  ráje,  Městskou 

knihovnou Antonína Marka, Konfederací politických vězňů atd. Náročnou, ale úspěšnou akcí byly již tradičně 

Letní koncerty na Hrubé Skále. Spolek se pravidelně účastnil také slavnostního vítání občánků do nového 

života, pořádaného městským úřadem, a odměňování nejúspěšnějších absolventů turnovských základních 

škol. Nadále vycházel spolkový časopis Náš Turnov.

Hlavní akce v roce 2012:

- 11. ročník Letních koncertů vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále

- vycházky přes Zálice na Rozumov, návštěva kostela sv. Jiří v Jenišovicích a přes Mokřiny na Malý 

  Rohozec, z Podháje přes Vústru do Kacanov, židovské památky v Turnově a další

- celodenní výlety do Polska, další přes Grabštejn do Žitavy

- přednášky prof. Roberta Kvačka a PhDr. Hany Maierové

 - předvánoční posezení

(Podle závěrečné zprávy výboru SRPT za rok 2012)

► PEKAŘOVA SPOLEČNOST ČESKÉHO RÁJE
Sídlo společnosti: Skálova ul. 71, Turnov

Předseda společnosti: Mgr. Karol Bílek, Literární archív PNP, Staré Hrady u Libáně

Jednatelka společnosti a pokladník - Jitka Petrušková, Muzeum Českého ráje Turnov 

Občanské sdružení s kulturně vzdělávacím programem v oblasti  historie mělo v roce 2012 99, z toho 6 

kolektivních, např. muzea a středních školy, dále Městská knihovna Antonína Marka v Turnově a Spolek 

rodáků a přátel Turnova. Společnost byla nadále kolektivním členem Sdružení historiků ČR.

Každoroční  Pekařovu  cenu  získala  za  rok  2012  získala  publikace  Zdeňka  Berana  Boleslavský  landfrýd 

1440–1453: krajský landfrýdní spolek v pohusitských dobách.

Z další činnosti v roce 2012:

1. 15.5. – výlet do Nového Města nad Metují

2. 15.9. – výlet na Frýdlantsko

3. Vydán 15. svazek Z Českého ráje a Podkrkonoší – Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka
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4. Přípravný výbor pracoval na konferenci "Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo"

 (Zdroj: Zpráva jednatelky Jitky Petruškové )

► OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PAMĚŤ ČESKÉHO RÁJE A PODJEŠTĚDÍ
Vlastivědný spolek byl obnoven v roce 1994 a v roce 2012 měl 110 členů.

Předseda: Václav Jenšovský, prom. fil., jednatel: RNDr. Zdeněk Mrkáček

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 sborníku Od 

Ještěda k Troskám. Také v roce 2012 vycházel čtvrtletně v nákladu 900 kusů a měl  více než 500 stálých 

předplatitelů  z  Turnova,  Lomnice  nad  Popelkou,  Železného  Brodu,  Jičína,  Liberce  a  Prahy.  Sdružení 

spolupracovalo s dalšími organizacemi podobného zaměření, např. Městskou knihovnou Antonína Marka, 

Pěveckým  sborem  Antonín  Dvořák,  Muzeem  Českého  ráje,  Pekařovou  společností,  Muzeem  přírody 

Českého ráje na Prachově,  OS Ochrana Klokočských skal a dalšími organizacemi a s obecními úřady v 

Turnově a okolí.

(Zdroj: Výroční zpráva jednatele spolku)

► LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR NA ŽIDLI, O.S.                                                                                  
 Loutkářský soubor Na Židli působí jako samostatné občanské sdružení od roku 2002.

Předseda sdružení: Petr Záruba

Historie  tohoto  loutkářského  souboru  sahá  do roku  1978. Po  celou  dobu  svého  trvání  souboru  byla 

dominantní práce pro děti a s dětmi. Od roku 1996 soubor připravuje pravidelný cyklus Nedělních pohádek, 

kde se představují s vlastními inscenacemi, nebo uvádějí program svých přátelských souborů. Mezi další 

výrazné  aktivity  souboru  patří  akce  „Loutkáři  dětem“  na  zámku  Hrubý  Rohozec.  Chloubou  souboru  je 

každoroční  pořádání  regionální  loutkářské  přehlídky  pro  Liberecký  kraj  a  Český  ráj  TURNOVSKÝ 

DRAHOKAM, která již vstoupila do do třetí desítky ročníků. Pokračoval také cyklus První loutkové železniční 

divadlo, kdy byly hrány pohádky v rámci jízd Parním vlakem Českým rájem. Celkem soubor uskutečnil v roce 

2012 neuvěřitelných 92 představení.

Hlavní akce roku 20  12  :  

17. - 19. března 2012 - Turnovský drahokam

červenec - srpen - Loutkáři dětem, cyklus nedělních pohádek na Hrubém Rohozci

červenec – srpen – První loutkové železniční divadlo

září – prosinec – Nedělní pohádky

(Zdroj: Výroční zpráva spolku)

► O. S. ČMUKAŘI
Loutkové alternativní divadlo Čmukaři funguje jako samostatné občanské sdružení

Vedoucí souboru: Jaroslav "Motýlek" Ipser                                                                                   

V roce 2012 měl soubor 5 členů a na stálém repertoáru cca 10 her.  Kromě toho vystupoval s improvizacemi 

při různých příležitostech (např. při Divadelním dnu). Během roku soubor sehrál několik desítek představení 

včetně přehlídek Turnovský drahokam a  Loutkářská Chrudim. Členové souboru také působí v  porotách 
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regionálních přehlídek, ale i v odborné radě pro loutkové divadlo při IPOS ARTAMA při Ministerstvu kultury 

ČR.

(Zdroj: internetové stránky souboru a KCT)

► „D“ KLUB
Vedoucí: Dagmar Landrová

Původně dívčí dramatický kroužek se nyní soustředil zejména na „dováženou“ kulturu, především je autorem 

a hlavním organizátorem cyklu Pohovka, spolupracuje na Vítání jara a dalších akcích většinou pro širokou 

veřejnost.

► KRUH PŘÁTEL HUDBY TURNOV 
Předsedkyně: Jana Zajícová

Zřizovatel: Kulturní centrum Turnov, s.r.o., jednatel: MgA. Lukáš Hajn

Předsedkyně KPH: Jana Zajícová, jednatelka: Dana Feštrová, od října Karel Šírek

Jde  o  dobrovolné  sdružení  zájemců  o  klasickou  hudbu,  které  připravuje  ve  vlastní  dramaturgii  a  za 

spolupráce s Kulturním centrem Turnov, s.r.o., každoročně pořádá cyklus 8 - 10 koncertů. V roce 2012 jich 

bylo 8, z toho jeden se pro nemoc účinkujících i "záskoku" neuskutečnil. Výbor sdružení má celkem 9 členů, 

v roce 2012 bylo 82 abonentů + studenti (20 přenosných abonentek).

V roce 2012 se uskutečnily následující koncerty:

leden - Jiří Pazour - Klavírní improvizace

únor -  Misica per Quattro - Setkání s Mozartem

březen - Japonské inspirace - neuskutečnil se

duben -  Musica Divina Praga

květen – Pěvecký sbor Carmina a jeho hosté

říjen -  Jakub Pustina - Pěvecký recitál

listopad -  Podkrkonošský symfonický orchestr

prosinec - Musica Organorum - společně s KCT (adventní koncert)

Rozpočet sezóny byl cca 150 tisíc korun, z nichž  44.000,- činil příspěvek Města, 10.000,- příspěvek Nadace 

Českého hudebního fondu, část byla hrazena ze zůstatku z minulých let a sponzorských darů, které se opět 

vlivem krize a generační výměny ve vedení podniků drasticky snížily.  Ceny abonentních vstupenek byly 

750,- Kč (plná cena) a  500,- Kč pro důchodce, což výbor z hlediska skladby obecenstva považoval za 

možné maximum. Ve spolupráci s gymnáziem a SUPŠ byly opět vydány studentské abonentky zdarma, 

které  si  zájemci  vyzvedli  vždy  před  koncertem u  učitelky hudební  výchovy  Evy  Lédlové,  od  září  Lucie 

Kunstové.

(Zdroj: Výroční zpráva spolku)

► SPOLEK PŘÁTEL HUDEBNÍHO FESTIVALU DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV, O.S.                 
Předsedkyně sdružení: Jana Zajícová
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Spolek  přátel  hudebního  festivalu  Dvořákův  Turnov  a  Sychrov  vznikl  v  prosinci  1999  jako  samostatné 

občanské sdružení  a začal  pracovat  v  polovině ledna 2000.  Cílem spolku od počátku bylo  organizační 

zajištění a oživení  hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, který má na Turnovsku bohatou tradici a 

historické kořeny. Jedním z hlavních úkolů je pořádání mezinárodních interpretačních dílen mladých pod 

vedením známých a uznávaných lektorů, které vznikly z podnětu jednatele Kulturního centra pana Feštra a v 

roce  2010  načaly  druhou  desítku  ročníků.  V  roce  2007  přistoupil  spolek  ke  spolupráci  s  profesionální 

agenturou České doteky hudby, která řídí velký Dvořákův festival i v jiných městech a pomůže spolku hlavně 

s financováním a propagací  Dvořákova Turnov a Sychrova.

V roce 2012 proběhl 11. ročník interpretačních dílen. Zúčastnilo se cca 50 frekventantů v oborech zpěv, 

klavír a housle. Odbornými lektory byly Michyio Keiko, Jaroslav Šaroun, Jana Turková a Leoš Čepický, kteří 

se představili v lektorských koncertech. Dílny uzavřel koncert frekventantů.

Program roku 2012:

2. června - Slavnostní zahájení festivalu u Dvořákovy pamětní desky na Sychrově, Consort Antiquarius v

                  galerii  zámku

13. - 16. června - Mezinárodní interpretační dílny mladých (2 lektorské koncerty, jeden závěrečný)

23. června - A. Dvořák - Biblické písně, chrám Narození Panny Marie v Turnově

(Zdroj: Výroční zpráva spolku)

► SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MUSICA FORTUNA, O.S.
Předseda: Václav Zajíc, dirigent: Vítězslav Čapek 

V roce 2012 měl sbor 44 členů a uskutečnil 13 veřejných vystoupení, především v Turnově a okolí.

Z uskutečněných akcí:

25.2. - Veřejný ples s vystoupením

16.6. - koncert v exteriéru na Vyskři

21.6. - galakoncert k 25. výročí založení sboru 

30.8. - koncert v senátu ČR

13. - 14.10. - zájezd na jižní Moravu, 2 vystoupení

2.12. - adventní koncert v Jeřmanicích

6.12. - koncert pro seniory v turnovském divadle

16.12. - adventní koncert v Sobotce

18.12. - galakoncert v turnovském divadle

22.12. - adventní koncert na Vyskři

23.12. - vystoupení na Prackově

26.12. - Vánoce na Valdštejně

(Zdroj: Výroční zpráva spolku)

► PĚVECKÝ SBOR CARMINA PŘI ZUŠ TURNOV
Dirigent: Martin Hybler

Dětský pěvecký sbor Carmina při ZUŠ v Turnově byl založen Ladislavou Grundovou v roce 1992, původně z 

dětí 1. a 2. ročníku ZUŠ. V roce 2012 tedy oslavil 20 let svého působení slavnostním koncertem, který byl 
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součástí abonentního cyklu Turnovské hudební večery. Během dalších let vznikla dvě přípravná oddělení, 

sbory  Karmínek  (dirigent  Jindřich  Bada)  a  Turnováček  pod  vedením  Ladislavy  Grundové.  Sbormistryní 

Carminy  byla  od  jejího  založení  Ladislava  Grundová,  v  letech  2007  -  2009  ve  spolupráci  s Danielem 

Balatkou. V roce 2009 převzal řízení sboru Martin Hybler. Ve sledovaném roce působilo v těchto sborech 

celkem asi 80 dětí. Třicetičlenná Carmina se proměnila z téměř dívčího sboru ve sbor smíšený, což umožnilo 

výrazné rozšíření repertoáru.  Za klavírem se vystřídala řada kvalitních doprovazečů - Josef Uchytil, Vojtěch 

Wachtl,  Jan Huťka,  dnes se sbor  může spolehnout  na všestranného Michala  Brůnu.  Kromě koncertů  v 

Turnově a okolí se sbor účastnil také soutěží a festivalů, zazpíval si v polském Jawoře, v Niesky v Německu, 

ale také ve Francii a Maďarsku. Několikrát se účastnil adventního zpívání v Betlémské kapli v Praze. V roce 

2011 natočila Carmina své první profilové CD – Na vlnách Carminy.

( Zdroj: zpráva sbormistra M. Hyblera pro výroční koncert, internetová stránka o výročí)

► TRAFFIC JAM
Název je zkratkou slov TRAdiční Funk–Fusion – InspiraCe = JAsnej Mazec a vyjadřuje zároveň hudební 

žánry, kterým se kapela věnuje. V roce 2012 měla osm členů: Dalibor Turek – zpěv, Michal Jursík – alt 

saxofon, David Pokorný – tenor saxofon, Libor Vild – trubka, Dan Hybler – kytara, Marek Sýkora – klávesy, 

Jakub Mixánek – bicí. Zúčastňuje se např. festivalů Funkin, Souterrain Praha, Jazzové hody a kulturního 

života Turnova vůbec.

► TANEČNÍ A POHYBOVÁ ŠKOLA ILMA TURNOV
Trávnice 902, Turnov, Mgr. Ilona Šulcová

Škola na Turnovsku dlouhodobě pořádá velké jarní kurzy tance a společenské výchovy, pokračovací taneční 

určené absolventům jarních kurzů,  taneční  pro  dospělé,  dále provozuje  vlastní  taneční  školu  pro  děti  a 

dospívající.  V  rámci  Českomoravské  taneční  organizace,  která  má  180  registrovaných  členů,  patří 

kvalitativně k první pětici. V roce 2010 měla škola zhruba 1000 frekventantů v několika kategoriích: Street 

Dance – Hip Hop, Disko Dance, Break Dance, Electric Boogie, Disko Show, ale i v tanečním žánru R&B, 

břišní  tance,  a  podobně.  Taneční  a  pohybová škola  ILMA se  může  pochlubit  nejen  tituly  mistrů  České 

republiky, ale i mistrů světa.

Tým trenérů a lektorů tvoří sedm školených tanečníků: Mgr. Ilona Šulcová, Marian Šulc, Denisa Šulcová, 

Mgr. Růžena Nejedlová, Eva Holubcová, Veronika Horáčková, Vojta Kořínek

Hlavní akcí bylo v roce 2012 již  čtvrté pořadatelství  mistrovství  světa na World Latino and belly Dance 

Babylon 2012, kterého se zúčastnili závodníci ze 20 zemí světa. Konal se ve dnech 1. - 4. 11. 2012 v centru 

Babylon v Liberci. Česká republika získala 28 medailí. 

Škola spolupracovala s Městem např. na 740. výročí města, Vánočních trzích a podobně.

 (Zdroj: výroční zpráva a internetová stránka školy)

► FOTOKLUB SAFÍR TURNOV, O.S.                                                                  
V Klubu stojí tříčlenná rada:  Břetislav Jansa, Zdeněk Pilař, Pavla Slámová

Celkem měl  klub  25  členů  včetně  dvou  čestných  a  spolupracoval  s  dalšími  fotografy  a  kluby  po  celé 

republice. Fotoklub je spoluzakladatelem KONTAKTU - sdružení fotografů Euroregionu Nisa.  Členové klubu 
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každoročně uspořádají kolem 40 výstav, z toho v Turnově pravidelně v galerii Safír, U Zlatého beránka, v 

galerii Granát, dále  v Liberci, Jablonci nad Nisou i v zahraničí včetně našich partnerských měst.

(Zdroj: internetová stránka spolku)

Dále v Turnově působily tyto kulturní spolky,  kapely a uskupení:

✔ Spolek přátel Muzea Českého ráje – Staročeské řemeslnické trhy

✔ Lédl Jazz Quintet – pravidelné koncerty Maškovka a další

✔ Jazz Kvintet Turnov – 8 členů, kapelník Josef Uchytil

✔ Big Band při o.s. Turnovská Bohéma 

✔ Zdvořilý Woody

✔ Hexes without Hedges

✔ Tamdoletma

✔ New Net

✔ Rubbish

✔ Svobodná škola umění

Další spolky a zájmové organizace

► ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ  - ZO TURNOV 

Tato bezpříspěvková organizace sdružuje chovatele králíků, hrabavé a vodní drůbeže - 39 členů, dále ovcí a 

koz, okrajově i chovatele holubů, cizokrajného ptactva a psů společenských plemen. 

Chovatelskou zálibu  provádí každý  člen ve svém chovatelském  zařízení, ale  vyvrcholením  činnosti  jsou 

výstavy. Činnost se soustřeďuje do chovatelského areálu a kryté haly v Turnově, U zastávky ČD Turnov - 

město.

 

► ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ - MÍSTNÍ ORGANIZACE TURNOV

Sídlo: Kinského 383

Místní organizace měla ve sledovaném roce cca 340 řádných členů. Revír tvoří hlavně  toky  Jizera, Libuňka 

a Stebenka, dále Vazovecký potok, Veselka, včetně nádrží Roudný, Vražda, Jinolice a  Modřišické rameno.

► KLUB PŘÁTEL ŽELEZNIC ČESKÉHO RÁJE

Předseda: Josef Semecký, jednatel: Ivan Novák 

Jedná se o občanské sdružení, které vzniklo v roce 1993 a jehož cílem je záchrana a renovace historických 

kolejových vozidel, propagace železnic v Českém ráji a jízdy s historickými vozidly po tratích Českého ráje a 

sítě SŽDC, s.o.  Klub se zasloužil o renovaci a zprovoznění lokomotivy Litovel 310.0134. V roce 2011 se 

uskutečnily víkendové jízdy, vláčky účinkovaly při  zahájení turistické sezóny a dalších akcích.

► Český kynologický svaz, základní organizace č. 374 (cvičiště Na Lukách)
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► Cech brusičů a rytců drahých kamenů

► Český svaz včelařů

► Český zahrádkářský svaz

► Česká gemologická asociace

► Česká numismatická společnost

► Klub filatelistů Český ráj Turnov

► Klub lodních modelářů Turnov

► Klub vojáků v záloze

► Turnovský radioklub

► Městský útulek pro psy na skautském ostrově

► Modelářský klub AVIATIC CLUB

► Myslivecké sdružení Vesecko

► Myslivecké sdružení Malý Rohozec

► Myslivecké sdružení Valdštejn

► Ochrana Klokočských skal 

► Triga klub

► Sdružení českých fotografů z Turnova a Hejnic

► Konfederace politických vězňů

► Občané pro udržitelný život

► Společenství Čechů Českého ráje

► Sdružení občanů Nudvojovic

► Klub podnikatelů Turnovska

► Svaz autoopraváren České republiky

Církve v Turnově
V Turnově dlouhodobě působí následujících pět hlavních církví, k jejichž vyznání se v Turnově při sčítání lidu 

přihlásilo 2015 obyvatel Turnova (nutno ovšem dodat, že valná většina občanů tuto rubriku nevyplnila).

► ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ TURNOV
Děkan: ThMgr. Václav Vlasák

Děkanství vzniklo již ve 14. století a do jeho duchovní správy patří kromě Turnova Bělá, Bukovina, Dubecko,

Hrachovice, Chloumek, Chutnovka, Karlovice, Kvítkovice, Loktuše, Mašov, Přáslavice, Rohliny, Sekerkovy 

Loučky, Stebeň, Svatoňovice.

Kostely:  děkanský  kostel  sv.  Mikuláše  Turnov,  filiální  kostel  sv.  Františka  z  Assisi  Turnov,  filiální  kostel 

Narození Panny Marie Turnov, filiální kostel sv. Matěje na Hruštici, filiální kostel sv. Jiří Přáslavice, filiální 

kostel sv. Jana Křtitele Nudvojovice.

Pravidelné bohoslužby se konaly takto:

● děkanský kostel sv. Mikuláše nebo sv. Františka z Assisi - denně v 18 hodin

● filiální kostel Narození Panny Marie - neděle v 10 hodin
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● filiální kostel sv. Matěje na Hruštici - každou 4. sobotu v měsíci

● filiální kostel sv. Jana Křtitele Nudvojovice - každou 2. sobotu v měsíci

● filiální kostel sv. Jiří v Přáslavicích - neděle v 15 hodin

V roce 2012 byla opravena ohradní zeď pod kostele sv. Mikuláše celkovým nákladem 1,233 tis. korun.

► OCHRANOVSKÝ SBOR PŘI ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVI EVANGELICKÉ – UNITAS FRATRUM
kazatel: ThMgr. Ondřej Halama

Kurátorka: Jitka Pernerová

Ochranovské sbory tvoří Český distrikt světové církve Jednoty bratrské - Unitas fratrum. Jednota bratrská je

nejstarší  reformační církví,  která vznikla v roce 1457 ve východočeském Kunvaldu,  na konci  16.  století 

vydala Bibli kralickou a její nejvýraznější postavou byl biskup Jan Ámos Komenský. Exulanti, kteří v době 

protireformace opouštěli Čechy i Moravu, obnovili Jednotu bratrskou v roce 1722 v Herrnhutu (Ochranov) 

nedaleko Žitavy. Do Čech se Jednota bratrská vrátila po roce 1870. Ochranovské sbory tvoří seniorát v 

rámci Českobratrské církve evangelické, která je největší evangelickou církví u nás, má asi 250 farností, 

školy i diakonská zařízení.

Ochranovský sbor v Turnově získal v roce 2000 památný turnovský dům „Na Sboře“ - bývalý sbor Českých 

bratří. Ten 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 

hodin.

► SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ
Správce Jednoty bratrské a předseda sdružení Nová naděje: Petr Boudný

Sbor Jednoty bratrské v Turnově ve spolupráci s občanským sdružením Nová naděje realizuje od roku 2006

projekt  The  Bouda,  který  je  zaměřený na zlepšování  kvality  života  dětí,  mládeže  a  rodin  z  Turnovska, 

Semilska a spádové oblasti Českého ráje. Tento projekt zahrnuje:

● Volnočasový Klub 13 pro děti a mládež základních škol

● Nekuřáckou čajovnu The Bouda v suterénu městské knihovny

● Přednášky na školách zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti (témata drogy,

partnerské vztahy, násilí a šikana, válka a terorismus).

● Klub pro maminky s dětmi – programy pro maminky (netradiční výtvarné techniky, společné vaření, výlety)

   s možností herny pro děti.

● Anglická konverzace s rodilými mluvčími.

● Finanční poradenství v rámci programu ekonomické gramotnosti (rodinný rozpočet, harmonizace příjmů

   a výdajů, řešení zadluženosti domácnosti).

● Manželské poradenství, pomoc s řešením rodinných konfliktů, výchovy dětí a složitých rodinných situací.

● Pořádání rodinných terapeutických pobytů.

● Každoroční akce pro děti a celé rodiny Bouda na ulici a Bouda s lampionem

►CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
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Modlitebna: Nádražní ul. 1130

Kazatel místního sboru: Bohuslav Zámečník

Církev  adventistů  sedmého  dne  působí  ve  všech  zemích  světa  s  výjimkou  několika  států  s  totalitním 

režimem. Má v současnosti přes deset mil. členů (pokřtěných). Provozuje více než pět tisíc škol, z toho 87 

universit,  stovky  nemocnic,  domovů  důchodců  a  sirotčinců.  Má  56  nakladatelství  a  přes  dva  tisíce 

rozhlasových stanic. Při církvi působí, rovněž celosvětově, humanitární organizace ADRA, která má pobočku 

i v Turnově. V oblasti Českého ráje působí církev od dvacátých let 20. století. Turnovský sbor si svépomocí 

vybudoval modlitebnu v Nádražní ul. Budova neslouží jen k sakrálním účelům, ale její prostory jsou určeny 

též k pořádání kulturních a jiných akcí (semináře, přednášky). V případě zájmu koná ve školách přednášky 

týkající se prevence před závislostí na kouření a drogách.

► CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Duchovní: Mgr. Oldřich Bezděčík

Náboženská obec Církve československé husitské je spravována Radou starších, jejíž předsedou je Josef 

Khol. Pravidelné bohoslužby se konají vždy v neděli od 8.30 hodin v sídle církve v Koněvově ulici.

Církev se věnuje i současným sociologickým jevům a problémům, např. domácímu násilí, migraci obyvatel a 

podobně.
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VIII. 
ZDRAVOTNICTVÍ 

A SOCIÁLNÍ PÉČE 20  1  2  
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Úvod
Od nového roku 2012 byly opět zavedeny změny ve zdravotním a sociálním systému, které se týkaly i 
seniorů a nezaměstnaných:
1. Důchodové a nemocenské pojištění

Vyměřovací základ na důchodové i nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných se od 
1.1. 2012 mírně zvýšil.  Nárůst se dotkl také podnikatelů s vedlejší činností. Vzhledem k tomu, že většina 

OSVČ platila právě minimální zálohy, znamenalo to pro ně další zvýšení odvodů státu.  Vyhláška stanovila 

pro rok 2012 všeobecný vyměřovací základ ve výši 24 526 korun. Minimální záloha tedy činila 1836 Kč.

2/ Sociální dávky

Sociální dávky se dočkaly několika změn - jednak ve výši dávek a hlavně ve způsobu vyplácení.  Od 
1. 1. 2012 převzaly tuto agendu úřady práce.  Od března pak byly zavedeny speciální karty na výplatu 
dávek, tzv. "S karty". Ty pak podléhaly kritice a úpravám podmínek téměř po celý rok (nevhodné pro starší 

a hůře pohyblivé občany atd.)

Dávky pro zdravotně  postižené občany  byly  vygenerovány  na  dvě  -  příspěvek  na  mobilitu  (400,-  Kč 

měsíčně) a jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcku.

Rodičovský příspěvek doznal asi největších změn:  Změnily  se částky, na které má nárok žadatel u 

dvouleté, tříleté nebo čtyřleté varianty, bylo zavedeno omezení, kdy může žadatel požadovat nejvyšší částku 

(70% předchozího platu), jedinou dobrou zprávou bylo zavedení libovolné změny délky v průběhu čerpání.

Porodné.  Výše porodného se nezměnila, avšak díky zvýšení minimální mzdy na něj dosáhnou i rodičky, 

které mají příjem do 18.500 tis. měsíčně (dříve bylo do 13 tisíc).

3/ Daně, mzdy, životní minimum

Růst DPH byl zejména rodinám s dětmi částečně vykompenzován slevami na daních. Každý, kdo si od 

daní odečítal slevu na dítě (vždy jen jeden z rodičů), si polepšil o 150 korun - daňová sleva  vzrostla z 967 

korun měsíčně (11 604 ročně) na 1117 korun měsíčně (13 404 ročně). Dále byla zrušena loňská "povodňová 

stokoruna", tedy snížení daňové slevy o 1200 Kč ročně. Místo odečtu 23.640 Kč za rok si tedy zase všichni 

od daňového základu  odečítali  24.840 Kč jako  v  roce  2010.  Přibližně  u  pětiny měst  v  ČR opět  stoupl 

koeficient výpočtu daně z nemovitosti.

Životní minimum stouplo k 1.1.2012 z 3.126 na 3.410 korun. v souvislosti s tím stoupl i počet rodin, které 

budou  mít  nárok  na  porodné  -  porodné  je  vypláceno  rodinám,  jejichž  příjem  nepřesahuje  2,4násobek 

životního minima (8.184 korun).  Existenční minimum stouplo o 180 korun měsíčně,  z 2.020 na 2.200 

korun.

Zvýšení  minimální  mzdy však neprošlo hlasováním vlády,  což je  vlastně proti  logice.  Vláda  zvýšila 

sociální dávky nikoli motivaci k práci.

4/ Podmínky pro nezaměstnané

Pro uchazeče o zaměstnání, vedené na úřadu práce, se zpřísnily podmínky:
 - pokud úřad práce zprostředkoval uchazeči vhodné zaměstnání, ale ten jej ukončil bez vážného důvodu 

nebo dohodou se zaměstnavatelem, mohl být evidován na úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců ode dne 

vzniku tohoto zaměstnání

 -  stejně  tak  mohl  být  uchazeč  evidován  na  úřadu  práce  až  po  uplynutí  6  měsíců  ode  dne  vzniku 
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zprostředkovaného  zaměstnání,  kde  zaměstnavatel  s  uchazečem  ukončil  pracovní  poměr  z  důvodu 

hrubého porušení pracovních povinností

 - byla odsouhlasena možnost úřadu práce nabídnout nezaměstnaným veřejné práce. Pokud bude uchazeč v 

evidenci nepřetržitě déle než 2 měsíce, může mu úřad práce nabídnout vykonání veřejné služby v rozsahu 

až 20 hodin týdně. Jestliže to uchazeč bez vážného důvodu odmítne, bude vyřazen z evidence uchazečů 

o zaměstnání a může tak přijít o podporu v nezaměstnanosti i o dávky v hmotné nouzi. Toto opatření bylo 

nejvíce diskutováno, vláda ho bránila heslem "Zametání chodníku vám nedovolí zapomenout pracovat" 

(velmi vhodné pro diplomovanou zdravotní sestru nebo doktora přírodních věd, jehož zaměstnavatelská 

firma byla zrušena).

► Od roku  2009  funguje  Fond pro  podporu  sociální  oblasti.  V r.  2012  byla  vyhlášena  dvě  kola 
grantových řízení. V prvním kole bylo rozděleno 733 tis. Kč celkem patnácti organizacím, ve druhém 
kole bylo rozděleno 167 tis. Kč celkem sedmi organizacím. Celkem bylo z Fondu poskytnuto 900 tisíc 
korun.
29. března 2011   -   rozděleno 733 tisíc korun:  

1. ZŠ a MŠ speciální, Kosmonautů, Turnov 50.000,- Kč (příspěvek na sociální službu osobní asistence)

2. Most k naději, Most 84.000,- Kč (terénní protidrogové programy)

3. Oblastní charita Červený Kostelec 7.000,- Kč (rehabilitaci osob z Turnova s roztroušenou sklerózou)

4. Advaita, Liberec 28.000,- Kč (sekundární protidrogová prevence - odborné poradenství, krizová pomoc,

    služby následné péče)

5. FOKUS Turnov 200.000,- Kč ( provozní náklady na sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a

    duševním onemocněním)

7. Zdravý Zoubek, Liberec 5.000,- Kč (prevence zubního kazu u dětí MŠ, ZŠ a rodičů dětí v mateřských   

    centrech – projekt pro školy a mateřské školy v Turnově)

8. Nová naděje, Turnov 15.000,- Kč (primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a

    posílení role rodiny ve společnosti)

9. REP, o.s., Turnov 5.000,- Kč (provozní náklady – nájemné – činnosti Poradny pro rodinu a děti – program

    pro resocializaci mladých obviněných nebo odsouzených a program výchovného poradenství pro rodinu a 

    děti)

10. Městská knihovna A. Marka, Turnov, Divadlo Rolnička 15.000,- Kč ( projekt Pohádkou proti šikaně a

     násilí)

11. Centrum pro rodinu Náruč, Turnov 200.000,- Kč (provozní náklady na činnost sdružení – rodiny s dětmi)  

12. Spokojený domov Mnichovo Hradiště 4.000,- Kč (terénní pečovatelská služba )

13. Středisko pro ranou péči Liberec 2.000,- Kč (péče o rodiny s handicapovaným dítětem)

14. Slunce všem, o.s. Turnov 100.000,- Kč (provoz denního centra pro dospělé s autismem)

15. Centrum pro zdravotně postižené LB Kraje 15.000,- Kč (sociální služby, osobní asistence aj.)

25. října 2012 -   rozdělena částka 167 tisíc korun.  
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Kalendárium
► Ve středu 11. ledna byl v domově seniorů Pohoda v ul. 28. října slavnostně uveden do provozu 
nový výtah. Domov tak má výtah i na přepravu ležících pacientů s lůžkem, který dosud chyběl. Přístavba 

stála přes tři milióny korun.

► V pátek 13. ledna otevřelo Centrum pro rodinu Náruč nové prostory.  Sdružení sídlilo v zadním traktu 

turnovské  sokolovny  ve  Skálově  ulici.  Rekonstrukcí  bývalého  skladu  získalo  nový  prostor,  který  bude 

využíván hlavně pro práci s pěstounskými rodinami. Rekonstrukce stála 176 tisíc korun a hradili ji převážně 

sponzoři.

►  Od 1. dubna Panochova nemocnice po dohodě s Libereckým krajem omezila dětskou pohotovost. 
Ve všední byla pohotovost využívána minimálně, víkendová služba v Turnově zůstala, a to od 9 do 20 hodin. 

Akutní ambulance dotuje kraj a toto omezení je "remízou" v jednání města a kraje, kdy kraj chtěl tuto službu 

zrušit úplně.  Provoz ambulancí akutní péče a pohotovostí vypadal od 1.4.2012 následovně (dle prohlášení 

Panochovy nemocnice):

Ambulance akutní péče (dříve lékařská služba 1. pomoci) je určena pro řešení náhlé vzniklých zdravotních 

obtíží, kde léčebný zásah nesnese odkladu. 

Tato ambulance neslouží pro ošetřování úrazů ani náhle vzniklých bolestí břicha. Řešení těchto případů 

přebírá chirurgická ambulace - 24 hod. denně.

Pracovní doba lékařské pohotovosti pro dospělé 

pondělí - pátek   17:00 - 22:00

so, ne, svátky   8:00 - 20:00

Od 1.4.2012 je ukončen provoz ambulance akutní péče pro děti a dorost ve všední dny. Ambulance je 

otevřena o víkendech a svátcích.

Úrazy a břišní obtíže jsou řešeny na chirurgické ambulanci - 24 hod. denně.

Pracovní doba pohotovosti pro děti a dorost

pondělí - pátek   není v provozu

so, ne, svátky   9:00 - 20:00

Prostřednictvím spojovatelky turnovské nemocnice (tel. číslo: 481 446 111) obdržíte informace o 

stomatologické a lékárenské pohotovosti v Libereckém kraji.

►  Letošní 15. ročník cyklu Patříme k sobě se odehrál koncem dubna, turnovský koncert byl na řadě 
26. dubna. Festival se uskutečnil v prostorách Střelnice a začal prodejní výstavou výtvarných a rukodělných 

prací lidí  se zdravotním postižením. Další akce se konaly v Semilech,  Jablonci  nad Jizerou,  Rovensku, 

Libštátě, Vysokém nad Jizerou a Tanvaldu.

► V polovině července začala Panochova nemocnice vyjednávat s možnými strategickými partnery. 
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Zatím  se  jevily  tři  možnosti:  konkrétní  zájem  projevila  společnost  Mediterra,  která  již  provozuje  např. 

tanvaldskou  nemocnici,  dále  pražská  společnost  Asklepion  a  v  úvahu  připadalo  spojení  s  libereckou 

nemocnicí či forma dlouhodobého pronájmu. Rozhodování přešlo na radu a posléze zastupitelstvo města.

► V pátek 3. srpna byl Turnov ve zprávách  celostátní televize Nova - bohužel v negativním smyslu. 
Toho  dne  se  odehrál  incident  v  Panochově  nemocnici.  V  odpoledních  hodinách  ošetřil  lékař  na 

chirurgickém oddělení chlapce - zašití rány. Rodiče měli podezření, že lékař je opilý. Tento politováníhodný 

případ je popsán v kapitole I. Průvodce rokem 2012.

► V úterý 4. září bylo otevřeno jediné centrum pro dospělé s autismem v Libereckém kraji, a to v 
budově školky v ulici Jana Palacha. Centrum bylo plánováno jako služba pro postižené autismem, kteří 

prošli  speciální školou u nádraží a s věkem museli  uvolnit  místo dalším klientům. Do budoucna byly již 

konkrétní plány a příslib  částky 3,5 miliónu korun na výstavbu takového zařízení pro postižené dospělé 

klienty,  které  může  sloužit  i  lidem  s  jiným  mentálním  postižením.  Slavnostního  otevření  se  zúčastnili 

představitelé města i senátor Jaromír Jermář.

► Humanitární projekt Pomoc pro Kanday, založený vloni Janou Rakoncajovou při Centru pro rodinu 
Náruč, dostalo konkrétní podobu. Na přelomu října a listopadu se vrátili tři dobrovolníci z první mise přímo 

na  místě.  Horská  vesnice  Kanday leží  ve  výšce  téměř  3000  metrů  nad  mořem v  pohoří  Karakoram v 

Pákistánu. Mise odjela z Turnova v polovině července a tvořili ji Jana Zadražilová, Jan Brejcha a Bohunka 

Fraňková.  Hlavním cílem bylo zmapovat situaci  v Kanday,  připravit  půdu pro další  mise a dohodnout s 

představiteli vesnice formu a rozsah další spolupráce. Podle účastníků bylo v první řadě nutno poskytnout 

obyvatelům lékařskou péči (podrobněji v kapitole I. Průvodce rokem 2012).

► 7. listopadu oznámila turnovská Panochova nemocnice zlomovou zprávu - dohodla se s VZP a 
ostatními zdravotními pojišťovnami na dlouhodobé smlouvě, takže v Turnově nemocnice BUDE. Měla 

by tak být zajištěna perspektiva nemocnice nejméně na dalších pět let.  Výjimkou bylo oddělení ortopedie a 

rehabilitace, kde byla smlouva na péči uzavřena na jeden až dva roky a počítalo se s propojením turnovské 

a liberecké nemocnice. Naopak by v Turnově měly být prováděny výkony v tak zvané jednodenní péči, a to i 

gynekologické zákroky menšího rozsahu. Ředitel nemocnice Ing.  Tomáš Sláma k tomu vydal následující 

prohlášení:

Zástupci VZP ČR a SZP ČR a zástupci Panochovy nemocnice Turnov se 7. 11. 2012 dohodli na uzavření  

rámcové smlouvy na 5 let,  kromě oborů ortopedie a RHB, kde bude uzavřena smlouva na dobu 1 roku  

z důvodu připravované realizace fúze s Krajskou nemocnicí Liberec.

V případě, že fúze nebude realizována v roce 2013, bude rámcová smlouva omezena v oborech ortopedie a 

RHB do 31.12.2014.

Zástupci  SZP ČR tedy  stejně  jako  zástupci  VZP ČR souhlasí  se  zřízením jednodenní  péče  v oborech 

chirurgie, ortopedie a gynekologie s možností od 1.1.2013.

Závěry tohoto jednání předloží  vedení nemocnice na nejbližším jednání  valné hromady dne 12.11.2012  

k definitivnímu schválení.

Tiskové  prohlášení  je  současně  identickým  zápisem  se  závěrem  jednání  zástupců  ZP  a  Panochovy  
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nemocnice Turnov s.r.o.

Vzhledem k předchozím jednáním a celostátní situaci to bylo maximum možného. Již během roku vedení 

nemocnice  jednalo  o  možném strategickém partnerovi.  Ve  hře  byly  dvě  reálné  možnosti  -  buď  fúze  s 

libereckou nemocnicí, nebo začlenění do společnosti Mediterra, což je dceřinná společnost rakouské firmy 

Vamed. Naopak dobrým signálem, že se s nemocnicí v Turnově počítá, byla podpora z dotačního programu 

NUTS II ve výši 25 miliónů korun na projekt rozšíření a modernizace bývalého dětského pavilonu.

►  Ve čtvrtek 29. listopadu proběhlo na Novoměstské radnici v Praze slavnostní vyhlášení 2. ročníku 
Národní ceny Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, v níž Turnov uspěl. Zdravotně sociální 

služby Turnov do této soutěže nominovali pečovatelku z Domova důchodců Pohoda, paní Evu Pekařovou, 

která  během slavnostního odpoledne převzala z  rukou manželky prezidenta  Livie Klausové,  poslankyně 

Lenky Kohoutové a  ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové cenu za krásné druhé místo! Paní 

Pekařová  pracuje  na  své  pozici  od  otevření  domova  důchodců.  Je  velice  oblíbená  u  uživatelů  i  mezi 

spolupracovníky pro svoji skromnost, vlídnost a ochotu. Národní cena je udělována jako ocenění záslužné 

práce pečovatelek a pro zvýšení její společenské prestiže.

►  Ve  čtvrtek  20.  prosince  odsouhlasili  důležitý  krok  pro  budoucnost  Panochovy  nemocnice  v 
Turnově,  a  sice  její  fúzi  s  krajskou  nemocnicí  v  Liberci.  Konkrétně  se  Turnov  stal  menšinovým 

akcionářem společnosti  liberecké nemocnice. Vložením hodnoty turnovského areálu (zhruba 250 miliónů 

korun) získal necelých 10 procent akcií.

Zdravotnická a sociální zařízení ve městě

► PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV
Jednatel společnosti: Ing. Tomáš Sláma

Náměstek pro léčebně preventivní práci: MUDr. Martin Hrubý

Panochova nemocnice, s.r.o., je nástupnickou organizací Městské nemocnice Turnov a vznikla k 1.1.2008.

Rok 2012 byl ve srovnání s loňským rokem klidnější a podařilo se nejen konsolidovat stávající pracovní tým, 

ale i zajistit budoucnost nemocnice jako takové. Cituji shrnutí jednatele Ing. Tomáše Slámy z výroční zprávy 

organizace:

„ V průběhu roku jsem poměrně intenzivně jednali se zdravotními pojišťovnami ohledně uzavření smluvního 

vztahu na příští  pětileté období z důvodu ukončení rámcové smlouvy k 31.12.2012. Domnívám se,že za  

úspěch lze považovat skutečnost,  že od 1.1.2013 pracujeme se stejnou oborovou strukturou zdravotnických 

pracovišť.  Na  základě  našich  odborných  argumentů  ZP nepřistoupily  v našem  případě  k restriktivnímu 

opatření, které by mělo za následek omezení spektra námi poskytované zdravotní péče…. V rámci hledání  

strategického partnera jsme obdrželi několik nabídek k úzké spolupráci, ze kterých nejvýznamnější se týkaly 

společností Mediterra a Krajské nemocnice Liberec, a to v souladu s vůlí zastupitelstva města Turnov. … 

Jako stěžejní úkoly v příštím roce vidím to, jakým způsobem se dovedeme vypořádat s dopady restriktivní  

úhradové vyhlášky na rok 2013, a to tak, aby v co nejmenší míře dopadla jak na personál, tak zejména na 

naše  pacienty.  Druhým  stěžejním  úkolem  bude  připravit  všechna  opatření  tak,  aby  plánovaná  fúze  
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s libereckou nemocnicí proběhla úspěšně.“

Struktura lůžkového fondu Panochovy nemocnice k 31.12.2012 zůstala následující:

Oddělení Počet lůžek r. 2012 Počet lůžek r. 2011

Chirurgie 37 37

Interna + JIP 36 + 4 36 + 4

Gynekologie a porodnictví 14 14

Ortopedie 20 20

 ARO + chirurgická JIP 4 + 3 4 + 3

Akutní rehabilitace 25 25

Následná péče 36 36

Celkem 179 179

O pacienty, kterých se tu ročně vystřídá přes 6 tisíc, se staralo celkem 331 zaměstnanců (o 19 méně než 

v loňském roce).

Vedoucí pracovníci  Městské nemocnice Turnov k 31.12.2012:

Jednatel – Ing. Tomáš Sláma

Náměstek LPP – MUDr. Martin Hrubý

Správce – Martin Sedlák

Hlavní sestra – Bc. Eva Krejčí

Vedoucí administrativy – Ing. M. Dobešová  

Primáři a vrchní sestry oddělení:

Interní – MUDr. J. Tomášek, E. Kubíková

Chirurgické – MUDr. D. Berndt, Bc. M. Mazurová

Gynekologické – MUDr. P. Lidák, M. Jurenková

Anesteziologicko-resuscitační – MUDr. J. Patka, M. Nováková

Ortopedie – MUDr. D. Ďurďa, M. Šestáková

Rehabilitační – MUDr. I. Bašta, L. Honců

RDG – MUDr. Z. Marková, I. Bumbová

Patologicko-anatomické – MUDr. R. Hamplová, Z. Syrová

Klinické biochemie a hematologie – RNDr. P. Brzák, Z. Drobníková

Následné ošetřovatelské péče – MUDr. D. Pospíšil, K. Bulířová

Domácí péče – J. Mužíčková

Činnost a ekonomika

Ačkoli klesl počet náhrad velkých kloubů, celkový počet operací se zvýšil, zejm. v oblasti gynekologických 

zákroků.

Vývoj počtu léčených pacientů a obložnosti lůžek:
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V roce 2012 stoupl počet pacientů přijatých na akutní lůžka, naopak počet pacientů na následné péči 

poklesl:

Pokračoval také systém tzv. jednodenní chirurgie, kdy je pacient po menším zákroku propuštěn do domácího 

ošetřování do 24 hodin po zákroku.

Technické vybavení, ostatní

V roce  2012  byly  vzhledem  k finanční  situaci  provedeny  pouze  základní  opravy.  Největší  byla  oprava 

kanalizace a prostoru před pavilonem interny. 

Podstatnou změnou byla změna stravování, kdy nemocnice přešla pod firmu Nempra. 

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TURNOV, 28. ŘÍJNA 812
Ředitel Bc. Jaroslav Cimbál

Rok 2012 byl pro organizaci významný jako jubilejní 10. rok od otevření domova důchodců Pohoda. V tomto 

roce došlo k vylepšení technické vybavenosti: byl zkolaudován nový výtah, zakoupeny polohovací postele a 

v roce 2012 se podařilo zakoupit nový automobil pro přepravu klientů. Také se vydařila řada společenských, 

kulturních a sportovních akcí pro klienty.

Zdravotně sociální služby Turnov jsou příspěvková organizace zřízená Městem Turnov ke dni 1. 1. 2001. 

ZSST sdružují organizační jednotky, které plní úkoly dané účelem zřízení a dle zákonných norem. Od roku 

2008 je organizace členěna podle následujících činností:

-  Domovy pro seniory -  poskytují  pobytové služby osobám se sníženou soběstačností,  jejichž situace, 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

- Domovy se zvláštním režimem - poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

onemocnění, chronických duševních onemocnění, Alzheimerovy či jinédemence a podobně, které vyžadují 

pravidelnou pomoc jiných osob.

- Pečovatelská služba - terénní nebo ambulantní služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností 

a to ve vymezeném čase ve vlastní domácnosti klienta nebo v zařízeních sociálních služeb.

-  Centra denních služeb  -  V centrech denních služeb se poskytují  ambulantní  služby výše uvedeným 
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osobám

-  Odlehčovací služby - terénní, ambulantní nebo pobytové služby osobám se sníženou soběstačností, o 

které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Většina turnovských zařízení má registrováno několik činností.

Organizační jednotky Zdravotně sociálních služeb Turnov:

Domov důchodců Pohoda
Terénní pečovatelská služba
- úsek Výšinka (bývalý Dům s pečovatelskou službou)
- úsek Žižkova ( bývalý penzion pro seniory)
- vlastní terénní služba a denní stacionář Domovinka

Personalistika:

Personální obsazení vedoucích ZSST, s.r.o., k 31.12.2012 bylo následující:

- ředitel - Bc. Jaroslav Cimbál

- vedoucí ekonomického úseku a zástupce ředitele  - Iva Jirčáková

- technik - Jan Kunst

- vedoucí sociální pracovnice - Bc. Marrtina Kunčíková

-  manažerka zdravotní a sociální péče – Mgr. Adéla Stehlíková

- vedoucí úseku terénní pečovatelské služby – Eva Cinková.

- vedoucí úseku Výšinka - Jana Čejková

- vedoucí úseku Žižkova - Vladimíra Chuchlíková

Z činnosti jednotlivých úseků v roce 2012:

Domov důchodců Pohoda, 28. října 812
DD  Pohoda  poskytuje  služby  v  oblastech  "domova  pro  seniory",  "domova  se  zvláštním  určením"  a 

"odlehčovací služby". Kapacita zařízení je 71 uživatelů - 42 míst pro domov se zvláštním režimem a 29 míst 

pro domov pro seniory. Dále jsou vyhrazena 3 místa pro odlehčovací služby.

S obyvateli DD Pohoda jsou uzavírány smlouvy o poskytování sociální služby, jejichž součástí je individuální 

plán péče jako nezbytná součást kvalitní adaptace seniorů v novém prostředí. Od loňského roku jsou žádosti 

o bydlení v DD Pohoda podávány přímo v zařízení, kde je vedena jejich evidence:

- přijaté žádosti o pobyt .............................................  68

- vyřízené žádosti - umístění v DPP ..............................27

- vyřazené žádosti - úmrtí, kontraindikace ..................... 27

- vyřazené žádosti - přijetí v jiném zařízení ..................  28 

Dále bylo během roku vyřízeno 41 žádostí o odlehčovací službu, což je srovnatelné s loňským rokem.

Přehled o obyvatelích DD Pohoda v roce 2012:

Kapacita DD Pohoda .....................................................  71

Počet obyvatel k 31.12.2010 .........................................    73

- z toho uživatelé I. stupně - lehké závislosti na péči .........   5
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- z toho uživatelé středně těžké závislosti ......................... 11

- z toho uživatelé těžké závislosti ..................................... 26

- z toho uživatelé úplné závislosti ..................................... 38

Průměrný věk obyvatel domu byl v roce 2012 82,7 let, z toho 83,9 u žen a 81,5 u mužů.

 

Terénní pečovatelská služba (TPS)
TPS poskytuje služby občanům důchodového věku, invalidním důchodcům, zdravotně postiženým občanům, 

jejichž  schopnost  v  péči  o  sebe  a  domácnost  je  snížena  a  potřebnou  péči  nemohou  zajistit  rodinní 

příslušníci. Cílem TPS je, aby každý z klientů mohl co nejdéle setrvat ve své své domácnosti a zachovat si 

vlastní  životní styl v původním prostředí. Od 1.1.2007 jsou služby poskytovány rovněž na základě smlouvy.

TPS zajišťuje klientům v domácnostech zejména tyto služby:

- komplexní péči o uživatele v jejich domácnostech (zahrnuje úklid, nákupy, pochůzky, dohled při přípravě 

  pokrmů, ranní toaletu ...)

- zdravotnické ošetření (převazy apod.)

- rozvoz obědů (rozdělen do tří úseků, aby klienti dostali oběd v časovém rozmezí 11 - 13.30 hodin)

- pomoc s osobní hygienou - v domácnostech i ve středisku osobní hygieny

- praní prádla

Ke konci roku 2012 využívalo těchto služeb 122 klientů, tedy o 8 méně než v loňském roce. Žádná žádost o 

tento druh péče nebyla odmítnuta, nebyly přijaty ani žádné stížnosti.

Samostatnou jednotkou je centrum denních služeb Domovina. Pracovní doba je od 7 do 15 hodin - služby 

byly o 1 hodinu odpoledne prodlouženy. Svoz uživatelů zajišťovalo buď auto TST nebo rodinní příslušníci 

uživatelů. Zde bylo postaráno o jídlo, pitný režim, kondiční cvičení a aktivní využití volného času uživatelů. 

Ke konci roku 2012 byl počet uživatelů stejný jako v předchozím roce, tedy 11.

TPS - úsek Výšinka
Posláním domu na Výšince je pomáhat uživatelům žít i nadále běžným způsobem života a podporovat jejich 

samostatnost. Služby byly obyvatelům poskytovány na základě smluv a ve smluveném rozsahu. Každému 

uživateli byl určen klíčový pracovník, který s ním spolupracoval na individuálním plánu. Kapacita domu v 

uvedeném roce byla 122 obyvatel v 93 bytech, z toho je 64 garsoniér a 29 dvougarsoniér.

Přehled o obyvatelích domu zvláštního určení Výšinka:

- kapacita domu.................................... 122 obyvatel

- počet obyvatel k 31.12.2012..............     83 obyvatel

- v roce 2012 nově přistěhováno..........      9 obyvatel

- v roce 2012 odešlo, zemřelo ............       7 obyvatel

Pro obyvatele domu byla připravena  řada aktivit, které jim pomáhají k obohacení života: skupinové cvičení, 

cvičení  paměti,  zpěv,  přednášky,  společenské  hry,  posezení  s  hudbou a pohoštěním,  křeslo  pro  hosta, 

koncerty dětí ze škol a další aktivity, zajištěno bylo také půjčování knih a audiokazet z městské knihovny. 

Nově byly zařazeny programy k 740. výročí města  - Turnovský kroj a další pořady.

TPS - úsek Žižkova
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Penzion  pro  důchodce  v  Žižkově  ulici  je  domem  zvláštního  určení  jako  jeden  ze  tří  úseků  terénní 

pečovatelské  služby Turnov.  Je  určen  pro  seniory  a  zdravotně postižené  občany,  kterým je  na  přání  a 

objednávku zajišťována pečovatelská služba. Obyvatelé domu mají uzavřeny nájemní smlouvu na byt, ve 

kterém žijí, a smlouvu o poskytování pečovatelské služby, o kterou mají zájem. Ve čtyřech domech se ve 

sledovaném roce nacházelo 92 garsonek a 30 bytů 1+1 pro 2 osoby.

Přehled o obyvatelích domu zvláštního určení Žižkova:

- kapacita domu ......................................... 152 obyvatel

- počet obyvatel k 31.12.2012 ....................... 95 obyvatel

- služby využívalo ......................................   98 obyvatel

- v roce 2012 se přistěhovalo  .........................13 obyvatel

- odstěhovalo se .........................................  11 obyvatel

- během roku zemřelo ................................     8 obyvatel

Pro obyvatele domů v Žižkově ulici byly i v roce 2012 připraveny kulturní a společenské akce - křeslo pro 

hosta, hudební pořady, přednášky, vzdělávací a zábavné pořady, vystoupení žáků turnovských škol, dvakrát 

ročně  proběhlo  opékání  buřtů  v  altánku  při  hudbě,  novinkou  bylo  na  příklad  malování  mandal  a 

aromaterapie...   Pravidelně  probíhala  středeční  kavárna  s  promítáním  cestopisů.  Vedení  domu  spo- 

lupracovalo s Klubem důchodců, Svazem postižených civilizačními chorobami a městskou knihovnou, která 

zajistila půjčování knih a audiokazet.

V kulturní místnosti budovy Žižkova 2047 pracoval také Klub důchodců, a to každou středu odpoledne.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► DĚTSKÉ CENTRUM TURNOV, KOSMONAUTŮ 1641
Ředitelka: Marie Macháčková

Dětské centrum Turnov je nestátní zdravotnické zařízení, které 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, týdenních cyklů.

Předmětem činnosti je komplexní péče zaměřená na soustavnou zdravotní a ošetřovatelskou péči o klienty, 

rehabilitaci – Vojtova metoda, kondiční cvičení, vířivá vana, masáže, rotoped, laserová terapie, canisterapie. 

Dále na péči neurologickou, pediatrickou a ortopedickou. Dítě je do Dětského centra umístěno na základě 

doporučení  obvodního nebo odborného lékaře a žádosti  rodičů,  kterou je možné vyzvednout  a podat  v 

Dětském centru. Dětské centrum spolupracuje s dalšími specializovanými pracovišti po celé republice, např. 

FN Motol, SPC pro různé druhy postižení Libereckého kraje, Jedličkovým ústavem Liberec ...

Personalistika:

V roce 2012 měla organizace celkem 7 stálých pracovníků a 3 lékaře na dohodu:

- ředitelka - Marie Macháčková

- dále 2 fyzioterapeutky, 3 zdravotní sestry a pomocná síla

- lékaři - MUDr. Pavlína Hodíková, ortoped

           - MUDr. Petr Matek, dětský neurolog

           - MUDr. Jana Čepková, pediatr
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Pro  své  klienty  centrum  organizovalo  výlety,  návštěvy  divadelních  představení  a  výstav,  vánoční  a 

velikonoční prodejní výstavu výrobků klientů a podobně.

 (Zdroj: výroční zpráva organizace)

► KLUB DŮCHODCŮ, TURNOV, ŽIŽKOVA 2047
Vedoucí: Marie Příhonská

Klub důchodců vznikl z podnětu samotných seniorů, kteří si program a činnost organizují sami. V roce 2011 

to  byly  výlety,  návštěvy  divadel  a  jiných  kulturních  zařízení,  tematické  přednášky  a  besedy  (Setkání  s 

hudbou, Křeslo pro hosta, cestopisné přednášky), promítání atd.  Klub již několik let využívá k setkáním 

kulturní místnost v domě „D“ penzionu v Žižkově ulici čp. 2047, která je pro klub pravidelně otevřena každou 

středu a čtvrtek od 13 do 17 hodin.

( Zdroj: Katalog sociálních služeb)

►  PORADNA  PRO  RODINU,  MANŽELSTVÍ  A  MEZILIDSKÉ  VZTAHY  LIBEREC,  ODLOUČENÉ 
PRACOVIŠTĚ TURNOV, ŽIŽKOVA 2030
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je příspěvkovou organizací,  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. Hlavní cíle organizace jsou:

- pomáhat lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci nebo osobní krizi

- poskytovat odbornou psychologickou a sociálně - právní pomoc

- poskytovat podporu a provázení při řešení osobní problematiky

- pomáhat řešit těžkosti v partnerském a rodinném soužití i v širších mezilidských vztazích

Vedoucím zařízení  je  PhDr.  David  Cichák,  speciální  pedagog,  manželský a  rodinný poradce,  skupinový 

psychoterapeut. V turnovské pobočce pracovali v roce 2011 terapeuti:  

Mgr. Olga Budínská, Mgr. Pavlína Vedralová, Mgr. et Mgr. Jana Sunková, a Mgr. Eva Světlíková.

Provozní doba byla následující:

 pondělí  7.30 - 12, 13.00 - 17.00 hodin

úterý 12.00 - 15.30 hodin

 čtvrtek 7.30 - 12, 13.00 - 17.00 hodin

 pátek 7.30 - 11.00, 12.00 - 13.30 hodin

Statistika činnosti v roce 2012 ve srovnání s předchozím rokem:

Liberec Turnov Jilemnice Celkem

r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011

Počet nových případů 797 726 94 77 56 54 947 875

Počet vedených případů 1558 1407 209 193 136 109 1903 1709

Počet konzultací 7757 7591 905 876 498 546 9160 9013

Počet vedených účastníků 1487 1373 194 172 130 123 1811 1668

Počet uzavřených případů 797 645 103 78 50 27 950 750
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V roce 2012 se celkový počet klientů opět zvýšil v Turnově i v celém kraji, a to i přes vyšší počet uzavřených 

případů.  

(Zdroj: Katalog sociálních služeb na Turnovsku, výroční zpráva a internetové stránky organizace)

Občanská sdružení působící v sociální oblasti

► FOKUS TURNOV, UL. SKÁLOVA 415
Předsedkyně sdružení: Libuše Vydrová, manažerka sdružení a vedoucí zařízení: Luďka Kanclířová

Dále sdružení zaměstnává sociální pracovnici, dvě pracovní terapeutky a dvě osobní asistentky, externě pak 

speciální pedagožku a účetní.

Občanské sdružení Fokus Turnov, sdružení pro péči o duševně nemocné a zdravotně postižené,  vzniklo  v 

roce 1994 za účelem pomoci klientům obnovit nebo znovuvytvořit pracovní dovednosti a návyky poškozené 

nemocí, nebo poskytnout rekvalifikaci a zároveň trávit společně volný čas.  Od roku 2002 se Fokus Turnov 

stal členem celorepublikového Sdružení Fokus.

Služby se v prosinci 2011 přesunuly do nových prostor ve Skálově ulici a byly poskytovány dvěma cílovým 

skupinám: osobám s duševním onemocněním a osobám s mentálním postižením starším šestnácti let.

1/ Centrum denních služeb

V roce 2012 centrum nabízelo denní pobyt maximálně 15 osobám. Byly pro ně připraveny činnosti jako je vý-

roba keramiky, tkaní na tkalcovském stavu a rámu, malování na hedvábí, výroba ručního papíru a svíček z 

medových pláství, výroba glycerinového mýdla a další výrobky pomocí různých výtvarných technik. Uživatelé 

se učili základním dovednostem potřebným pro vedení domácnosti, zejména přípravu jednoduchých pokrmů, 

úklid a hospodaření s penězi. V odpoledních hodinách byla k dispozici zájmová činnost, například práce na 

počítači a s internetem, hry v přírodě, společné čtení a výlety. Cena za 1 hodinu pobytu byla stanovena na 

85,- Kč (pro klienty, kteří pobírají příspěvek na péči).

2/ Sociálně terapeutické dílny Práce s uživateli se zaměřuje na posílení jejich zdravé stránky a udržení 

psychické rovnováhy. V centru Fokusu jsou provozovány činnosti uvedené v bodě 1.

Turnovský Fokus se v roce tradičně účastnil Turnovských vánočních trhů, festivalu Patříme k sobě a dalších 

akcí.

( Zdroj: internetové stránky organizace)

► CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, O.S.
Statutární zástupce: Mgr. Petra Houšková

Sídlo:  Skálova 540 (budova sokolovny)

Sdružení je členem sítě Mateřských center a držitelem ocenění Společnost přátelská rodině

Občanské sdružení pracuje v Turnově od ledna 2000. Posláním organizace je podpora rodinného soužití, 

mateřství,  dětství,   přirozeného  společenství.  Hlavním  cílem  sdružení  je  provoz  rodinného  centra  jako 

zařízení komunitního a integračního a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti.  Poskytuje 

sociální, vzdělávací, poradenské, volnočasové a relaxační aktivity.

Pracovní tým tvořily zaměstnankyně i dobrovolné pracovnice:

- Mgr. Petra Hloušková, předsedkyně sdružení, vedoucí centra a realizátor projektů
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- Tereza Linhartová - organizační, ekonomická a programová pracovnice

- Eva Pleslová - přímý pracovník s klienty, programový pracovník projektů

- Michaela Mansfeldová – provozní pracovnice, pečovatelka

- Jana Rakoncajová – expertka v oboru podnikání, koordinátorka projektu Pomoc pro Kanday

- Anna Bergrová – asistentka organizace

- Marcela Drahoňovská – pomocná síla rodinného centra

- Martina Hockeová - Štejfová – koordinátorka a vedoucí učitelka miniškolky

- dále pracovnice pro jednotlivé oblasti činnosti a čtyři lektorky

Pět základních okruhů činnosti v roce 2012:

–Centrum podpory pěstounských rodin

–Rodinné centrum Náruč

–Programy sociální podpory

–Miniškolka

–Humanitární projekty – adopce na dálku, Pomoc pro Kanday

 (Zdroj: internetové stránky Centra pro rodinu Náruč v Turnově)

► SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI ČR
Statutární zástupce: Božena Zajíčková

Svaz je nezávislé občanské sdružení. Jeho činnost se zaměřuje na dospělé občany - kardiaky, diabetiky, 

respiriky,  lidi  s  onkologickým onemocněním nebo nemocemi pohybového ústrojí.  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.

Ke konci  roku 2012 měla  organizace 323 členů,  což je  spolu  se Spolkem rodáků největší  počet  členů 

sdružení v Turnově. Svaz má svůj výkonný výbor, revizní komisi, 20 úsekářů a dvě dvojice, které navštěvují 

jubilanty.

Činnost v roce 2012:

Pokračovala tradice osobních gratulací jubilantům od 70 let, mladším jubilantům ( 50, 55, 60 a 65 let) zaslal 

Svaz písemnou gratulaci.  V roce 2012 to bylo  57 jubilantů s návštěvou a 15 zaslaných gratulací.  Před 

Vánocemi navštívili pověření členové  své kolegy, kteří se již nemohou účastnit společných akcí, s malým 

dárkem. 

Bylo zakoupeno 32 permanentek do bazénu, které byly hojně využívány.

Ve spolupráci se sociálním odborem městského úřadu a Terénní pečovatelskou službou byly uskutečněny 

dva koncerty pro seniory zdarma, a to jarní a vánoční.

Svaz pro  své členy pořádal  pravidelné zájezdy (  většinou kombinovány autobusem nebo vlakem),  pěší 

vycházky po okolí a návštěvy divadel a památek. V roce 2012 se uskutečnily tyto zájezdy:

– zájezd do divadla F. X. Šaldy v Liberci  - Madame Butterfly  (únor)

– zájezd na hrad Valečov (květen, červen)

– zájezd do divadla F. X. Šaldy v Liberci + Na tý louce zelený (květen)

– poznávací zájezd do Hrádku nad Nisou (květen)
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– zájezd do Bozkova (červen)

– zájezd do Špindlerova Mlýna (září)

– zájezd na Javorník, Obří sud (září)

– zájezd do divadla F. X. Šaldy v Liberci  - La Traviata (říjen)

– zájezd do divadla v Liberci - Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše (listopad)

Dále byly organizovány pravidelné vycházky po okolí a tradiční mikulášské posezení s hudbou v hostinci na 

Podháji.

( Zdroj: výroční zpráva organizace)

► PORADNA PRO RODINU A DĚTI, REP - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, ŽIŽKOVA 1623
Vedoucí: Mgr. Zdenka Flugrová

Poradna pro rodinu a děti v Turnově vznikla v září 2003, na konci prázdnin 2004 se přestěhovala do prostor 

v Žižkově ulici. 

Poradna pro rodinu a děti v Turnově je provozována ve spolupráci Města Turnova s Občanským sdružením 

REP (REP - REsocializační Pomoc) a působí v oblasti prevence kriminality. Klienty jsou děti do 18 let a jejich 

rodiny.

Poskytuje služby zejména v těchto oblastech:

- školní selhávání

- selhávání při pracovním uplatnění

- posílení právního vědomí

- narušené vztahy

- poruchy chování

Organizace působí ve spádové oblasti Libereckého kraje. Poradenství bylo poskytováno bezplatně a časově 

se přizpůsobovalo klientům – služby od 12 do 19 hodin. V minulém období byla zavedena také internetová 

poradna. 

(Zdroj: Katalog sociálních služeb Turnovska a internetové stránky organizace)

► SLUNCE VŠEM, KOSMONAUTŮ 1641, TURNOV
Předsedkyně: Marcela Kurfirstová

Organizační tým: Bohuslava Charousková, Jarmila Bažantová, Věra Bečková, Soňa Šťastná

O. s. Slunce všem vzniklo v roce 2004 jako sdružení rodičů a přátel dětí postižených autismem a ostatních 

postižení, kterým leží na srdci budoucnost jejich dětí po dovršení dospělého věku a ukončení docházky do 

Dětského centra v Turnově. Naší hlavní vizí je vybudovat ve spolupráci s Městem Turnov Denní centrum pro 

dospělé postižené autismem.

V současnosti se zabývá volnočasovýmí aktivitami pro děti  a dospělé s těžkým mentálním postižením a 

autismem, provozujeme odpolední  „kroužky“  -  výtvarné,  pracovní,  muzikoterapie,  pořádáme denní akce, 

výlety. V sdružení  se scházejí rodiče a rodinní příslušníci, kteří se se svými postiženými dětmi zapojují do 

připraveného programu, který je přizpůsoben jejich postižení a ochotě v daný den spolupracovat. Cílovou 

skupinou jsou děti a dospělí s těžkým mentálním postižením a autismem. Jedná se o osoby, které potřebují 

trvalý dohled a nebudou moci působit samostatně. 
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V roce 2012 byla dokončena přestavba prostor pro Denní centrum v Turnově pro skupinu dospělých klientů s 

těžkým mentálním postižením a autismem s poruchami chování. Jedná se jediné zařízení tohoto druhu v 

Libereckém kraji.Centrum bylo  otevřeno  4.  září  tohoto  roku  (viz  Kalendárium).  V  roce  2012  se  konaly 

odborné semináře a přednášky na téma autismus a sociální politika.

(Zdroj: Katalog sociálních služeb Turnovska a internetové stránky organizace)

► PORADENSKÉ CENTRUM PRO NEVIDOMÉ A ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ, TURNOV
Centrum sídlí v Městské knihovně Antonína Marka v Jeronýmově ulici, a to od února 2004. Ve sledovaném 

roce nabízelo následující činnosti:

-  poradenství  a  služby  pro  nevidomé  a  slabozraké  -  zajišťovala  Sjednocená organizace  nevidomých  a 

slabozrakých (SONS)

- kontaktní místo Tyflocentra Liberec - toto pracoviště je zahrnuto do sítě středisek integračních služeb pro 

zrakově handicapované občany, zabývá se integrací zrakově postižených do společnosti a zlepšením jejich 

seberealizace

- pravidelné měsíční pořady Křeslo pro hosta (vede Eva Kordová)

- ergoterapeutické programy pro nevidomé

- zvuková knihovna

Všechny tyto služby jsou uživatelům poskytovány zdarma.

(Zdroj: Katalog sociálních služeb, internetové stránky Městské knihovny Antonína Marka)
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IX.
SPORT 

A SPORTOVNÍ ORGANIZACE 20  1  2  
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Kalendárium

► Pro rok 2012 zůstal počet subjektů, využívajících podporu sportovní komise stejný:
Tělovýchovně sportovní klub Turnov
TJ Sokol Turnov
Atletický klub Turnov
Fotbalový klub Pěnčín - Turnov
Tenisový klub Turnov
Klub českých turistů Turnov
Český Junák, svaz skautů a skautek, středisko Štika Turnov
SKI club Turnov
Klub lyžařů Turnov
Bruslařský a hokejový klub Turnov
TJ Orel Turnov
Sportovně střelecký klub Sokol Malý Rohozec
Klub aktivních vozíčkářů
TJ Zikuda šachy
Sportovně střelecký klub Olympia Turnov

Prostřednictvím sportovní komise Město v roce 2012 podpořilo tělovýchovnou činnost v Turnově 
částkou 5 milionů korun na tělovýchovné organizace a Nejlepšího sportovce, dále bylo v městském 
rozpočtu vyčleněno 400 tis. na mezinárodní atletický mítink Memoriál Ludvíka Daňka a 30 tis. na akci 
Trenér, učitel. Účet pro odměny sportovců při vítězství na mistrovství světa nebo Evropy byl dotován 
50 tis. korunami.  Společně s částkou 4,8 mil.  korun, kterou Město dotuje spravování sportovních 
areálů prostřednictvím Městské sportovní  Turnov,  s.r.o.,  tedy bylo do sportu vynaloženo  10 mil. 
korun.  
Od  1.1.2012  vstoupila  v  platnost  nová  koncepce  sportu  včetně  rozpočtových  pravidel  a  pokynů  pro 

vyúčtování, která se v praxi cizelovala téměř celý další rok. Přidělené peníze byly ovšem rozděleny, a to:

1/ Provozní náklady - 3 380 tisíc korun

2/ Sportovní činnost - 1 119,2 tisíc korun

3/ Investice - 500 tisíc korun

Jednotlivým subjektům byly z celkové částky přiděleny tyto příspěvky (zaokrouhleno na tisíce korun):

• Tělovýchovná jednota Turnov - 1.977 tisíc korun

• Tělovýchovně sportovní klub - 781 tisíc korun

• Tělocvičná jednota Sokol Turnov - 741,5 tisíc korun

• Atletický klub SYNER Turnov - 462 tisíc korun

• Fotbalový klub Pěnčín - Turnov - 382 tisíc korun

• Tenisový klub Turnov - 125 tisíc korun

• Klub českých turistů - 68 tisíc korun
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• Junák - středisko Štika Turnov - 91 tisíc korun

• SKI klub Turnov - 55 tisíc korun

• Klub lyžařů Turnov - 141 tisíc korun

• TJ Orel Turnov - 24,5 tisíc korun

• TJ Zikuda šachy - 50 tisíc korun

• Bruslařský a hokejový klub Turnov - 63 tisíc korun

• Střelecký klub Sokol Malý Rohozec - 15 tisíc korun

• SSK Olympia - 25 tisíc korun

Na akci Nejlepší sportovec roku bylo vyčleněno 70 tisíc korun.

Na posledním jednání komise v tomto roce byl přijat další subjekt - ABT Česana Malý Rohozec - který se 

zabývá hlavně cyklistikou, lyžováním a dalšími sporty v přírodě.

► V sobotu 4. února proběhlo v prostředí kulturního domu Střelnice slavnostní vyhlášení výsledků 

ankety Nejlepší sportovec Turnova roku 2011, podruhé v historii před  Sportovním plesem TJ Turnov. 

Jubilejní  20. ročník ankety tradičně  uspořádala Žlutá  ponorka,  a  to  v  pěti  kategoriích.  Dále  byli  jako 

každoročně vyhlášeni sportovci vybraní na zápis do Zlaté knihy osobností turnovského sportu. 

Do Zlaté knihy byli za rok 2011 zapsáni:

Zápis do Zlaté knihy osobností turnovského sportu za rok 201  1  :  

- Ing. Vladimír Stránský - Junák, středisko Štika Turnov

- Josef Netušil - Fotbalový klub

Nejlepší sportovec roku 2011:
1.kategorie – JEDNOTLIVCI

1. místo Gomzyk-Omová Michaela – TJ Turnov, oddíl radioorientačního běhu

2. místo Dlabaja Tomáš – TJ Turnov, oddíl radioorientačního běhu

3. místo Čapek Jan – Atom cycles Turnov

4. místo Kazda Jan – TJ Turnov, oddíl IMPACT kickboxing

5. místo Oma Jakub – TJ Turnov, oddíl radioorientačního běhu 

2. kategorie – DRUŽSTVA – A – žactvo a dorost

1. místo družstvo dorostenců, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu

2. místo mladší žáci, FK Pěnčín Turnov

3. místo družstvo mladšího žactva – TSC Turnov, oddíl juda 

2. kategorie – DRUŽSTVA – B – junioři a dospělí

1. místo družstvo dospělých – TJ Turnov, oddíl orientačního běhu

2. místo družstvo dospělých – šachový klub ZIKUDA Turnov

3. místo družstvo mužů A – AC SYNER Turnov

3.kategorie – SPORTOVNÍ NADĚJE – A- do 14 let

1. místo Egrt Josef – AC SYNER Turnov 

2. místo Prokorátová Andrea – TSC Turnov, oddíl juda

3. místo Hájková Petra – TSC Turnov, oddíl juda

3.kategorie – SPORTOVNÍ NADĚJE -B- do 18l et
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1. místo Mazgal Jaromír – AC SYNER Turnov

2. místo Mlejnková Michaela – TJ Turnov, oddíl volejbalu

3. místo Pavlovcová Petra – TJ Turnov, oddíl orientačního běhu

4. kategorie – TRENÉR ROKU

1. místo Gomzyk Andriy – TJ Turnov, oddíl radioorientačního běhu

2. místo Král Dušan – AC SYNER Turnov

3. místo Šimek Jiří – FK Pěnčín-Turnov

5. kategorie – SPORTOVNÍ AKCE ROKU

1. místo Memoriál L. Daňka – AC SYNER Turnov

2. místo Memoriál Milana Kopala – Klub lyžařů Turnov

Cenu veřejnosti, kterou již třetím rokem připravujeme ve spolupráci s TvA, vyhrál Tomáš Dlabaja z oddílu 

orientačního běhu TJ Turnov. 

► V sobotu 3. března se v hale TSC uskutečnil badmintonový turnaj amatérů. Zúčastnilo se ho 12 

závodících žen a 17 mužů a medailová místa obsadili: 

● 1. Jana Chrumková, 2. Kateřina Košilková, 3. Liana Strašíková

● 1. Radek Mikule, 2. Miloš Honzák, 3. Miroslav Žák ml.

► V neděli 4. března byl ukončen provoz kluziště v Alešově ulici. Bruslilo se tu od 16. prosince 2011 a 

služeb využilo přes tři  a půl tisíce lidí.  Březnový nástup teplého počasí způsobil,  že chladící zařízení již 

nedokázalo udržet led v požadované kvalitě.

► V neděli 11. března skončila lyžařská sezóna v areálu ve Struhách.  Jednalo se zřejmě o nejkratší 

lyžařskou zimu v historii areálu. Teplé prosincové počasí dovolilo rozjet vlek až 26. ledna. Tuto zimu se tedy 

ve  Struhách  lyžovalo  59  dní.  Návštěvníci  však  ocenili  několik  zlepšení  ve  vybavení  včetně  nového 

občerstvení.

► K 31.  březnu bylo  vypsáno historicky první  výběrové řízení  na  dotace ze sportovního fondu, 
ustaveného od nového roku. V prvním kole bylo přihlášeno 22 projektů a z toho bylo podpořeno 16 
za celkovou částku 95.600,- Kč:

  1/ FK Pěnčín - Turnov, oddíl mládeže - Turnaj na Slovensku......................... 5.000,- Kč

  2/ TJ Turnov, RS Mašov - Velký jarní sportovní turnaj ..................................  3.000,- Kč

  3/ TJ Turnov, oddíl SOK - Mistrovství ČR v orientačním běhu ...................   10.000,- Kč

  4/TJ Turnov, oddíl volejbalu - Letní soustředění Branžež (kadetky) .............. 5.000,- Kč

  5/ TJ Turnov, oddíl volejbalu -Příprava na soutěže ČR (žáci a kadeti)........... 5.000,- Kč

  6/ SSK Sokol Malý Rohozec - 4. ročník soutěží neregistrovaných střelců ....  3.000,- Kč

  7/ Ve vodě v pohodě, o.s. - Plavání s čertem a Mikulášem ...........................  9.600,- Kč

  8/ Povyk, o.s. - Prázdninové sportování ........................................................15.000,- Kč 

  9/ SVČDM - Česko-polský florbalový turnaj ................................................. .. 3.000,- Kč

10/ TSC, oddíl judo - Samurajská katana...........................................................4.000,- Kč
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11/ TJ Turnov, oddíl florbalu - Náborový turnaj oddílu ....................................... 3.000,- Kč

12/ TJ Turnov, oddíl florbalu - Letní soustředění 2012 ...................................... 5.000,- Kč

13/ TJ Turnov, oddíl basketbalu - Turnaj starších žáků O turnovský achát ....... 5.000,- Kč

14/ TJ Turnov, oddíl basketbalu - Letní soustředění - děti ................................. 5.000,- Kč

15/ Junák Turnov - Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek ................................ 5.000,- Kč

16/ TJ Turnov, oddíl orientačního běhu - Pěkné prázdniny v Českém ráji ........10.000,- Kč

Ve   druhém kole,  které se konalo k 15.  červnu,  bylo podpořeno dalších 6 žádostí. Mezitím získal  fond 

sponzorský dar od firmy Zikuda ve výši 50 tis. korun, takže celkem bylo z fondu rozděleno 148.600,- Kč, 

1.400 Kč zůstalo v rezervě.

► V úterý  24. dubna, na svátek sv. Jiří  - patrona skautů, byly na turnovském náměstí zahájeny 
oslavy sta let českého skautingu.  Sešlo se tu asi 150 skautů ve zvláště vyrobených jubilejních šátcích, 

stiskem ruky potvrdili svoje přátelství a nakrojili obří dort. Takto symbolicky oslavili a osladili svůj vstup do 

druhé stovky existence skautského hnutí. Turnovské skautské středisko Štika bylo založeno v roce 1916 a v 

roce 2012 mělo 292 členů v osmi oddílech.

► V neděli 6. května se poprvé na domácím hřišti předvedl tým žen FK Pěnčín - Turnov.  Ženský 

fotbalový tým byl  založen loni  v létě,  od podzimu plánoval již  pravidelné soutěže.  Ženy nastoupily před 

utkáním A-týmu proti Ústí nad Orlicí, které skončilo těsně 2:3. V hlavním zápasu bylo soupeřem Mnichovo 

Hradiště a turnovský tým prohrál 0:6.

► V sobotu 19. května v Turnově proběhlo 2. kolo Ligy žáků o Samurajskou katanu.  Obou kol se 

zúčastnilo 395 dětí z 21 oddílů a klubů pěti krajů ČR. Z Turnova soutěžilo 41 dětí a vedly si velmi dobře: 

celkově TSC Turnov nasbíralo 171 bodů a získalo s velkým náskokem 1. místo před druhým Judo Česká 

Třebová (94,5 bodu) a třetím JC Liberec (59,5 bodu).

► V úterý 22. května se konal 13. ročník  Memoriálu Ludvíka Daňka.  Do Turnova se opět sjelo na 160 

atletů, k hvězdám mítinku patřil desetibojař Roman Šebrle. V hlavní disciplíně - hodu diskem - startovali atleti 

zvučných jmen, jako Piotr Malachowski,  Gerd Kanter,  zvítězil  německý reprezentant Robert  Hartig, který 

vítězným hodem 70,66 metru překonal svůj rekord! Závody byly letos zpestřeny i o soupeření radních z 

okolních  měst  Libereckého  kraje. Celkem  deset  politiků  včetně  hejtmana  Libereckého  kraje  Stanislava 

Eichlera tak změřilo síly ve vrhu koulí.  Na příčku nejvyšší  po šesti  vrzích vystoupal smržovský starosta 

Marek Hotovec s nejlepším vrhem 14,23 m. Druhý se umístil několikanásobný vítěz v této disciplíně Michal 

Kraus  (ČSSD)  vrhem 12,12  m a  třetí  skončil  Tomáš Hudec,  zastupitel  města  Turnov,  vrhem 10,65  m. 

Hejtman Libereckého kraje se umístil na pátém místě vrhem dlouhým 10,48 m. 

Sportovní den začal už dopoledne dětskými zábavnými hrami se speciálním atletickým nářadím - od 10 

hodin je připravilo Středisko pro volný čas dětí a mládeže. Po autogramiádě a prvních pokusech atletických 

borců přišlo  slavnostní  zahájení  za účasti  mistra  světa  v  hodu diskem Imricha Bugára a vedení města 

Turnova i Libereckého kraje. Odpoledne bylo velmi horké a dusné "předbouřkové" počasí.

Na pořadu hlavního závodu byly memoárové disciplíny:
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- hod diskem - Memoriál Ludvíka Daňka

- běh na  800 m - Memoriál Antonína Lederera a Jaroslava Kašpárka

- běh 400 m překážek - Memoriál Michala Kobosila

- skok o tyči - Memoriál Františka Svobody

- hod oštěpem - Memoriál Antonína Koška

- dále běh na 100 m, skok do výšky, vrh koulí a pro českou reprezentaci 4 x 100 m

Tradičně nejsledovanější a nejnapínavější disciplínou byl hod diskem, v němž zvítězil výše uvedený Němec 

Robert Harting.  Dobře obsazená byla i  disciplína vrhu koulí,  kde loňský vítěz Žalský skončil  na 3. místě 

vrhem 19,75 metru. Mezi běžci Turnov poprvé přivítal reprezentanty z Jihoafrické republiky.

Výsledky jednotlivých disciplín:

Muži:
100 m: 1. Hannes Dreyer (Jihoafrická republika) 10,52, 2. Joaste Wade (Jihoafrická republika) 10,65, 3. Jan 

             Veleba (AK Kroměříž) 10.67        

400 m: 1. Thomas Schneider (Německo) 46,74, 2. Moeng Lebogang (Jihoafrická republika) 47,39, 3. Jan 

             Kubista (TJ Dukla Praha) 47,84

800 m: 1. Fafrmod Kuralov (AC Česká Lípa) 1:50,12, 2. Petr Vitner (TJ Nové Město na Moravě) 1:51,12, 

             3. Jakub Ševčík (AK SSK Šternberk) 1:51,96

1500 m: 1. Lukáš Kourek (TJ Nové Město na Moravě) 3:52,38, Václav Janoušek (Spartak Praha 4) 3:52.43, 

               3. Jaroslav Szabo (Slovensko) 3:52,62

400 m př.: 1. Michal Brož (TJ Dukla Praha) 51,19, 2. Radek Fischer (Spartak Praha 4) 51,35, 3. Michal Uhlík 

                  (AK Kroměříž) 51,55 

Dálka: 1. Štěpán Wagner (TJ Dukla Praha) 8,08  2. Roman Novotný (AK Kroměříž) 7,76 3. Milan Pírek (AK 

             Kroměříž) 7,57

Výška: 1. Michael Kabelka (Slovensko) 2,10, 2. David Kovalský (PSK Olymp Praha) 2,05 3. Josef Skrčený 

              (TJ Dukla Praha) 2,05

Disk: 1. Robert Harting (Německo) 70,66, 2. Piotr Malachowski (Polsko) 67,37, 3. Gerd Kanter (Estonsko) 

             66, 32. Náš byl nejlepší Jan Marcell - 6. místo (VSK Univerzita Brno) 61,47

Koule: 1. Dylan Armstrong (Kanada) 20,92 2. Ladislav Prášil (TJ Dukla Praha) 19,90 3. Antonín Žalský 

            (Hvězda SKP Pardubice) 19,75

Ženy:
100 m: 1. Kateřina Čechová (PSK Olymp Praha) 11,61  2. Iveta Mazáčová (PSK Olymp Praha) 12,26 

             3. Michaela Bičianová (TJ LIAZ Jablonec n. N.) a Klára Michalská (TJ LIAZ Jablonec n. N.) 12,61

400 m: 1. Diana Mezuliánová (TJ Sokol SG Plzeň - Petřín) 57,42  2. Veronika Šťastná (PSK Olymp Praha) 

                57,66 3. Michaela Bičianová (TJ LIAZ Jablonec n. N.) 58,17

Skok o tyči: 1. Michaela Nosková (AC Pardubice) 3,40 2. Zuzana Pražáková (TJ Sokol Kolín - atletika) 3,20 

                     3. Klára Zemnanová (TJ LIAZ Jablonec n.N.) 3,20

Disk: 1. Věra Pospíšilová - Cechlová (PSK Olymp Praha) 60,94 2. Eliška Staňková (PSK Olymp Praha) 

58,70 

          3. Jitka Kubelová (PSK Olymp Praha) 52,23
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► V neděli  10.  června se na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově konal krajský sokolský slet.  Na 

generálce před červencovým XV. všesokolským sletem v Praze se u nás představilo 500 cvičenců ze tří žup 

Libereckého,  Královéhradeckého  a  Středočeského  kraje.  Cvičení  všech  skupin  od  dětí  až  po  seniory 

sledovalo  asi  dva  a  půl  tisíce  diváků.  Škoda,  že  počasí  cvičencům příliš  nepřálo  a  ve  druhé  polovině 

programu se rozpršelo.

Program sletu:

14.00 - postupný nástup cvičenců na plochu, nástup vlajkové čety, hymna, přivítání a zahájení sletu

14.20 - skladba „Jen pro ten dnešní den“ 

14.30 - skladba „Muzikantova písnička“

14.37 - skladba „Návštěvníci“

14.46 - skladba „Nebe nad hlavou“ 

14.54 - skladba „Jonatán“ 

15.05 - skladba „Dávej, ber“ 

15.12 - skladba „Člověče, nezlob se“ 

15.20 - skladba „Kontrasty“ 

15.32 - skladba „Aerobik“ 

15.34 - skladba „Ať žijí duchové“

15.36 - skladba „Česká suita“

15.50 - skladba „Chlapáci“ 

16.02 - závěrečný ceremoniál
            

Jako předprogram vystoupily před zaplněnou tribunou mažoretky Perličky. Víkendovou všesokolskou akci 

doplnily také doprovodné společenské programy, volejbalový turnaj a akce pro turisty.

Sokolské  hnutí  oslavilo  v  roce  2012  150  let  od  svého  vzniku.  Turnovská  jednota  patří  k  nejstarším  v 

republice, vznikla jen několik týdnů po té pražské. První tělocvičnou sokolů v Turnově byla zahrada hostince 

Václav Šuberta, postupně se cvičilo i v hostincích U Koubusů, U města Petrohradu v Hluboké ulici nebo v 

České koruně na náměstí.  V roce 1884 byl  dán první podnět na uspořádání finanční sbírky pro stavbu 

Sokolovny. Slavnostní otevření jedné z prvních deseti sokoloven v zemi se v Turnově uskutečnilo 28. května 

1898. O deset let později  přibyly sochy na průčelí budovy a v roce 1932 pomník zakladatele Sokola M. 

Tyrše.

V průběhu roku se konaly další oslavy tohoto významného jubilea, soustředěné hlavně na září.

► Ve čtvrtek 14. června se na turnovském atletickém stadionu uskutečnilo krajské finále již sedmého 
ročníku  „Atletického  trojboje  všestrannosti“. Pod  patronací  zdejšího  Střediska  pro  volný  čas  Žlutá 

ponorka,  resp.  českého nadějného vícebojaře Adama Sebastiana Helceleta,  který  pochází  z Olešnice u 

Turnova, soutěžili žáci  1. až 5. tříd v hodu míčkem, skoku do dálky a běhu na 50 metrů. Z Turnováků si 

nejlépe vedl Ondřej Medek, který zvítězil v kategorii žáků 3. ročníku.

► O víkendu 16. a   17. června se uskutečnil 8. ročník závodu ve slalomu na kolečkových bruslích 
memoriál Milana Kopala a CILA CUP 2012 a zároveň světový pohár in line World Cup. Závody proběhly 
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opět v ulici Jana Palacha, která byla pro dopravu uzavřena. Zúčastnilo se 100 borců z pěti států Evropy. 

Tentokrát závodům přálo počasí a nedošlo k žádnému zranění.

V kategorii mužů zvítězil Kristaps Zvejniels z Lotyšska před dvěma Němci Manuelem Alessandro Zoerlinem 

a Benediktem Heudorfs-Merzem. Nejlepším Čechem byl Turnovák Jan Moeller, který skončil na 14. místě, 

dále nás reprezentovali Jindřich Novák (22. Místo) a Alexander Adam (28. Místo).  Kategorii žen tradičně 

vládly Němky v čele s vítězkou Ann-Katrin Stolzovou. Z České republiky byla nejlepší Gabriela Kudelásková 

z SKP Kometa Brno (10. místo), z Turnova nejlépe dojela Martina Šulcová (18. místo).

V samostatném vloženém závodu změřili síly také předžáci a přípravky. Z hochů byli nejúspěšnější závodníci 

ze Slovanu, v kategorii dívek ze Ski Clubu Železná Ruda. Z turnovských závodníků uspěl nejlépe Alexander 

Adam, který obsadil 6. místo.

► Šachový klub Zikuda Turnov ve spolupráci s obcí Modřišice uspořádal v sobotu 16. června druhý 
ročník šachového turnaje „O rohozecký soudek“. Vítězem se stal Ing. Zdeněk Maršálek z pořádajícího 

oddílu před loňským vítězem Zdeňkem Hábou z Jihlavy. Turnaje se zúčastnilo celkem 40 šachistů z různých 

oddílů ČR.

► Ve dnech 22. až 24. června se konalo mistrovství ČR  juniorů a dorostenců  v atletice. Na stadionu 

Evžena Rošického v Praze získali  z  AC SYNER Turnov 2 medaile:  junior Jan Formáček vybojoval  zlato 

v hodu kladivem juniorů výkonem 60,53 m a Kateřina Čermáková stříbro v běhu na 800 metrů dorostenek 

výkonem 2.17:45. Dále uspěl dorostenec Jiří Porš, který se umístil ve vrhu koulí na 4. místě, v hodu diskem 

na 6. místě a v hodu kladivem na 10. místě. Jan Formáček byl v hodu diskem čtvrtý v republice.

► Ve dnech 20.  –  21.  července  se konalo mistrovství  světa  v  orientačním běhu ve  švýcarském 
Lausanne. A poprvé se Turnováci Tomáš Dlabaja, Jan Šedivý a Jan Procházka stali mistry světa ve 
štafetě! Tomáš Dlabaja štafetu rozbíhal a z 35 reprezentačních štafet doběhl s minimálním odstupem čtvrtý. 

Druhý úsek běžel Jan Šedivý, který se v průběhu závodu propracoval na první místo, na kterém předával i 

Janu Procházkovi.  Jan Procházka absolvoval  celý závod ve skupince s nakonec druhými Nory a třetími 

Švédy. Místní tisk o události napsal: „Nejen výsledek, ale i aktivní přístup v průběhu závodů jsou nejlepší 

vizitkou našich tří  závodníků. Mistrovství světa v orientačním běhu se běhá od roku 1966, ale nikdy se 

nepodařilo získat zlatou medaili ze štafetového závodu a tento výsledek je určitě jeden z největších v celých 

dějinách našich orientačních sportů vůbec.

Tomáš Dlabaja přepsal klubovou historii již v minulém roce a hned několikrát. Pro OOB TJ Turnov vybojoval 

vůbec první individuální zlaté medaile z domácích šampionátů, byl u 1. místa na MČR klubů a nominoval se i 

na MS, kde se mu však nedařilo. Tento výsledek ční daleko nad ostatními, které se v třicetileté historii oddílu 

podařilo turnovským závodníkům vybojovat.

►  V sobotu 27. října 2012 se konalo závěrečné 3.kolo "Ligy žáků o Samurajskou katanu"  v Mladé 

Boleslavi.  Celého  ročníku  2012  se  zúčastnilo  celkem  542  dětí  z  22  oddílů  a  klubů  z  pěti  krajů  ČR.   

Z turnovského oddílu TSC soutěžilo 32 dětí  pod vedením trenérů Kláry Volfové, Ivety Trpišovské,  Jakuba 

Mareše,  Aleše Bartoše a Jana Zárybnického. Soutěž završila Liberecký KS juda a řídil ji Jiří Vydra STK KS 
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Judo. Z turnovských rozhodovali  Pavel Kopal a František Rudolf. K úspěšnému obhájení vítězství z roku 

2011 chybělo 3,5bodu, takže Turnov skončil na druhém místě.

Výsledky soutěží (dle věku a váhových kategorií)

Kategorie „koťat“ 7-8 let:

1. místo: Filip Mikule, Jakub Hujer

2.místo: Petr Reiniš , Adam Flanderka, Matěj  Šorf

3.místo: Aneta Táborská 

4.místo : Daniel Bílek, Daniel  Fritz,Tomáš Klátik 

Kategorie „mláďat“ 9–10 let:

1.místo :  Lukáš Jansa,   Klára Volfová

3.místo :  Julie Zárybnická, Tomáš Krajčovič, Tomáš Starý, Miroslav Kramár

4.místo : Adam Bartoš

5.místo :  David Cerman, Josef Mašek, Jakub Eršil

Kategorie mladší žáci a žákyně 11–12 let:

2.místo :   Miroslav Drahoňovský

4.místo :  Lukáš Jágr

Kategorie starší žáci a žákyně 13–14let:

1.místo :   Jan Pilař

2.místo : Jakub Sucharda

3.místo :   Aneta Ječná      

5.místo :   Alex Richter

Celkové výsledky družstev za rok 2012 :1.místo - Judo Česká Třebová (243 bodů)

 2.místo: TSC Turnov (240 bodů)

 3.místo: JC Liberec (135,5 bodů)

 4.místo: SKP Judo Jičín (134 bodů)

 5.místo: SEDDMA Semily  (108,5 bodu)

 6.místo:  Judo ZŠ Sadová Čáslav (106,5 bodu)

 7.místo:  JK Jablonec (103 bodů)

► V neděli 14. října zorganizoval AC SYNER Turnov již  39. ročník silničního běhu Hruštice 2012 na 
15 km z Turnova na Malou Skálu. Závodu se účastnilo 68 běžců v osmi kategoriích:

- muži do 39 let -  celkem 24 účastníků, zvítězil Luboš Gaisl z turnovského AC SYNER. Další domácí běžci 

  obsadili 2. místo (Martin Berka), dále 7., 8., 13., 16. a 23. místo

- muži veteráni 40 - 49 let - celkem 8 účastníků, zvítězil Andrej Kinč z Liberce

- muži veteráni 50 - 59 let - celkem 9 účastníků, zvítězil Viktor Petronjuk z Ukrajiny, závodící za ČZU Praha

- muži veteráni 60 - 69 let - celkem 9 účastníků, první doběhl Jiří Javůrek z TJ Maratonstav Úpice

- muži veteráni 70 let a více - celkem 7 účastníků, zvítězil Ludvík Šteinc z AC Vrchlabí

- ženy do 35 let - celkem 4 účastnice, zvítězila Tereza Zuzánková z AC Slovan Liberec, naše Barbora Jíšová 

  byla třetí
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- ženy 35 - 44 let - rovněž 4 účastnice, první byla Jana Klimešová z USK Praha

- ženy 45 let a více - celkem 2 účastnice, zvítězila Hana Vacková z SK Hronov

► V pondělí  10.  prosince  bylo  otevřeno  kluziště  s  umělým  ledem a  rolbou v  sídlišti  u  nádraží. 
Otevírací doba byla pro veřejnost v pondělí až pátek od 15 do 17 hodin, o víkendu 9 - 12 a 13 - 18.30 hodin. 

Stejně jako o víkendech bylo  otevřeno i  o pololetních prázdninách.  Pro novou sezónu byl  zjednodušen 

systém vstupného:  jednotné vstupné pro  děti  i  dospělé  25,-  Kč,  hokeje  620,-  Kč.  Pro malý  zájem byly 

zrušeny permanentní a rodinné vstupenky.

► Navzdory oblevě byl o prvním vánočním svátku 25. prosince spuštěn vlek ve Struhách.  V téměř 

jarním počasí letošních Vánoc se mezi zelenými stráněmi vyjímal pruh sjezdovky, který měl 40 centimetrů 

většinou umělého sněhu. Bohužel s pokračující oblevou a deštěm byl provoz přerušen už 5. ledna 2013. Vše 

vynahradilo až mrazivé počasí, trvající hluboko do jarního období 2013.  Areál v majetku Klubu lyžařů Turnov 

byl tuto zimu vybaven technikou na výrobu umělého sněhu, talířovým vlekem, rolbou Pisten Bully, kterou byl 

každý den upravován povrch. Nechyběl stánek s občerstvením. Turnovská sjezdovka byla znovu profilově 

upravena,  takže splňuje parametry modré sjezdovky,  délka je  300 metrů a převýšení  50 metrů.  Během 

prázdnin, jako hned za začátku, a o víkendech jezdil vlek od 9 hodin  do 21, od 18 hodin do konce pak s 

osvětlením (večerní lyžování). Všední dny byl k dispozici lyžařům od 15 do 21 hodin. Pro nejmenší lyžaře byl 

opět připraven provázkový vlek. Ceny za využití vleku zůstaly víceméně stejné, zvedly se v hodinové sazbě, 

a to:

- 1 jízda..................................... 20,- Kč.......................................děti 20,- Kč

- 1 hodina ................................. 70,- Kč ........................................... 60,- Kč

- 2 hodiny ................................110,- Kč ...........................................  85,- Kč

- 3 hodiny ................................145,- Kč .........................................  110,- Kč

- odpolední (12 - 18 hod.)........  180,- Kč ......................................... 145,- Kč

- celodenní (9 - 18 hod) ..........  220,- Kč ......................................... 170,- Kč

- večerní lyžování/1 hod. ..........  60,- Kč..........................................   60,- Kč

- bodová jízdenka (20 jízd) ..............................................................  150,- Kč 

► Posledním sportovním podnikem roku byl  tradiční Silvestrovský běh sídlištěm,  který se letos 
konal po 38.  Hlavním pořadatelem byla opět Žlutá ponorka v osobě Mgr. Karla Štrincla, připojily se také 

Tělovýchovně  sportovní  klub  a  AC  Turnov. Příznivé,  téměř  jarní  počasí,  holá  a  suchá  trať,  přilákala 

rekordních 85 závodníků z Turnova a okolí,  ale i  z Prahy,  Brna, Blanska a dokonce z Dubaje. Vítězem 

hlavního závodu mužů do 39 let se stal již potřetí David Kučera z ABK Liberec v novém traťovém rekordu 

17:02,7 minut, který dokázal meziročně zlepšit o 45,7 sec. Druhé místo vybojoval domácí Luboš Gaisl z AC 

SYNER Turnov časem 17:06.4  a třetí  příčku obsadil  Jiří  Čivrný ml.  ze  Semil  časem 18:10.7.  Dubajský 

závodník James Buchann doběhl jako pátý. V kategorii žen zvítězila Barbora Jíšová,  závodící už za pražský 

klub, časem  20:48.8 minut.

Vítězové jednotlivých kategorií:

• Muži do 39 let (5.500 m) - David Kučera (AKB Liberec)
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• Veteráni 40 - 49 let (5.500 m) - Daniel Orálek (AC Moravia Slávie Brno)

• Veteráni 50 - 59 let (5.500 m) - Pavel Tomsa (Doubrava)

• Veteráni nad 60 let (5.500 m) - Karel Trejbal (SKT Mladá Boleslav)

• Ženy do 35 let (5.500 m) - Barbora Jíšová (Perňa systém Praha)

• Ženy nad 35 let ( 5.500 m)  - Pavla Loudová (AC Česká Lípa)

Sportovní organizace
► MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV S.R.O., SKÁLOVA 72
Jednatel:  Bc. Jindřich Kořínek

Dozorčí rada: Ing. Milan Hejduk, Mgr. Otakar Špetlík, František Zikuda, Tomáš Hudec, Ing. Jaromír Pekař

Hlavní  předmět  činnosti:  Provozování  tělovýchovných  a  sportovních  zařízení  sloužících  k regeneraci  a 

rekondici, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.

Společnost byla zřízena v roce 2000, a to za účelem:

a) starat se o provoz a údržbu sportovních zařízení, která jsou v majetku Města

b) aktivně se podílet na přípravě a vybudování Sportovního centra v Maškově zahradě

Dalším  předmětem činnosti  společnosti  je  pronájem nemovitostí  a  nebytových  prostor,  koupě  zboží  za 

účelem dalšího prodeje a reklamní činnost.  V průběhu roku došlo k rozšíření koncese o silniční nákladní 

dopravu.

Hlavním úkolem roku byla příprava na výstavbu sportovního areálu v Maškově zahradě.

Personalistika:

V roce 2012 měla společnost  7 pracovníků na plný úvazek, a to 5 v plaveckém bazénu, jednoho správce 

atletického  stadionu  a  jednoho  správce  fotbalového  stadionu,  dále  1  pracovníka  na  částečný  úvazek 

(správce sokolovny Mašov) a dalších 6 pracovníků na dohodu (většinou údržba a úklid areálů).

Činnost Městské sportovní v roce 2012:

1/ Provozování plaveckého bazénu Výšinka
Rok 2012 byl třetím rokem nepřetržitého provozu bazénu po rekonstrukci. Podle dosavadních zkušeností 

byla upravena provozní doba a konečné vybavení bazénu.  Aktivity v plaveckém bazénu byly rozděleny 

následovně:

- výuka pro základní školy

- výuka pro mateřské školy

- sportovní plavání (samostatné kurzy), plavecké závody

- aquaaerobic

- plavání pro těhotné

- plavání fokus

- plavání pro veřejnost - byla rozšířena otevírací doba zejména o víkendech

- skupiny - bazén je možné objednat i  pro sportovní rozvoj  jednotlivých zájmových skupin (např.  skauti, 

judisté, fotbalisté a podobně)

Porovnání tržeb v roce 2012 s loňským rokem a situací před rekonstrukcí:
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rok 2012 rok 2011 rok 2010 rok 2007

Vstupné včetně permanentek 481680 210128 216592 57976

Školy celkem 427056 575525 631883 296500

Oddíly, firmy ostatní 226400 280320 240215 212957

Celkem 1135136 1065973 1088640 567433

Jak vyplývá z uvedených čísel, lehce stoupl zájem o volné vstupné a naopak poklesl zájem škol.

Personalistka

Plný pracovní úvazek: Robert Havlín – vedoucí plaveckého bazénu, plavčík, učitel plavání

Adéla Koubková – plavčík, učitel plavání

Miluše Domácí – plavčík, učitel plavání

Svatopluk Krajčí – technolog

Eva Zajícová – uklízečka

Na dohodu: Jaroslav Nezdara – plavčík

2/ Zajištění provozu a údržby  atletického stadionu AC Turnov

V roce 2012 se podařilo po roční přestávce opět uspořádat Memoriál Ludvíka Daňka. Kromě odpoledních 

tréninků členů AC využívají stadion zejména základní a střední školy. V průběhu roku se zde uskutečnila 

řada závodů okresního a krajského charakteru a 14 akcí pro školy. Tržby za užívání stadionu oscilovaly 

kolem 275 tis. korun ročně, v roce 2012 to bylo výjimečných 322500 korun.

3/ Zajištění provozu a údržby fotbalového stadionu

Fotbalový stadion převzala MST v roce 2003. Přestože od té proběhla řada oprav (oprava střechy, generální 

rekonstrukce škvárového hřiště, zavlažování trávníku,  oprava oplocení, postupná rekonstrukce šaten . . .), 

byl tento areál i ve sledovaném roce nejzanedbanějším sportovištěm v majetku MST a nejspíš i v majetku 

Města. V roce 2012 proběhla oprava čerpadel a bylo zakoupeno nové zavlažování trávníku.

4/ Provozování sokolovny a  restaurace Mašov

Sokolovna v klidné části města sloužila řadě aktivit a byla celoročně vytížena. Probíhala zde školní tělesná 

výchova,  odpolední  časy  byly  využívány  místním  oddílem  rekreačních  sportů  a  sportující  veřejností  ze 

širokého okolí. V zimní sezóně se zde konala řada plesů a společenských akcí.

5/ Kluziště - lední plocha, hřiště Duhové energie
Sezóna 2011/2012 pro bruslení trvala od 16. prosince 2011 do 3. března 2012, tedy 78 dnů ( o deset méně 

než loňská).

Otevírací doba byla ve všední dny od 13:00 do 17:00, o víkendech od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:30.  V 

dopoledních hodinách navštěvovaly kluziště školy, odpoledne a o víkendech veřejnost, večerní hodiny byly 

vyhrazeny tréninkům a zájmovým skupinám. Celkem bylo prodáno 1996 vstupenek pro děti, 882 pro dospělé 

a 364 rodinných (obvykle 3 osoby). Podařilo se také navýšit počet hodin pro hokejové tréninky.

Využití kluziště  v sezónách 2009/10 až 2011/12:
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Sezóna 2011/2012 Sezóna 2010/2011 Sezóna 2009/2010

Vstupné veřejnost v Kč 95306 90000 104200

Hokej 33685 32200 39900

Školy v Kč 47603 55427 33100

Celkem v Kč 176621 177627 177200

Přes poměrně vysoké příjmy je kluziště stále prodělečným podnikem, zejména z důvodu vysoké energetické 

náročnosti tohoto provozu.

Srovnání nákladů v uplynulých 3 letech:

Sezóna 2011/2012 Sezóna 2010/2011 Sezóna 2009/2010

632 416,00 Kč 356 346,00 Kč 414 271,00 Kč

6/ Ostatní aktivity

Kromě zajištění provozu výše zmíněných areálů zajišťovala Městská sportovní zejména tyto činnosti:

  a) Dolánky – údržba zeleně

  b) Tenisový kurt - údržba AC pan Mikeš

  c) Aktivní spolupráce při přípravě výstavby sportovního areálu Maškovka

  d) Spolupráce s družebními městy

  e) Práce v komisích

  f) Spolupráce s odbory města

  g) Spolupráce na koncepci sportu

  h) Webové stránky organizace

Z ekonomiky společnosti

Srovnání hlavních hospodářských ukazatelů za posledních 5 let:

Rok/ Ukazatel r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012

Celkové příjmy 6050 5257 6943 6827 7215

Celkové náklady 5684 6163 6436 7347 7705
Hospodářský 

výsledek -366 -906 -507 -520 -490

 (Zdroj: výroční zpráva organizace)

► TJ TURNOV, SKÁLOVA 207
Vedoucí TJ Turnov: Mgr. Filip Stárek

Výkonný výbor TJ Turnov: Ing. Pavel Svatoš (předseda), RNDr. Otto Jarolímek (místopředseda), Mgr. Filip 

Stárek, Dagmar Aissi (hospodářka), Ing. Jan Kovář, Ing. Jana Matějková, Mgr. Aleš Krejčík

Revizní komise:  Jiří Matějec, Aleš Pecina, Pavel Svatoš

Počet členů:  v roce 2012 měla TJ 1098 registrovaných členů, což z ní činí největší sportovní organizaci na 

Turnovsku

Počet oddílů:  v roce 2012 měla TJ celkem 19 oddílů (od 1.9.2012 přibyl box):
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Přehled oddílů a členské  základny TJ Turnov v roce 2012:
Oddíl Předseda Počet členů

2011

Počet členů

 v r. 2012

Z toho

mládež
Akademický atletický klub  Břetislav Zeman 13 17 2

Basketbal Tomáš Mareš 83 92 47
Box Jan Bartoš -- 16 7

Florbal Radim Kolomazník 164 164 104

Futsal Jindřich Vaňátko 31 31 1
Házená Petr Ouvín 86 102 53
Kanoistika Martin Goruk 35 35 3
Kickbox Jan Kazda 25 24 3
Malá kopaná Petr Koubus 54 55 7
MTBO Eduard Folprecht 16 16 0
Musher club Ivo Vacke 8 10 0
Orientační běh Jindřich Kořínek 92 80 9
Radiový orientační běh Miloslav Nečas 37 32 2
RS Daliměřice František Zikuda 45 40 16
RS Mašov Petr Tausig 275 165 28
Samostatný orientační klub Václav Zakouřil 72 82 40
Silová trojboj a kulturistika Jiří Richtr 18 13 0
Squash Martin Beksa 7 4 0

Volejbal David Meixner 173 120 32

Bez příslušnosti 2 0 0

Celkem 1240 1098 354

Personalistika

V roce 2012 mělo TJ Turnov pět stálých pracovníků, během roku však došlo ke změnám:

- Mgr. Filip Stárek, vedoucí

- Ing. Iva Havrdlíková, vedoucí Sportcentra

- Jana Nalezencová - organizační pracovnice, účetní

- Václav Jaroš, údržbář

Dále pro TJ pracovalo  28 pracovníků na dohodu o provedení práce nebo na jednotlivé smlouvy. Nejvíce 

pracovníků  zaměstnává  hala  (provoz  sportcentra,  dozor  haly),  dále  zde  jsou  správci  tělocvičny  na 

Daliměřicích (správce Jana Dlouhá) a chaty v Kořenově (správce Marie Doležalová). Na základě obchodních 

smluv pracovali účetní, masérky, údržba spinningu a provoz sportbaru.

Bilance roku 2012 (výňatek z hodnotící zprávy)

„Nejlepší  hráči  kolektivních sportů vychovaní v Turnově jsou vidět  i  na soupiskách prvoligových celků v  
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basketbale, volejbale, házené, futsalu či florbale. V roce 2012 mohou diváci na domácí palubovce v hale ve  

Skálově ulici vidět za účasti našich oddílů např. 2.ligu futsalu, 2.ligu házené žen, 2.ligu volejbalu mužů,  

KP v basketbalu mužů či  3.ligu mužů ve florbale.  V mládežnických soutěžích pak např. ligu dorostenek  

v florbale či dorostenců v basketbale. Zatímco kolektivní sporty jsou u nás limitovány finanční náročností  

vyšších soutěží,  tak v "menších" sportech, více individuálních, se sportovci TJ Turnov dokážou dostat v  

barvách Turnova i  na absolutní  špičku nejen v ČR, ale i  ve světě.  Velmi  úspěšné jsou v tomto ohledu 

především oddíly kick boxu,  musher clubu, orientačního běhu a radioorientačního běhu, ale i kanoistiky, 

silového trojboje a MTBO. V roce 2012 přivezli  zlaté medaile z MS Jakub Oma a Michaela Gomzyk 
Omová (ROB) a  Tomáš Dlabaja (OB).  Medaile  ze  světových šampionátů  pravidelně vozí  i Jan a Petr 

Kazdovi (Kick box). Mezi špičkové výsledky patří i vítězství štafety žen OB TJ Turnov na MČR štafet 2012 

a  mnoho  dalších  medailí  z republikových  šampionátů  včetně  titulu  juniorské  mistryně  ČR  Petry 

Pavlovcové v orientačním běhu na klasické trati. Vynikající výkony dokazují, že i ve skromných podmínkách  

mohou vyrůstat špičkoví sportovci a TJ Turnov je na ty "své" patřičně hrdá.“

Sportovní zařízení TJ Turnov

1/ Sportovní hala  včetně sportcentra a sportbaru

2/ Areál tělocvičny Daliměřice
3/ Areál malé kopané - Daliměřice
4/ Areál házené a kanoistiky
5/ Areál volejbalu
6/ Turistická chata Kořenov
(Zdroj: Ročenka TJ Turnov 2012 a závěrečná zpráva TJ Turnov)

► ATLETICKÝ KLUB SYNER TURNOV
Prezident klubu: Jana Svobodová

AC SYNER Turnov měl ke konci roku 2012 509 členů, z toho 168 do 18 let, v deseti družstvech startovalo 

v nejrůznějších soutěžích 291 atletů.

V roce 2003 byl atletický areál (stadion) převeden na město.

Bilance roku 2012 (výňatek z hodnotící zprávy)

“ Atletický klub v Turnově byl oficiálně založen v roce 1925. Pyšní se pořádáním mezinárodního atletického 

mítinku  Memoriálu Ludvíka Daňka, čtrnáctiletou nepřetržitou účastí v nejvyšší atletické soutěži extralize, 

výchovou mnohých českých reprezentantů a účastníků olympijských her (Lukáš Melich, Petr Stehlík). Klub 

vyhledává  a  vychovává  atletické  talenty,  v  současné  době  je  v  sedmi  skupinách  atletických  přípravek 

umístěno přes 120 dětí  předškolního a nižšího  školního věku,  které  se pravidelně věnují  všestrannému 

pohybu. Turnovští  závodníci  jsou mistry republiky v žákovských až juniorských kategoriích.  V atletickém 

světě  je  Turnov  vnímán  jako  Mekka  vrhačských  disciplín.  Jména  budoucnosti  jsou  desetibojař  Adam 

Sebastián Helcelet a vrhači Jaromír Mazgal, stejně jako Pepa Egrt.”

Rekapitulace výsledků družstev AC Syner Turnov:
Muži: 10. místo v extralize

Muži B: 1. místo v krajském přeboru
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Ženy: 3. místo v krajském přeboru

(Zdroj: internetové stránky a tisková zpráva organizace)

► TĚLOVÝCHOVNĚ SPORTOVNÍ KLUB, ALEŠOVA 1865
Předseda: Jiří Vele

TSC vznikl v hale u nádraží v roce 1991. V jeho sousedství je vyhledávané hřiště Duhová energie, kde je 

v zimním období instalováno mobilní kryté kluziště. Klub provozuje následující oddíly:

- judo - nejúspěšnější oddíl

- SPV (sport pro všechny)

- badminton

- horolezectví (stěnové lezení)

- malá kopaná, florbal a fitness - nejmladší oddíly, zatím nejsou v žádné soutěži

Ke konci roku 2012 měl klub 575 členů, z toho 119 členů do 18 let.

Z činnosti v roce 2012:

3. března – badmintonový turnaj amatérů v hale TSC

19. května - Samurajská katana v Turnově - 2. kolo, 1. místo družstev

20. října – Český pohár Teplice – medaile získali Petra Hájková a Jakub Sucharda

27. října – závěrečné kolo „ligy žáků o Samurajskou katanu“ – Turnov získal 2. místo

(Zdroj: internetové stránky a tisk, výroční zpráva nebyla dodána)

► TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL TURNOV, SKÁLOVA 540
Starosta: Ing. Milan Hejduk

Znovuobnovená organizace zahájila svou činnost v roce 1990. V současnosti má oddíly všestrannosti a 

stolního tenisu. Volně jsou připojeny a členskou základnou provázány oddíly turistiky.  Organizačně patří k 

Ještědské oblasti, dříve Podještědské župě Hruškově.

Celkový počet členů k 31.12.2012 byl 600, z toho 225 členů mladších 20 let. 

Organizace vlastní sokolovnu s okolními pozemky, pozemky na junáckém ostrově a rekreační areál Pleskoty. 

V sokolovně je vybavená ubytovna. Turisté vlastní chatu Bosnu v Pasekách nad Jizerou.

Největší sokolskou akcí roku byl XV. všesokolský slet, konaný 10.6. v Turnově (krajské kolo) a 1. až 6.7.2012 

v Praze.

Každoročně Sokol Turnov pořádá zhruba 50 akcí pro děti a dospělé – například  dětský karneval, lyžování 

na Bosně, letní tábor v Pleskotech, putovní tábory a zájezdy.   

( Výroční zpráva nebyla dodána)                                                           

► FOTBALOVÝ KLUB TURNOV, KOŠKOVA UL. 828
Předseda klubu: Ing. Jaroslav Knížek                                                                                     

Počet členů k 31.12.2012 byl 169, z toho 89 do 18 let 

Družstva: celkem 12, a to muži A, B, dorost starší a mladší, žáci starší a mladší, přípravka starší a mladší A, 

B, 2 družstva „elévové“

Součástí areálu je hlavní travnatá hrací plocha, náhradní travnatá hrací plocha a zrekultivované bývalé 
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škvárové hřiště. Fotbal patří v Turnově k nejstarším sportům - provozuje se od roku 1902. Největší úspěchy v 

historii znamenaly účast v celostátní soutěži v roce 1993-94 pod názvem AGRO Turnov, po obnovení 

činnosti v roce 1999 postup do divize v roce 2006-07. V létě 2004 došlo ke sloučení Turnova s Pěnčínem 

pod  společným názvem: FK Pěnčín-Turnov.

Činnost a výsledky v roce 2012:

V roce 2012 měl oddíl zařazeno v soutěžích 10 družstev, a to na následujících úrovních:

– Muži A - divize C

– Muži B - krajský přebor

– Dorost starší - divize

– Dorost mladší - divize

– Žáci starší - krajský přebor

– Žáci mladší - Krajský přebor

– Přípravka starší - Pojizerská liga

– Přípravka mladší  - okresní soutěž

– Družstvo elévů - zatím pouze přípravné turnaje

S družstvy pracovalo 10 dobrovolných trenérů.

(Zdroj: internetové stránky a tisk, výroční zpráva nebyla dodána)

► KLUB ČESKÝCH TURISTŮ SOKOL TURNOV  (ODBOR TURISTIKY) 
Jednatel: Ing. arch Miroslav Ulmann, hospodář : Ing. Lumír Šubert

Klub českých turistů má dlouhou a zajímavou historii, v Turnově byl založen už v počátcích tohoto hnutí v 

Čechách, konkrétně v roce 1892. Provozoval řadu činností spolkových (vlastenecké přednášky, akce pro děti 

apod.). Všestrannost vydržela klubu v mnoha ohledech dodnes.

Ke konci roku 2012 měl klub 305 členů, z toho: - 69 žáků

                                                                           - 14 dorostenců

                                                                           - 147 dospělých

                                                                           - 75 " zralý věk"

Činnost v roce 2012:

Obnova značení patří k důležitým činnostem klubu. V roce 2012 bylo obnoveno značení v délce 100,2 km, 

osazeny 8 dřevěných a 4 značkařské kolíky. Bylo vyvěšeno 221 nových směrovek,  doplněných piktogramy. 

Turnov měl v roce 2012 čtrnáct značkařů.

Nejvýznamnější akce:
- puťák po Bílých Karpatech, Český kras (skupina WeGeťáci)

- přechod Lužických hor (RD4)

- cyklovýlet na Moravu a do Rakouska (Šorejsovci)

- sjíždění řeky Orlice (Šorejsovci)

- běžkování v Krušných horách, Vysočina na kolech (Mejzrovci)

- letní tábor Dědov na téma Asterix a Obelix (Tomíci)

- stanový tábor v Bratřicích (RD4)

Ke cvičení se scházela také skupina JOGY, která měla 25 členů.
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(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, středisko 514.02 "Štika" Turnov
Občanské sdružení, provozující zároveň psí útulek v Turnově

Sídlo: Koňský trh 200,  Turnov 

Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby byly respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým 

věkovým kategoriím:

- Světlušky a vlčata ( 6 - 10 let)

- Skauti a skautky ( 11 - 15 let)

- Rangers a roveři ( nad 15 let)

Střediskovou radu tvoří volené vedení střediska, v roce 2012 to byli:

Vůdce střediska: Ing. Tomáš Hocke - Podkovák

Zástupce vůdce střediska: Dita Veselá

Volený člen rady - guvernér: Ing. Zdeněk Fišer - Moteyl

Členská základna střediska

Středisko mělo  k 31.12.2012 celkem  334 členů,  z toho 73 dospělých.  Tím bylo třetí  největší skautskou 

organizací v České republice. Středisko se skládalo ze 4 chlapeckých a 3 dívčích oddílů. V rámci střediska 

působil i Klubík, který byl součástí 33. klubu OS (Kmene dospělých).

Oddíly střediska a jejich vůdcové:

1. chlapecký oddíl - Habokawy   Bc. Marek Fapšo

                                        2. chlapecký oddíl -  Stanislav Šéfr

                                        3. chlapecký oddíl - Lukáš Tábořík

                                        4. chlapecký oddíl, družina Medvědi a nová družina Divočák - Jan Verich

                                        1. dívčí oddíl -                            Zdeňka Rysová

                                        2. dívčí oddíl, družiny Hrošice, Želvičky,Opice, Myši a Tužky - Tereza Mašková

                                        3. dívčí oddíl - Chobotnice        Bc. Pavla Emmerlingová

                                        33.OS oldskauti                         Vendula Bičíková

Materiální základna

Od 90. let minulého století středisko využívá areál "Ostrov" v Turnově u řeky Jizery. Tyto pozemky dříve 

patřily k Maškovu zahradnickému závodu, nyní jsou ve vlastnictví TJ Sokol Turnov. Nájemní smlouva byla 

uzavřena do roku 2016.

Středisko vlastní:   objekt kluboven – dřevostavba

                              tzv. domeček - zděná klubovna

                             samostatný objekt WC

Spoluvlastní :       tzv. saloon - budova se společenskou místností, sociálním zařízením v přízemí a     

                           prostorem pro správce ve 2. podlaží

Středisko vlastní inventář pro vybudování letního stanového tábora. Táborový inventář má nyní hodnotu přes 

500 tis. Kč a umožňuje provozování dvou samostatných táborů.  

Z 80. let je zde zachováno dopravní hřiště, které využívají základní a mateřské školy. Dále je zde prostor pro 

míčové hry.
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Z činnosti střediska za rok 20  1  2  :  

Letní stálé stanové tábory patří  k nejnáročnějším akcím střediska. V roce 2012 se uskutečnilo 5 letních 

čtrnáctidenních táborů, a to v Radvanci u Nového Boru a na tábořišti  Malá Mohelka u Hlavice, roverský 

kmen se usídlil Pod Klamornou u Sychrova a tábor rodičů s dětmi proběhl  na Farské louce v Jizerských 

horách. 2. ročníku příměstských táborů se zúčastnilo 131 dětí z Turnovska.

Velké akce roku 2012:

- rádcovský kurz Malý strom

- Nevidět, neslyšet, ale vnímat a žít - ojedinělá akce v ZŠ 28. října

- Den sesterství

- sbírka Kuře - zúčastnily se 3 oddíly a vybraly přes 12 tisíc korun

- Bitva na Králově poli - celodenní akce ke svátku sv. Jiří

- Šátkový den 

- oslavy 100 let skautingu

- závody vlčat a světlušek

- 2. ročník sportovního klání 

- Mikulášská taškařice

- Betlémské světlo

- adventní zpívání

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► TENISOVÝ KLUB, AREÁL V KOŠKOVĚ ULICI 825
Předseda klubu: Jiří Mikula

V roce 2012 měl klub  111 členů,  z toho 26 členů do 18 let.  Klub měl 6 družstev ( dospělí, starší žactvo, 

mladší žactvo, veteráni 1, 2 a 55+), která soutěžila v krajském přeboru.

Činností klubu je zejména výcvik dětí a mládeže (žactvo hrálo okresní přebor, dorost krajskou soutěž). Klub 

je již  řadu let  pořadatelem čtyř  oblastních turnajů,  a to žactva,  dorostu,  Memoriálu J.  Vávry (dospělí)  a 

Memoriálu J. Melicha pro seniory. Majetkem klubu je tenisový areál s pěti antukovými kurty, dále odrazová 

tréninková zeď a dřevěná budova se šatnami, umývárnami, klubovnou a možností občerstvení. 

(Zdroj: internetové stránky klubu)

► BRUSLAŘSKÝ A HOKEJOVÝ KLUB
Předseda: Ing. Jan Konejl

Bruslařský a hokejový klub Turnov byl založen 21.6. 2005, klubovými barvami byly zvoleny černá, oranžová 

a světle modrá. Za cíl si vytkli sdružit pod jednu hlavičku oddíly ledního hokeje z okolí a širokou bruslařskou 

veřejnost.  Hlavním účelem BHK Turnov  je  snaha  svojí  činností  rozvíjet  bruslařské  a  hokejové  dění  na 

Turnovsku a upozornit na neexistenci zimního stadionu v Turnově. 

Ke konci roku 2012 měl klub 142 členů, z toho 110 do 18 let.

Hlavní soutěží, kterou klub hrál, byl meziokresní přebor. V sezóně 2011/12 obsadili turnovští prostřední 

příčku okresní hokejové ligy:
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1. HC Čeští letci
2. Sokol Těpeře
3. HC ZEOS Lomnice
4. HC Black Rooks Syřenov
5. Grey Grizzlies Hořice
6. Sokol Rovensko A
7. Kaspo
8. Sklopísek Střeleč
9. HK Libštát

10. BHK Turnov
11. Sokol Roztoky
12. Sokol Horní Branná
13. HC Piráti
14. Sokol Rovensko „B“
15. HC Železný Brod
16. HC Jilemnice
17. Devils Turnov
18. HC Mírová
19. HC TJ Benešov
20. HC Semily

 (Zdroj: internetové stránky BHK)

► TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OREL TURNOV, JIRÁSKOVA 126
Statutární zástupce:  Vít Jůza

Jednota je součástí župy sv. Zdislavy Libereckého kraje

K 28.12.2009 proběhlo sloučení jednot TJ Orel Turnov a TJ Orel Loukov u Semil. Ke konci roku 2012 měla 

turnovská jednota celkem 39 členů, z toho 28 mladých do 18 let.

TJ Orel Turnov měl v roce 2011 následující oddíly:

1/  Šachy, 18 členů, z toho 7 mládež, vedoucí: Tomáš Brouček

2/  Stolní tenis, 8 členů, vedoucí: Tomáš Brouček

3/  Turistika a cyklistika, 5 členů,vedoucí: Jan Zikmund

4/  Deskové stolní hry, 3 členové, vedoucí: Jan Zikmund

5/  Děti ráje, celkem 15 členů, z toho 9 mládež

6/  Senioři, 9 členů

7/  Organizace Loukov, 15 členů

(Zdroj: zpráva organizace pro sportovní komisi)

► KLUB LYŽAŘŮ TURNOV
Předseda klubu: Mgr. Aleš Mikl

Sídlo: Lyžařský areál Struhy

Organizace měla ke konci roku 2012 206 členů, z toho 38 do 18 let. Klub se zabýval těmito činnostmi: 

- vytvářením podmínek a rozvojem lyžařského sportu na Turnovsku

- vytvářením podmínek pro tréninkový proces a účast sportovců na soutěžích Svazu lyžařů ČR

- pořádáním závodů ve všech disciplínách
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- pořádáním lyžařských zájezdů pro členy do tuzemska i do zahraničí

- pořádáním školení a seminářů pro technické kádry

Dále se organizace věnovala hospodářské činnosti:

- provozování lyžařského areálu ve Struhách

- pořádání veřejné lyžařské školy

Hodnota majetku klubu byla téměř 5,5, mil. Kč, a to především lyžařský areál Struhy. Sjezdovka má délku 

300 metrů s padesátimetrovým převýšením (modré označení). Talířový vlek TLV 12 má přepravní kapacitu 

600 osob za hodinu a je doplněn osvětlením pro večerní lyžování.

Činnost v roce 2012: 

- veřejná lyžařská škola, 42. ročník, zúčastnilo se 333 dětí

- organizace mezinárodních závodů CILA CUP - 27. - 28.8.

- závodní činnost členů - nejlepší Tereza Szuczová, 6. místo v Libereckém poháru, Jiří Moller mistr ČR v in  

   line

(Zdroj: výroční zpráva klubu)

► SKI CLUB
Klub vlastní lyžařskou chatu v Hluboké v Podještědí,  ke které patří  dva vleky.  Každoročně klub pořádá 

lyžařskou školu pro cca 120 dětí. 

K 31.12.2012 měl klub 60 členů.

(Zdroj: z materiálů sportovní komise)

► ŠACHOVÝ KLUB ZIKUDA TURNOV
Šachový klub již několik let patřil k turnovským oddílům, které bojují v nejvyšších republikových soutěžích a 

dosahují  trvale  významných úspěchů.  Celkem měl  klub 41 členů,  z  toho 4  do 18 let.  Činnost  klubu je 

rozdělena do čtyř družstev:

–  A družstvo - v roce 2012 získalo v extralize ČR 6. místo

– B družstvo - vybojovalo 1. místo v lize C a postoupilo do 1. ligy

– C družstvo - krajský přebor

– D družstvo tvoří převážně mládež a hrála pod vedením Jany Ježkové a Tomáše Broučka v rámci 

kroužku ve Žluté ponorce - rovněž krajský přebor

Na mistrovství ČR v Pardubicích startovalo 112 družstev, družstvo A z Turnova vybojovalo 2. místo, družstvo 

B bylo šesté. Nejlépe se umístili Tomáš Polák (4. místo) a Michal Konopka (7. místo)

(Zdroj: Výroční zpráva organizace) 

► SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB OLYMPIA TURNOV
Předseda klubu: Ing. Jaroslav Zahrádka

Klub  vstoupil  mezi  členy  sportovní  komise  k  1.1.2009.  K  31.12.2012  měl  7  řádných  členů  a  zároveň 

soutěžících v následujících kategoriích:

- Ing. Jaroslav Zahrádka - kategorie A muži, zároveň trenér

- Petr Doul - kategorie A muži
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- Lukáš Zahrádka - kategorie A muži

- Radek Prokop - kategorie A muži

- Libor Podlaha - kategorie A muži

- Oldřich Housa - kategorie A muži

- Zdeněk Chmelík - kategorie A muži

Všichni  členové klubu byli  registrováni v Českém střeleckém svazu a při  činnosti  klubu používali  vlastní 

zbraně. V roce 2012 se členové klubu kvalifikovali na následující závody:

1/ Kvalifikační závody Českého střeleckého svazu Český pohár (1. - 4. kolo) 

2/ Mistrovství České republiky 2012

3/ Velká cena Armády České republiky v Hradci Králové

4/ Memoriál Bednaříka v Brně Soběšicích - mezinárodní

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► Dále byli v Turnově aktivní : Střelecký klub Sokol Malý Rohozec, Klub aktivních vozíčkářů, Club Peaque 

Český ráj, Tuning Every Day, Extreme club a další.                                               
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X.
DALŠÍ ORGANIZACE A FIRMY,

PODNIKATELSKÁ SFÉRA
V ROCE 2012
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Kalendárium

Potěšující byla statistika živností a podnikatelů v Turnově ke konci roku 2012. Počet podnikatelů stoupl 

o  65  na  7 021 a  počet živností  se  zvýšil o 239  na 9 981! Počet zrušených živnostenských oprávnění na 

vlastní žádost se oproti roku 2011 zvýšil  o 3 na 135, o přerušení živností požádalo o 7 podnikatelů méně, tj. 

857,  a o obnovení živností  požádalo o 3 podnikatele více než v roce 2011, tj.  271.  Nejvyšší nárůst  byl 

zaznamenán u živnosti volné o 119,  dále  o 54 u živnosti řemeslné, 62 u vázané a 4 u koncesované.

Srovnávací tabulka za posledních 5 let:

Počet podnikatelů Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

Celkem podnikatelů 6461 6632 6824 6956 7021

Celkem živností 8676 8969 9367 9742 9981

► V dubnovém zasedání se zastupitelstvo vrátilo k pořádání  farmářských trhů a jejich možnému 
návratu na náměstí. Město kontaktoval podnikatel Petr Konopka z Vrchlabí, který tyto trhy pořádá i v jiných 

městech. Nabídl na nich tradiční zboží od pěstitelů a chovatelů a garantoval všechny hygienické normy i 

standardní průběh trhů včetně úklidu.  Trhy by rád pořádal jednou za dva týdny na náměstí.  Záměr ale 

nenašel u zastupitelů dostatečnou podporu, pro návrat trhů na náměstí se jich vyslovilo 13. Trhy tedy zůstaly 

na parkovišti naproti baťovně.

► 1.  března  2012 proběhla  ve švýcarském  městě  Heerbrugg  konference  s úzkým  zaměřením 
na konstrukční spoje dřevostaveb, nechyběli u toho ani čeští dřevostavitelé. Iniciátorem výpravy předních 
českých odborníků byl Ing. Jaroslav Štok z firmy SFS Intec. Pod jeho záštitou absolvovali zástupci firmy 
nejen obsáhlý program konference, ale i doprovodné aktivity.

► 30. května 2012 se na velvyslanectví České republiky v Moskvě konal "Křišťálový večer" firmy 
Preciosa. Pořadatelem večera byla společnost Preciosa ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v 

Rusku  a  Českým domem v  Moskvě.  Společnost  Preciosa  představila  své  módní  doplňky  a  šperky  na 

modelech  z  nejnovější  kolekce  českého  módního  salonu  "E.daniely“.  Akce  se  konala  pod  záštitou 

velvyslance České republiky v Rusku, pana Petra Koláře.

► Ve středu 11. července 2012 otevřelo družstvo Granát Turnov novou prestižní prodejnu v Pánské 
pasáži  v  Praze  Na  Příkopech. Slavnostního  otevření,  které  provedli  předseda  představenstva  ing. 

Miloslavem Šorejs  a  obchodní  ředitel  ing.  Vlastimil  Musil,  se  zúčastnili  jako  hosté  manželé  Fischerovi, 

zpěvačka  Markéta  Konvičková,  ředitel  Puncovního  úřadu ing.  Novotný,  prezident  Sdružení  klenotníků  a 

hodinářů ing.  Hubrt,  generální  ředitelka SČMVD ing.  van Deelenová a další  hosté.  Prodejna je v rámci 

Pánské pasáže předurčena k prodeji šperků a upomínkových předmětů převážně pro pány. Jako speciální 

nabídku při příležitosti otevření nové prodejny připravili pracovníci družstva lukrativní malou kolekci Flash 

disků a PC myší, zdobených právě českými granáty .                                                                                         
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► V sobotu 3. října se ve Státní opeře Praha uskutečnilo vyhlášení vítězů ankety Zlatý slavík Mattoni 
2012. Ceny jako obvykle vyrábělo turnovské družstvo Granát. Autory cen jsou designéři Karel Merta a 

Milan Hejral. Za družstvo byl čestným hostem večera předseda Ing. Miloslav Šorejs.

Družstvo  dále  získalo  titul  Šperk  roku  2012 v  kategorii  Komerční  šperk.  Vítěznou  soupravu  vytvořili 

designéři  družstva  Hana Stehlíková  a  Martina  Cymbálová.  V  kategorii  Umělecký šperk  získali  designér 

družstva Hana Stehlíková a brusič šperkového kamene Libuše Červinková skvělé 2. místo.

► V pondělí 22. října před devátou ráno zahořelo v areálu společnosti JUTA, a. s., vznítil se prach v 
odsávání. Na místo vyrazili turnovští profesionálové i místní dobrovolní hasiči. Ještě před jejich příjezdem 

zaměstnanci firmy vylezli s hasicími přístroji na střechu, kde se jim podařilo uhasit okolí vyústění odtahu. S 

hasiči pak rozebírali konstrukci odsávání a dohašovali skrytá ohniska. Na místě události nebyl nikdo zraněn, 

škoda byla odhadnuta na 100 tisíc Kč.

► Ve dnech 23. – 25. října se konala v Brně mezinárodní konference Nanocon 2012. Konference byla 

primárně  zaměřená  na  Nanomateriály -  příprava,  vlastnosti,  charakterizace,  aplikace  nanotechnologií  v 

průmyslu, životním prostředí,  medicíně a biotechnologiích, vliv nanomateriálů na životní prostředí a zdraví 

lidí,  metrologie  a standardizace nanomateriálů.  Platným účastníkem byli  také zástupci  turnovské firmy 
Crytur. 

► Počátkem listopadu zveřejnil týdeník Ekonom výsledky výzkumu nazvaného Město pro byznys - za 
rok 2012 obsadil Turnov 3. místo v Libereckém kraji.  Soutěž Město pro byznys již pátým rokem hodnotí 

205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí města Prahy. V Libereckém kraji své loňské vítězství 

obhájil Jablonec nad Nisou, druhé místo obsadil Frýdlant, třetí skončil Turnov. A v čem Turnov vynikl?  V 

podílu  středních  a  velkých  firem (s  více  než 50  zaměstnanci), cenách  za  odvoz  odpadu (výše  ročního 

poplatku pro právnické osoby), cenách vodného a stočného. Daň z nemovitosti byla v roce 2012 oproti jiným 

městům nejnižší. Při srovnávání podílu kapitálových výdajů obce a financí získaných z EU na 100 obyvatel 

získal  Turnov  nejlepší  hodnocení.  Další  dílčí  prvenství  městu  připadlo za  podporu  webových  stránek  a 

obstálo rovněž v testu elektronické komunikace.

Celkové pořadí měst v Libereckém kraji:  1. Jablonec nad Nisou

2. Frýdlant

3. Turnov

4. Tanvald

5. Železný Brod

6. Nový Bor

7. Semily

8. Česká Lípa

9. Liberec

10. Jilemnice
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Ostatní důležité organizace
působící v roce 2012 v Turnově

► TECHNICKÉ SLUŽBY TURNOV, S.R.O., SOBOTECKÁ 2055
Jednatel společnosti: Libor Preisler

Společnost vznikla transformací městské rozpočtové organizace Technické služby města Turnova k 1. lednu 

1997.  Jediným  společníkem  (majitelem)  je  Město  Turnov.  Areál  Technických  služeb  vybudovalo  Město 

Turnov nákladem 26 760 000 Kč a společnost je zde v nájmu, ostatní movitý majetek (vozidla, vybavení 

apod.) je majetkem společnosti.

Město má se společností uzavřeny následující smlouvy:

1/ O poskytování služeb

2/ Nájemní smlouvy o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí

3/ Smlouvu na likvidaci odpadů

Personalistika:

V roce 2012 měla společnost celkem 44 zaměstnanců. Vedoucími jednotlivých úseků byli:

- Libor Preisler - jednatel společnosti

- Jan Hataš - vedoucí dopravy

- Pavel Hořák - vedoucí provozu

- Martin Ciler - vedoucí odpadů

Hospodaření:

Rozbor hospodaření organizace Technické služby Turnov, s.r.o.,  v porovnání s předchozími lety:

Rok Roční obrat Hospodářský výsledek
před zdaněním

Hospodářský výsledek
po zdanění

2007 35 622.000,- 634.455,- 469.500,-

2008 36 846.000,- 751.650,- 550.300,-

2009 40 137.000,- 2 213.180,-   1 779.500,-  

2010 44 326 000,- 2 259 293,-   1 925 023,-  

2011 43 880.000,- 1 121 389,-    1 034 669,-  

2012 40 134 000,- 376 044,- 104264,- *
* změna – sjednocení daně

 
Činnost v roce 2012:

Ve sledovaném období zajišťovala společnost práce pro MÚ Turnov v základní smlouvě ve výši 10.970.000,- 

Kč,  ve  smlouvě  na  likvidaci  odpadů  ve  výši  10.596.000,-  Kč.  Celkem práce  pro  Město  Turnov  v obou 

smlouvách činila  21.566.000,-  Kč bez DPH.  Ostatní  příjmy ve výši  18.569.000,-  Kč byly naplňovány od 

ostatních subjektů ve městě a okolí, případně na základě samostatných objednávek od jednotlivých odborů 

MÚ. Jednalo se především o tyto příjmy:
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- vybudování chodníku a osvětlení v Aleji legií ve výši 1.617.000,- Kč

- výstavba osvětlení v obci Jenišovice ve výši 339.000,- Kč

- demolice budovy ubytovny Šetřilovsko - 278.000,- Kč

- opravy komunikací a osvětlení Kacanovy (88.000,-), Příšovice (59.000,-), Karlovice (17.000,-)

- opravy překopů komunikací pro VAK Turnov - 27.000,- Kč

- montážní práce pro Elcon Bratislava - 86.000,- Kč

Dále drobné služby, jako opravy veřejného osvětlení a úklid komunikací pro okolní obecní úřady a místní 

firmy, likvidace různých odpadů, výlep plakátů a podobně.

Nákupy a odpisy dlouhodobého majetku v roce 2011:

Nákupy:

 -  Vozidlo na svoz bioodpadu, nákup z dotace Kč 3.256.800,-

 -  Výstavba skladu autonástaveb………………Kč    510.659,-

 -  Nákup velkoobjemový kontejneru ………… Kč       69.877,-

 -  Odkoupení kolového nakladače ………….…Kč    280.800,-

 -  Nákup stavební buňky………………………...Kč   104.640,-

.-. Nákup chemického WC ……………………. Kč      29.001,-

 -  Počítač………………………………………… Kč      25.946,-

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku  -  Kč 4.277.723,-
Úbytky:

 Prodej a likvidace 5 kusů velkoobjemových kontejnerů Kč 126.120,-

Úbytky dlouhodobého hmotného majetku celkem -      Kč 126.120,- 
Všechny částky jsou uvedeny v pořizovacích cenách.

Hodnocení jednotlivých středisek:
KOMUNIKACE

Nejprve středisko provádělo opravy místních komunikací po zimním období a následně pokračovalo po celé 

sledované období. Drobné opravy zajišťovala společnost sama, větší akce byly realizovány ve spolupráci s 

dalšími dodavateli. Jednalo se tyto lokality: ulice Dělnická, Pekařova, Zahradní, Studentská, Komenského, 

Pelešany, dále areál Sklostroje a mlýnu Perner Svijany.

Celkový finanční výnos z prací na komunikacích činil 5.302.000,- Kč.

ODPADY

Toto středisko zajišťovalo svoz komunálního odpadu v Turnově, Jenišovicích, Ohrazenicích a Rakousích.

Celkem bylo v roce 2012 obhospodařováno 284 ks nádob 1100 l , 249 nádob 240 l, 3.524 nádob 110 l a 

2000 ks odpadových pytlů. Jak je vidět, klesá užití velkých nádob a zvyšuje se počet menších. Za uvedené 

období bylo svezeno celkem 5.640 tun komunálních odpadů a objemných odpadů. Dále TST zajišťovalo 

dopravu odpadu velkokapacitními kontejnery v počtu 47 ks, provoz sběrného dvora, překladiště komunálních 

odpadů a zpracování stavebních odpadů v prostoru Vesecka. Na recyklačním závodě ve Vesecku bylo za 

sledované  období  likvidováno  2.788  tun  stavebních  sutí  a  živic.  Při  vyvážení  odpadkových  košů  TST 

zajišťovalo svoz cca 256 ks košů na katastru města v pravidelných intervalech.
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V oblasti  separovaného  odpadu  zajišťovalo  TST  svoz  směsných  plastů,  papíru  a  skla.  Po  městě  je 

vybudována síť  62 separačních stanovišť  (o dvě méně než loni,  stejně jako v  roce 2010),  kde bylo  ve 

sledovaném roce rozmístěno celkem 314 nádob.  U ostatních subjektů  je  rozmístěno rekordních 144 ks 

nádob, celkem tedy svoz 458 ks separačních nádob. Za sledované období bylo vyseparováno celkem 817 
tun druhotných surovin, což je o více než 100 tun méně než v loňském roce. Pokračoval svoz bioodpadu, 

celkem bylo  v roce 2012 sváženo 592 nádob (o 217 více než v předcházejícím roce).

Od dubna fungoval provoz kompostárny, kterou využilo 1563 občanů a bylo zde přijato 910 tun bioodpadu.

Od 1.1.2008 funguje pouze jeden sběrný dvůr, a to na Vesecku. Většina odpadů je zde odebírána zdarma. 

Návštěvnost  sběrného  dvora  byla  za  sledované  období  15.982  občanů.  Finanční  náklady  na  provoz 

sběrného dvora byly 1,033 miliónu korun a výnosy sběrného dvora činily 22,601 mil. korun.

VEŘEJNÉ  OSVĚTLENÍ

Na tomto středisku zajišťovaly TST provoz stávajícího VO po městě, celkem provozovaly  2.130 světelných 

zdrojů.  V roce 2012 byly  největšími  akcemi vybudování osvětlení  v Jenišovicich a chodník s osvětlením 

v Aleji legií. Celkové finanční výnosy střediska činily 2.240.000,- Kč.

ČISTOTA MĚSTA

Toto středisko zajišťovalo úklid komunikací a chodníků ve městě jednou za 14 dní, vyvážení odpadkových 

košů  a  zajištění  zimní  údržby  místních  komunikací.  Strojní  čištění  komunikací  bylo  prováděno  třemi 

zametacími vozy a autokropicí. K úklidu psích výkalů využívaly TST motocykl YAMAHA s vysavačem.

Zimní údržba byla prováděna dle schváleného plánu zimní údržby, bylo spotřebováno 756 tun soli a 248 tun 

inertního materiálu, což je výrazně méně než v předchozím roce. Mytí chodníků bylo rovněž provedeno 

pouze v centru města a ostatní komunikace a chodníky se v tomto roce nemyly. Ruční úklid byl prováděn ve 

špatně přístupných místech, tuto činnost vykonávali dva pracovníci, další pracovník zajišťoval údržbu parku 

na Šetřilovsku. V rámci čištění komunikací pro další subjekty vykonávali pracovníci TST úklid pro okolní obce 

- Ohrazenice, Kacanovy, Karlovice, Všeň a Bílá. Dále TST provádělo úklid areálů pro místní firmy - Kamax, 

Saint  Gobain,  Preciosa,  Sklostroj  a  Šroubárny,  zimní  údržbu  také  pro  KCT,  Bus  Line  a  Panochovu 

nemocnici. Celkové finanční výnosy střediska činily 7.250.000,- Kč.

HŘBITOVY

Společnost na tomto středisku zajišťovala údržbu sedmi hřbitovů v katastru města. Ke konci roku 2011 to 

bylo celkem na všech hřbitovech celkem 3.300 hrobů, z toho 2.820 platících a  480 hrobů neplacených či 

opuštěných. Dále společnost provozovala kolumbárium na hlavním hřbitově na Mariánském náměstí, kde 

bylo ve sledovaném období k využití již 96 míst. Celkové finanční výnosy střediska činily 1.594.000,- Kč.

OSTATNÍ ČINNOSTI

Výlep plakátů byl v roce 2011 rozšířen a čítal 20 ploch ve městě + 12 v okrajových částech. Celkové výnosy 

z výlepu plakátů činily 425.000,- Kč

Veřejné záchodky  provozovala společnost  ve Skálově ulici,  na autobusovém nádraží  a na Mariánském 

hřbitově. Celkové výnosy činily 722.000,- Kč.
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(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► NEMPRA, SPOL. S.R.O., 28. ŘÍJNA 1000 TURNOV
Jednatel: Miroslav Pokorný

Vedoucí prádelny: Jana Šimková

Vedoucí kotelny: Martin Bohdálek

NEMPRA, spol. s r.o., vznikla v roce 1996 a jediným společníkem byla Městská nemocnice Turnov, nyní 

Panochova nemocnice Turnov, s.r.o. Po transformaci nemocnice na společnost s ručením omezeným došlo 

k  dohodě  o  narovnání  mezi  Městem  Turnov  a  Panochovou  nemocnicí,  kdy  bylo  zapsáno  jako  jediný 

společník NEMPRY Město Turnov. Program společnosti zůstal stejný, tedy výroba a rozvod tepla, výroba a 

rozvod  elektrické  energie,  velkokapacitní  praní  prádla,  zprostředkování  služeb  a  pořádání  odborných 

seminářů a školení.

Personalistika:

Vedení společnosti: Miroslav Pokorný, jednatel společnosti

                                Jana Šimková, vedoucí provozu prádelny

                                Martin Bohdálek, vedoucí kotelny

Dozorčí rada: Ing. Stanislav Kučera, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Petr Soudský

Zřizovatelem  a  jediným  vlastníkem  společnosti  je  Město  Turnov,  zastoupené  PhDr.  Hanou  Maierovou, 

starostkou města

Činnost společnosti se dělí do tří provozů:

1/ Provoz prádelny

Prádelna obsluhuje Panochovu nemocnici, což představuje cca jednu třetinu provozu, a další subjekty dle 

objednávek, zejména hotely a rekreační objekty. Tento systém je poznamenán dvěma "špičkami" za rok, tedy 

letní a zimní sezónou v rekreačních zařízeních. Ročně se zde vypere přes 400 tun prádla.

2/ Energetický provoz

Tento provoz má dvě samostatné části: výrobu a distribuci tepla a výrobu a distribuci elektrické energie.

Společnost NEMPRA zásobovala teplem a teplou vodou objekty Panochovy nemocnice, střední zdravot- 

nické  školy  a  domova  důchodců  Pohoda.  V  oblasti  energetiky  má  společnost  4  licence  dle  zákona  o 

hospodaření s energiemi. NEMPRA, spol. s r.o., provozuje jednotku Cento 140 Tedom o výkonu 150 kW 

elektrických a 270 kW tepelných. Vyrobená elektřina je používána pro vlastní potřebu společnosti  a pro 

Panochovu nemocnici. 

3/ Ostatní podnikatelské aktivity
NEMPRA, spol. s r.o., zprostředkovává další služby v oblasti údržby areálových ploch (sekání trávníku, úklid 

sněhu, přeprava stravy...).

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Ředitelka: Marcela Červová

Manažer: Ing. Milan Hejduk
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Sídlo organizace a adresa kanceláře pro Turnovsko: Antonína Dvořáka 287, Turnov

K  31. 12. 2012 mělo sdružení 22 členů:

a) města: Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami

b) obce: Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Vyskeř, Kacanovy, Troskovice, Olešnice, Malá Skála, Líšný, Loučky, 

Ktová, Tatobity, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna, Benecko.

Provozování vodohospodářského majetku pro VHS Turnov i v roce 2012 smluvně zajišťovaly Severočeské 

vodovody  a  kanalizace,  provoz  Turnov,  které  zvítězily  ve  výběrovém  řízení.  Rozvoj  vodohospodářské 

infrastruktury zajišťovalo VHS Turnov po dohodě s provozovatelem a členskými obcemi ve vlastní režii.

VHS Turnov je v zastoupení všech členských obcí řízeno Radou sdružení  a činnost svazku je kontrolována 

Dozorčí radou.

Rada VHS Turnov

Ing. Milan Hejduk  ( předseda Rady sdružení VHS ) – Turnov

Ing. Petr Matyáš ( místopředseda Rady sdružení VHS ) – Rokytnice nad Jizerou

Josef Vojtíšek – Turnov

PhDr. Hana Maierová – Turnov

          Ing. Petr Bydžovský   – Ohrazenice

Ing. Luděk Sajdl – Přepeře

Mgr. Doubravka Fišerová – Vyskeř

Petr Votrubec – Malá Skála

Ing. Milena Bílková – Rakousy

Oldřich Loutchan – Kacanovy

Jaroslav Louda – Troskovice

Zdeněk Šich – Olešnice

Ing. Marcela Volšičková - Semily

Ladislav Vacátko - Semily

Mgr. Vladimír Richter – Jilemnice

Ing. Dagmar Stolínová – Jilemnice

Ing. Leoš Pavlata - Rokytnice nad Jizerou

Ing. Jiří Pochop – Lomnice nad Popelkou

Vladimír Mastník – Lomnice nad Popelkou

Ing. Jiří Mikeš – Líšný

Jan Vele - Loučky

Zdeňka Nejedlá - Rovensko pod Troskami

Lenka Malá - Tatobity

Mgr. Zdeněk Mrkvička - Žernov

Marie Drašnarová - Ktová

Dalibor Lampa - Benešov u Semil

Ing. Tomáš Šimek - Chuchelna

Ing. Jaroslav Mejsnar - Benecko

231



Dozorčí rada VHS Turnov

          Stanislav Klápště (předseda DR) - Semily

          Ing. Miroslav Jína –   Rokytnice nad Jizerou

Ing. Jaromír Pekař – Turnov

Ing. Jana Čechová – Jilemnice

Ing. Jaroslav Braun – Lomnice nad Popelkou

Personalistika:

V roce 2012 počet stálých zaměstnanců snížen na sedm, 5 v Turnově a 2 v Semilech:

Ředitelka VHS: Marcela Červová

Manažer: Ing. Milan Hejduk

Investiční technik: Ing. Zdeněk Rajm

Administrativní pracovnice: Blanka Špetlíková, Michaela Vodhánělová

Investiční technici v Semilech: Ing. Hana Uhlířová a  Andrea Bímová

Ceny a vody 2012

Cena vodného a stočného platná v roce 2012 byla opět vyšší oproti předcházejícímu roku. Po loňském 

zdražení cca o 2 koruny za kubík to bylo navýšení o dalších 9,33 Kč, tj. nárůst 12,96%:

-  vodné .............................   45,18  Kč/m3

-  stočné ............................   36,14  Kč/m3

                                                        ___________________

Celkem..............................    81,32  Kč/m3    včetně DPH

Přehled cenových nárůstů vodného a stočného za minulá období:

ROK VODNÉ STOČNÉ CELKEM
Meziroční nárůst

Kč %
2002 21,49 14,49 35,98 -- --

2003 23,35 15,95 39,30 3,32 9,22

2004 24,75 16,40 41,15 1,85 4,71

2005 26,18 18,06 44,24 3,09 7,51

2006 28.44 19.61 48.05 3,81 8,61

2007 30,44 20,99 51,43 3,38 7,03

2008 32,91 22,98 55,89 4,46 8,67

2009 35,62 27,59 63,21 7,32 13,1

2010 39,16 30,61 69,77 6,56 10,4

2011 40,41 31,58 71,99 2,22 3,18

2012 45,18 36,14 81,32 9,33 12,96

V roce 2012 bylo odebráno 2.117 tisíc m3  pitné vody a 2.328 tisíc m3  ostatní vody. Celkové tržby 
provozovatele činily cca 129 mil. korun bez DPH.
Extrémní navýšení ceny vody v roce 2012 zapříčinily zejména obrovské investice na projekt Čistá Jizera a 
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doprovodné akce.

Investice a opravy realizované v roce 2012:

1/ Čistá Jizera:
Prvořadým cílem pro VHS Turnov v roce 2012 bylo zdárné ukončení dokladové části projektu Čistá Jizera, 

zajištění kolaudací ve všech městech a doplacení zbývajících nasmlouvaných příjmů od měst zúčastněných 

na projektu. V roce 2012 byl na projekt ČJ II. poskytnut ještě další příjem z dotací – jedná se o kofinancování 

projektů v NP, kde nám na projekt v Rokytnici nad Jizerou SFŽP poskytne doplatek dotace ve výši 2,7 mil. 

Kč. Shrnutí:

Turnov 318 423 210,33

Semily 170 064 123,77

Jilemnice 66 474 643,24

Lomnice nad Popelkou 245 617 306,12

Rokytnice nad Jizerou 198 705 838,13

Celkem 999 285 121,59

2/ Ostatní opravy a investice v roce 2012:
Turnov:

- Vodovod a kanalizace 28. října - realizace (zahájení stavby rekonstrukcí sítí 3,3 mil. Kč)

- Úpravy na ČOV (1,8 mil. Kč)

- Odkup vodovodu od firmy Kamax (0,2 mil. Kč)

- Oprava kanalizace v sídlišti u nádraží (1,5 mil. Kč)

- Nudvojovice - řešení havárie na kanalizaci (0,1 mil. Kč)

- Další drobné stavby a opravy (v součtu za 0,412 mil. Kč)

Jilemnice:

- Dostavba kanalizace II. etapa (0,7 mil. Kč)

- Rekonstrukce vodovodu Bátovka (0,6 mil. Kč)

- Vodovod za zámkem (0,7 mil. Kč)

- Další opravy vodovodu a kanalizace (celkem 0,58 mil. Kč)

Rokytnice nad Jizerou:

- ČOV – fasáda, výplně otvorů (0,7 mil. Kč)

- Úpravy vodojemu Horní Ves (ASŘ, elektro 0,3 mil. Kč)

- Další opravy a drobné investice (102 tis. Kč)

Lomnice nad Popelkou:

- Garáže na ČOV pro provoz (zahájení stavby 0,95 mil. Kč)

- Odkanalizování čp. 32 (0,73 mil. Kč)

- Zasíťování pozemků (0,58 mil. Kč)

- Sítě Okružní ulice (3,6 mil. Kč)

- Oprava VDJ Karlov (0,4 mil. Kč)
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- další nutné investice a opravy (0,2 mil. Kč)

Semily:

- Vodojem Janeček - Spálov (2,2 mil. Kč)

- Vodovod a vodojem Nouzov (2,9 mil. Kč)

- ČOV Rekonstrukce (kalové hospodářství, výměny výplní otvorů, obnova topení, ASŘ 1,9 mil. Kč)

- VDJ 14 Pomocníků, přípojka NN (0,19 mil. Kč)

- další investice a opravy (0,5 mil. Kč)

Rovensko pod Troskami:

- Vodovod Blatec (0,682 mil. Kč)

- Projektová příprava odkanalizování (1,7 mil. Kč)

- Prodloužení vodovodu pro 5 RD (0,18 mil. Kč)

- Oplocení VDJ a další malé akce (0,19 mil. Kč)

Malá Skála:

- Prodloužení kanalizace (1 mil. Kč)

- další drobné investice (0,19 mil. Kč)

Benecko:

- Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace (8,7 mil Kč, dokončení akce)

- Propojení vodovodu (0,49 mil. Kč)

- Měření vodních zdrojů (0,12 mil. Kč)

- Ostatní drobné akce (0,17 mil. Kč)

Chuchelna:

- PD na malé akce (0,16 mil. Kč)

- Úpravy na ČOV (0,213 mil. Kč)

Ohrazenice:

- Dostavba kanalizace dokončení I. etapy a realizace II. etapy (8,7 mil. Kč)

Vyskeř:

- Oprava vodovodu Mladostov (0,88 mil. Kč)

Tatobity:

- Dostavba vodovodu Žlábek II. etapa  (5,4 mil. Kč)

Líšný:

- Dostavba vodovodu PD (0,187 mil. Kč)

Troskovice:

Celkem opravy a údržba vodovodních sítí a zařízení v roce 2012:

Opravy vodovodů                celkem 3 608 276 

Opravy vodovodů 1 931 328

Opravy na vodárenských objektech (VDJ, ČS, PK, AŠ) 716 636

Opravy vodoměrů 335 415

Opravy na ÚV strojní 248 304
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Opravy na ÚV stavební 238 309

Opravy na zdrojích 138 284

Opravy kanalizace a ČOV celkem 1 735 138 

Opravy na kanalizační síti 1 157 459

Opravy na kanalizačních objektech (ČSOV, odlehčení, volné vyústi) 54 993

Opravy na ČOV strojní (technologie, elektro, ASŘ) 434 286

Opravy na ČOV stavební 88 400

za činnost 220 celkem 1 735 138

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ TURNOV, S.R.O., KOSMONAUTŮ 1599
Jednatel společnosti: Vladimír Konopka

MTT, s.r.o., byla založena koncem roku 1996, a od 1. ledna 1997 převzala do nájmu a začala provozovat 

tepelné zdroje, venkovní rozvody tepla a směšovací stanice v objektech, které jsou ve vlastnictví Města 

Turnov. Společnost je plně vlastnictvím Města Turnov. Je držitelem těchto autorizací:

- na výrobu tepla

- na rozvod tepla

- výrobu elektrické energie

a zajišťuje dodávky tepla pro lokality v Turnově.

Další  vázané i  volné činnosti  společnosti:  vodoinstalatérství,  topenářství,  montáž měřidel,  zámečnictví  a 

poradenství v oblasti energetiky

Personalistika, orgány společnosti:

Společnost  zaměstnávala  v  roce  2012  17  pracovníků,  z  toho  8  dělníků,  6  THP a  tři  řídící  pracovníky. 

Společnost měla čtyři organizační útvary: ekonomický, výrobně technický, útvar servisu a obchodní úsek.

Dozorčí rada:   Ing.  Jaromír Pekař,  předseda, Vratislav Hartig,  Roman Korolevyč,  Ing.  Miroslav Šmiraus, 

Jindřich Zeman

Valnou hromadu vykonává Rada města Turnova.

Činnost v období 2011 - 2012:

Ve sledovaném období byla tepelná energie vyráběna a rozváděna v šesti zdrojích - lokalitách:

- teplárna Výšinka I.

- výtopna Nádražní

- výtopna Žižkova

- výtopna Přepeřská

- kotelna 5. května

- kotelna Výšinka II.

Odběrateli  Městské  teplárenské  Turnov,  s.r.o.,  bylo  2.032  bytových  jednotek,  školská  zařízení,  objekty 

zdravotně sociálních služeb, administrativní prostory, městské kino a průmyslový podnik Šroubárna Turnov, 

a.s. Ve všech těchto objektech je vytápěno celkem cca 160 tis.m2 podlahové plochy.
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Celkový instalovaný výkon na jmenovaných zdrojích klesl po rekonstrukcích z předimenzovaných 35,79 MWt 

na 21,64 MWt. Při  výrobě tepelné energie  a elektřiny se spotřebovalo za období 9/11-8/12 2,1 mil.  m3 

zemního plynu.

V teplárně Výšinka1 je provozována kogenerační jednotka o el. výkonu 922 kW, která vyrábí mimo tepelné 

energie i elektřinu. Dodávka do sítí ČEZu byla přes 1,7 mil. kWh. Z výtopen byla tepelná energie rozváděna 

trubními teplovodními rozvody o celkové délce 7,2 km.

Společnost zajišťovala koncesí vytápění Domu s pečovatelskou službou Bělá.

Rozložení odběratelů vypadalo následovně:

- bytové jednotky  – celkem 45 071 GJ, v roce 2011  - 50 998 GJ, tj pokles o 11,6 %

- společnosti s r.o.-  celkem  3 348 GJ,                    -    3 205 GJ, nárůst o 4,5 %

- ost. organizace, školy,…    4 007 GJ,                    -    4 812 GJ, pokles o 16,7 %

Následující tabulka poskytuje porovnání prodeje a zároveň teplot jednotlivých let, resp. topných sezón:

Rok Prodej v GJ Roční průměr teplot Průměr teplot topné 
sezóny

2001/02 91905 10,05 6,73

2002/03 94237 8,95 5,13

2003/04 89862 8,81 5,43

2004/05 87625 9,38 6,33

2005/06 84965 10,18 6,65

2006/07 60166 12,49 9,79

2007/08 71354 10,55 7,37

2008/09 63042 10,18 6,8

2009/10 62739 10,07 5,96

2010/11 59015 9,82 5,8

2011/12 52426 9,81 6,64

( Zdroj: výroční zpráva organizace)

► SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A.S.
Severočeské  vodovody  a  kanalizace,  a.s., (SČVK)  člen  skupiny  Veolia  Voda,  je  provozovatelem 

vodohospodářské infrastruktury v severních Čechách - tedy v kraji Ústeckém a Libereckém. Společnost má 

dva velké vlastníky - Veolia voda České republiky (50,1%), Severočeská vodárenská společnost (49,1%), 

zbytek  (0,8%)  vlastní  drobní  akcionáři. Region  její  působnosti  pokrývá  kraj  Ústecký  a podstatnou  část 

Libereckého kraje: Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2, tedy 12% plochy státu, kde žije 1,128 milionu 

obyvatel.  Veškeré  akcie jsou  v  držení  celkem 459  severočeských  měst  a  obcí.  Pro  osobní  kontakt  se 

zákazníky slouží 12 zákaznických center a 3 kontaktní místa. 

V Turnově působí společnost od roku 1993 (od fúze s VAKem 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 následující záležitosti:
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- uzavírání nových smluv

- změny smluv stávajících

- příjem a vyřizování reklamací a připomínek

- příjem plateb v hotovosti

- průzkum spokojenosti zákazníků

- podávání informací a propagačních materiálů

Hlavní činnosti společnosti:

● Provozování vodovodů a kanalizací

● Úprava vod a čistění odpadních vod

● Poradenství ve vodohospodářské činnosti

● Investorsko-inženýrská činnost

● Projektová činnost

● Likvidace a nakládání s odpady

● Silniční motorová doprava

● Rozbory pitných, odpadních vod a kalů

Cena vody pro rok 2012, jak je uvedeno i výše, byla stanovena na 81,32 Kč za metr krychlový, což činí opět 

jednu z nejvyšších hodnot v rámci České republiky.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► SPRÁVA CHKO ČESKÝ RÁJ, ANTONÍNA DVOŘÁKA 294 
Vedoucí Správy CHKO: Jan Mocek                                                                  

Nejstarší  chráněná krajinná oblast  Český ráj  leží  na území tří  krajů:  Libereckého,  Královéhradeckého a 

Středočeského. CHKO Český ráj  byla vyhlášena jako první chráněná krajinná oblast u nás v roce 1955 

naploše 92 km2. V roce 2002 byla oblast rozšířena na současnou rozlohu 181,5 km². V říjnu 2005 byl Český 

ráj přijat do prestižní Sítě evropských a světových geoparků UNESCO.

Na území CHKO Český ráj se nacházejí tato maloplošná zvláště chráněná území:

● národní přírodní památky – 2 o celkové rozloze 187,05 ha, a to Kozákov a Suché skály

● přírodní  památky  –  10  o  celkové  rozloze  56,40  ha,  a  to   Libunecké  rašeliniště,  Libuňka,  Meziluží, 

Oborská  louka,  Ondříkovický  pseudokrasový  systém,  rybník  Vražda,  Tachovský  vodopád,  Trosky,  V 

dubech a Vústra

● přírodní rezervace – 11 o celkové rozloze 1.610,77 ha, a to Apolena,  Bažantník,  Bučiny u Rakous, 

Hruboskalsko, Klokočské skály, Na hranicích, Podtrosecká údolí, Prachovské skály, Příhrazské skály, 

údolí Plakánek a Žabakor

● památné stromy – 22 oblastí s 768 stromy, nejrozsáhlejší je arboretum Bukovina u Hrubé Skály (celkem 

407 stromů různých druhů), dále převládají lípy (Semtínská lípa - torzo, lípy v Koberovech, v Bosni, Malé 
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Lhotě,  Libošovicích,  Troskovicích,  Mašově  u  školy),  následuje  dub  (  v  Žehrovské  oboře,  v 

Sedmihorkách, u Oběšence...), jasan (např. Ve Ktové „U matičky“), tis a další

Působnost:

● orgán státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny

● odborná  organizace  zajišťující  péči  o  území  CHKO  Český  ráj,  provádějící  přírodovědné  průzkumy, 

dokumentaci a šetření v ochraně přírody, strážní, informační a kulturně výchovnou činnost.

Kromě hlavní budovy v Turnově má CHKO informační střediska v terénu – na Věžáku a nově v hrázděném 

altánu v arboretu Bukovina u Hrubé Skály.

Zajímavostí posledního období se staly tak zvané motýlí louky, tedy území chránící bezobratlé živočichy. 

V České ráji se taková louka nachází např. mezi obcemi Koberovy a Klokočí.

Skalní masívy doznávají  určitých změn, ať už vlivem prostředí nebo lidské činnosti, jak dokazuje zřícení 

pískovcového masívu u hradu Valdštejn. Horší pak je vandalství, které se projevilo na symbolickém hřbitově 

horolezců pod Hrubou Skálou na přelomu let 2012 a 2013. Hřbitov se stal obětí vandalů, kteří vytrhali a 

odnesli kovové tabulky se jmény horolezců. Ty pak byly nalezeny ve sběrně surovin v Pardubicích.

(Internetové stránky organizace)

Turnovské firmy v roce 2012

Vzhledem k malé ochotě či zaneprázdněnosti firem podat aktuální zprávu je tato kapitola přepracována tak, 

aby pokud možno poskytovala budoucímu čtenáři důležité informace, byť spíše heslovité.

► AGBA, s.r.o.,  Vesecko 488
Majitelé: Milan Pozdníček, Jan Holas

Obor činnosti: autodoplňky

Výrobky: autolékárníčky, autokosmetika, výstražné trojúhelníky, autokoberce, tažná lana

Počet zaměstnanců: 130

Založení firmy: 1990

► BELDA A SPOL., s.r.o., Nádražní 1073
Jednatel, majitel: Jiří Belda

Obor činnosti: šperkařství

Výrobky:  zlaté a stříbrné designové šperky, šperky z titanu, oceli, umělých hmot

Založení firmy: 1915 Ladislavem Beldou, obnoveno 1990

► CRYTUR, s.r.o., Palackého 175
Jednatel: dr. Jindřich Houžvička, MBA

Obor činnosti: optika

Výrobky: Výroba a vývoj scintilačních materiálů a detektorů, laserových tyčí a komponent (zrcadla), přesná 
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optika a mechanika, safírové profily, monokrystaly pro lasery a elektronové mikroskopy

Počet zaměstnanců: 46

Založení firmy: 1998

► DIAS TURNOV, s.r.o., Přepeřská 1302
Ředitel: Ing. Zdeněk Romany

Obor činnosti: brusné nástroje a ložiskové kameny

Výrobky:  diamantové nástroje, kotouče s kovovou i pryskyřičnou vazbou, technické a ložiskové kameny,  

                kovoobrábění

Počet zaměstnanců: 50

Založení firmy: 1930 spojením turnovských brusíren, vznik soukromé společnosti 1993

► DIOPTRA, a.s., Turnov, Sobotecká 1660
Předseda představenstva: Ing. Tomáš Vicherek

Obor činnosti: optika

Výrobky:  lupy (ruční, stojanové, speciální, brýlové čočky, optické přístroje, adaptéry, hranoly, dalekohledy,

                svítidla, speciální optické výrobky a služby

Počet zaměstnanců: cca 60

► DUVEMARO, s.r.o., Vesecká 485
Jednatel: Zdeněk Vegner

Obor činnosti: Kovové stavební prvky, spojovací materiál

Výrobky:  klempířské prvky, plechy, střešní krytiny, doplňkové střešní prvky, fólie, izolace, hřebíky, nýty, krycí 

                kloboučky, nářadí

Počet zaměstnanců: 40

Založení společnosti: 1990

► FORMPLAST, s.r.o., Na Osadě 279
Majitel a jednatel: Jindřich Svoboda

Obor činnosti: nástrojárna, výroba forem

Výrobky: výroba a úpravy forem, obrábění a úpravy povrchu, vstřikování plastů, podhledová svítidla,

               plastové nápisy, lžičky, autodoplňky

► GRANÁT, družstvo umělecké výroby, Výšinka 1409
Předseda družstva: Ing. Miloslav Šorejs

Obor činnosti: šperky, šperkové kameny, upomínkové předměty, těžba českých granátů

Výrobky: největší výrobce granátových šperků, fazonové šperky, broušení šperkových kamenů

Počet zaměstnanců: 260

► GRUPO ANTOLIN TURNOV, s.r.o., Průmyslová 3000
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Ředitel závodu: Ing. Pavel Zikmund

Obor činnosti: komponenty pro automobilový průmysl

Výrobky:  dveřní, stropní a další interiérové systémy, především tvrdé trimové díly, inserty a dveřní výplně,

                sloupky, kryty zavazadlového prostoru

Počet zaměstnanců: 500

Závod založen: 2002

► HELIOS Bau, spol. s r.o. - Daliměřice 480, Průmyslová zóna Vesecko, Turnov
Jednatel: Miroslav Hochman

Obor činnosti: plastová a hliníková okna

Výrobky: plastová a hliníková okna, dveře, prosklené fasády, zimní zahrady

Počet zaměstnanců: 60

Firma založena: 1991

► ING. HENRY KYNCL - KOMERČNÍ SLÉVÁRNA ŠEDÉ A TVÁRNÉ LITINY TURNOV, Přepeře 326

Prezident: Ing. Henry Kyncl, ředitel: Ing. Pavel Světlík

Obor činnosti: strojírenství

Výrobky:  odlitky sklářských forem, odlitky z šedé a tvárné litiny pro výrobu obalového skla, řídící systémy

               a pohony, hydraulické lisy

Počet zaměstnanců: 100

Založení firmy: 1997 privatizací

► JOSEF DRAHOŇOVSKÝ - STUDIO ŠPERK, S.R.O.

Jednatel: Josef Drahoňovský

Obor činnosti: šperkařství

Výrobky:  zlaté a stříbrné šperky s pravými kameny, zejména s českými granáty

Počet zaměstnanců: 25

Založení firmy: 1989,  jedna z prvních po revoluci

► JOSEF PLÁTEK, s.r.o - PILA, OBCHOD DŘEVEM, Koňský trh 205
Jednatel: František Procházka

Obor činnosti: dřevovýroba

Výrobky: veškerý sortiment pily a dřevovýroby - konstrukční řezivo, latě, palubky, lišty, truhlářské řezivo,

               impregnace dřeva

Založení firmy: 1898, jedna z nejstarších firem fungující bez přerušení činnosti

► JUTA, A.S., závod 08 Turnov, Palackého 457

Ředitel závodu: Ing. Zdeněk Janata

Obor činnosti: textilní průmysl

Výrobky: netkané textilie, geotextilie a sítě, přírodní izolace

Počet zaměstnanců: 90
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Založení firmy: 1872 jako společnost pro výrobu motouzů, rovněž  jedna z nejstarších firem fungující bez 

přerušení činnosti

► KAMAX, s.r.o., Nudvojovická 1474
Jednatel: Ing. Vladimír Košíček

Obor činnosti: spojovací materiál pro automobilový průmysl

Výrobky: vysoko-pevnostní šrouby pro automobilový průmysl, tváření za studena, tepelné zpracování a

               třískové obrábění.

Počet zaměstnanců: 400

Založení závodu: 1992 jako první v České republice

► KAŠÍR, s.r.o., Daliměřice 480
Jednatelé: Miroslav Kořínek, Tomáš Pažout

Obor činnosti: plasty pro stavební průmysl

Výrobky: laminování (kašírování) kovových a plastových povrchů pro stavební průmysl, parapety, lišty,

               lamely

Založení firmy: 2000

► MONSTRANZ, s.r.o., Mašov 141
Jednatelé: Milan Zdeněk, Zdeňka Zdeňková

Obor činnosti: výroba z barevných kovů, restaurování

Výrobky: stříbrnické umělecké předměty, restaurování, kopie a repliky těchto předmětů

Založení firmy: 1993

► NEUMATIC, s.r.o., Bělá 116
Jednatelé: Helmut Ruff, Robert Smutný

Obor činnosti: elektrické a elektronické součástky

Výrobky: elektrické a elektronické součástky, kabelové svazky, kabely

Založení firmy: 1995

► ONTEX CZ, s.r.o., Vesecko 491

Jednatelé: Haim Ezer, Thierry Navarre

Prokurista: Ing. Jiří Lukeš

Obor činnosti: hygienické potřeby

Výrobky: široký sortiment značky Helen Harper - anatomické, ultratenké a slipové vložky a hygienické 

tampóny, dětské plenky a vlhčené ubrousky, přebalovací podložky, prsní tampony, papírové kapesníčky, 

odličovací tampóny, vatové tyčinky a intimní ubrousky

Počet zaměstnanců: 500

Založení firmy: 1992
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► PANTA SKALA, s.r.o. a SKLENĚNÉ KAMENY, s.r.o., Nádražní 1485
Jednatelé: Pavel Drobník, Zdeňka Drobníková

Obor činnosti: Bižuterie

Výrobky: bižuterní kameny, nažehlovací kameny, našívací kameny, kotlíkové řetězy, šatonové komponenty,

               perle

Počet zaměstnanců: 100 (všechny provozovny)

Založení firmy: 1997

Závody přesunuty na Malou Skálu, sídlo společnosti do Prahy

► POLPUR, s.r.o., Kudrnáčova 1287
Jednatelé: Ing. Pavel Brustman, Bc. Ondřej Brustman

Obor činnosti: brousící nástroje

Výrobky:  lešticí, lapovací a brousicí nástroje, používané  především ve sklářském, bižuterním a strojíren-

                ském průmyslu

Založení firmy: 1992:

► POLYGRAF, s.r.o., Modřišice 156
Jednatel: Daniel Vomáčka

Obor činnosti: tiskárna

Výrobky: plnobarevný tisk, různé formáty, knihařské zpracování, vazba

Počet zaměstnanců: 20

Založení firmy: 2000

► PRECIOSA, a.s., Turnov, Přepeřská 1447
Předseda představenstva: Ing. Ludvík Karl

Závod 04 – Sobotecká 761

Obor činnosti: bižuterie

Výrobky:  strojně broušené kameny, pokovování (v Turnově)

Založení firmy: 1915

► RESIM, S.R.O., Nádražní 1062
Jednatelé: Ing. Marek Špika, Josef Vlk

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.

Založení firmy: 1993

► SAINT GOBAIN ADVANCED CERAMICS, S.R.O., PŘEPEŘSKÁ 1302
Ředitel: Ing. Karel Eiseld

Obor činnosti: keramika

Výrobky: břitové destičky z řezné keramiky, keramické tvářecí nástroje, keramické poziční kolíky, keramické
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               filtry, přesné obrábění

Počet zaměstnanců: 300

Založení firmy: 1992 

► SEKOPROJEKT - LAPOLY - Ing. Vítězslav Sekanina Turnov, Sv. Čecha 1271
Majitel: Ing. Vítězslav Sekanina

Obor činnosti: výroba z plastů, čištění vody

Výrobky: Odlučovače lehkých kapalin, lapáky tuků, odlučovače tuku a oleje, šachty, nádrže, jímky, ekoslužby

Založení firmy: 1992

► SFS INTEC, s.r.o., Vesecko 500
Jednatel: Ing. Jiří Velechovský

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

Počet zaměstnanců: 100 (turnovská provozovna)

Založení firmy v Turnově: 1996 

► SKLOSTROJ, s.r.o., Přepeřská 210

Jednatelé: Ing. Martin Gold, Ing. Milan Večeřa, Rolf Themann

Obor činnosti: strojírenství

Výrobky:  vybavení skláren, sklářské linky, stroje a sklářské formy pro výrobu obalového skla, řídící systémy

               a pohony, hydraulické lisy. Přes 90% výrobků odebírá zahraničí.

Počet zaměstnanců: 230

Založení společnosti s r.o. 1993

► ŠROUBÁRNA TURNOV, a.s., Bezručova 788
Předseda představenstva: Irina Ishchuk

Obor činnosti: spojovací materiál

Výrobky: šrouby, podložky, soustružené díly, povrchové úpravy kovů, tepelné zpracování kovů

Počet zaměstnanců: 180

Založení akciové společnosti 1992

► TREVOS, a.s., Mašov 34
Předseda: Milan Ron

Obor činnosti: svítidla

Výrobky: plastová a kovová svítidla, podhledová svítidla, nouzová a orientační svítidla, záložní bateriové

                zdroje

Počet zaměstnanců: 180
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Založení firmy: 1999

► TRIMA, s.r.o., Nudvojovická 1681
Jednatelé: Mathias Muller, David Rozum, Rainer Landwehr

Obor činnosti: strojírenský a sklářský průmysl

Výrobky: vývoj a konstrukce strojů na výrobu skleněného vlákna

Vznik firmy v dnešní podobě 2006

► UNIPRESS, s.r.o., Svobodova 1431
Jednatelé: Ing. Jiří Hrubý, Ing. Antonín Svoboda, Ing. Jindřich Hrubý, David Svoboda, 

Obor činnosti: tiskárna

Výrobky: ofsetový tisk, ražby, hologramy, slepotisky, neobvyklé formáty, knihařské zpracování a kartonáž

Vznik společnosti s r.o. 1992                              

► VYVA PLAST, s.r.o., Sobotecká ul. 836

Jednatelé: Ing. Ivo Lednej, Ing. Jaroslav Šáral, Jiří Karásek

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

Založení firmy: 1990

(Zdroj: Obchodní rejstřík, internetové stránky firem, Úřad práce)

► WASSA, s.r.o., Bělá 166
Jednatel: Petr Mynář

Obor činnosti: lisování plastů, výroba plastových polotovarů

Výrobky: kartonáž, výrobky z lepenky, sáčky, fólie, výrobky z pěnových hmot

Založení firmy: 2007

Živnosti a podnikatelské subjekty v Turnově 2012
v oboru rehabilitace a zdravého životního stylu

Počátek 21. století se mimo jiné vyznačuje tíhnutím lidí k předcházení civilizačním chorobám, ke snaze o tzv. 

zdravý životní styl. Po revoluci se navíc v naší republice otevřely dveře také alternativním možnostem léčby 

a relaxace, což zároveň se stresujícím prostředím tržního hospodářství vytváří dobré klima pro prosperitu 

rehabilitací, masérských a wellnessových salónů. V této části letošní kroniky přijměte stručný přehled firem, 

které nabízejí Turnovanům služby v této oblasti. Nejmenuji samozřejmě velká zdravotnická zařízení, o nichž 

je řeč v kapitole VIII.

244



✔ Duha Turnov, Tázlerova 747 - kompletní rehabilitace, masáže, wellness 

✔ Sportcentrum TJ Turnov, Skálova 207 - solárium, sauna, masáže, vířivka, squash, spinning a další

✔ Božena Kunetková, U Lip 377 - rehabilitace, masáže

✔ Věra Matoušková, Nádražní 1296 - rehabilitace, elektro. ultrazvuk, laser

✔ Masérské studio, Trávnice 166 - Dornova metoda

✔ Jovanka Nechvátalová, Hruboskalská 527 - masáže, relaxace, solárium

✔ Dagmar Stránská - rehabilitace, elektro. ultrazvuk, laser

✔ Fyzioterapie Turnov - Mgr. Zuzana Hoetzelová, Nádražní 1064 - široká škála odborného ošetření, 

míčová facilitace, Vojtova metoda, dle L.Mojžíšové a jiné

✔ Studio Life, Hluboká 143 - masáže, tantra, reiki a další metody

✔ Masáže Shiastsu, 5. května 49 - masáže, wellness

✔ Salon Nefertiti, nám. Českého ráje 25 - masáže, reiki, kosmetika

✔ Regenerační salon Slunečnice, Alešova 1865 - masáže, baňkování a jiné

✔ Relaxační studio Na Výšince, Rubínová 1923 - masáže, solárium, kosmetika

✔  Klub Energy -  Bc.  Pavla Emmerlingová,  Antonína Dvořáka 303 -  masáže,  detoxikace,  produkty 

zdravého stylu

✔ Plavání kojenců - Dana Šebrlová, Kosmonautů 1420

✔ Zdravotnické potřeby - Martina Nesvadbová, Palackého 187

✔ Zdravíčko,  Hluboká  284  -  zdravá  a  dietní  výživa,  biovýrobky,  doplňky  stravy,  byliny,  literatura, 

polštářky

✔ Zdravá výživa MÁJA, Nádražní 1124 - doplňky stravy, čaje koření, biovýrobky

✔ Dušan Král, Hruštice 1870 - poradenství a prodej výrobků zdravé výživy

✔ Dita Bucková Green Live, Na Stebni 365 - doplňky stravy

✔ Bylinářství Lilie, - Jitka Bartošová, Palackého 175

______________________________________________________________________________________

(Pozn. kronikáře: Bohužel aktivita většiny firem zůstává pro veřejnost stále uzavřena. Všechny významné  

firmy a organizace byly se žádostí o informace ze své činnosti pro potřeby kroniky města obeslány, odezva  

však byla minimální  Část informací je použita z internetových stránek firem, které jsou v poslední době 

přece jen vizitkou firmy a bývají aktualizované)
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XI.
TURNOVSKÝ MÍSTOPIS

ULICE ANTONÍNA DVOŘÁKA 

MARKOVA

28. ŘÍJNA

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ

5. KVĚTNA

KINSKÉHO
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V následující kapitole pokračuje podrobný popis vybraných míst, započatý v kronice za rok 2009, s popisem, 

kde byly v daném období jaké prodejny, provozovny a podobně. V roce 2009 je popsáno náměstí, ulice 

Hluboká a Sobotecká, v roce 2010 ulice Skálova, Jiráskova a Palackého, v minulém roce další páteřní třída 

města - ulice Nádražní a její boční uličky U nádraží a Kudrnáčova, a boční ulice k ulici Palackého, což jsou 

Krajířova  a  Trávnice.  V  tomto  roce  pokračujeme  opět  z  náměstí  ulicí  Dvořákovou,  o  blok  domů  dále 

Markovou ulicí, 28. října a souběžnou zpět na náměstí ulicí 5. května.

DVOŘÁKOVA ULICE
Postupujeme od náměstí po levé straně kolem boční zdi radnice.

Dům čp. 335
Na nároží náměstí a ulice Antonína Dvořáka se nachází radnice, a to od 1526. Dvakrát vyhořela při požárech 

města v roce 1643 a 1707, ale vždy byla obnovena. Současná stavební podoba je z roku 1894. Paradoxně 

je vchod do radnice, tedy městského úřadu, z boku budovy, která byla k historické budově přistavěna, a to z 

ulice Antonína Dvořáka. V těchto prostorách městského úřadu sídlí vedení města, kancelář tajemníka, odbor 

finanční,  odbor rozvoje města, odbor správy majetku, stavební úřad a odbor životního prostředí. V boční 

pasáži je vyvěšena úřední deska.

Dům čp. 334
V domě bylo donedávna zakázkové krejčovství, nyní, v roce 2012, zde najdete opravnu oděvů paní V. H. 

Dhinh. Tato komodita v našich městech chyběla a nyní se začíná opět zavádět. Do konce roku 2012 byly v 

Turnově dvě opravny oděvů. 

Dům čp. 333
Dům slouží jako obytný. Původně měšťanský dům, na němž je umístěna pamětní deska prof. Maxmiliánu 

Křepinskému, filologovi Karlovy univerzity v Praze, který se zde narodil 9.1.1875.

Dům čp. 332
V přízemí domu se nachází  prodejna  Květin a keramiky Týna.

Dům čp.  331
Cenný  měšťanský  dům s  výrazným  pískovcovým  portálem  patřil  od  r.  1740  rodu  Durychů,  z  nichž  je 

nejznámější jazykovědec a významný obrozenec Václav Fortunát Durych. Na domě je umístěna skleněná 

pamětní tabule.

Dům čp. 320 - lékárna
Moderně vyhlížející dům patří Lékárně Pod radnicí, která se nachází v praktickém místě, nedaleko polikliniky 

v Tázlerově ulici. Sesterskou provozovnu má na okružní křižovatce ulic Hluboká, Palackého a Sobotecká 

(Lékárna V Hloubce). Další místa, kde lze v Turnově zakoupit farmaceutické přípravky, jsou v Panochově 

nemocnici a v Nádražní ulici. 
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Dům čp. 328
Velký bytový dům již "modernějšího střihu", blízkého funkcionalismu, hostí v přízemí hned dvě provozovny. 

Nejblíže k lékárně je zřízen Mix Shop - prodej oděvů, textilu, doplňků a luxusních panenek, pod ním najdeme 

kosmetiku a kadeřnictví De Salon hair beauty. 

Dům čp. 327
V sousedním dmě sídlí rovněž kadeřnictví, a to Kadeřnictví Monika.

Dům čp. 323

Nad zatáčkou vedoucí ke KC Střelnice a křižovatce s Markovou ulicí se nachází dům s několika obchody a 

kancelářemi. V přízemí sídlí prodejna vybavení koupelen značky Sapho a Hammax, kanceláře v 1. patře 

mají projekční kancelář Profes stavby - stavební firma, a obchodní zastoupení Jaroslav Štekl - Envi-pur, 

zabývající  se  čistírnami  odpadních  vod.  Ve  spodní  části  domu,  ze  zatáčky,  je  přístupný prodej  dveří  a 

zárubní SAPELI.

Dům čp. 322, 323
V nejspodnější  části  ulice,  než  začne  stoupat  na  Výšinku,  je  místo  Turnováky  zvané  U  Raka.  Zde  se 

nacházejí tři menší městské domy. V prvním je umístěna pedikúra, v dalším second hand. Tento dům má 

novodobé keramické označení U Raka.

Než začneme stoupat stále ulicí Antonína Dvořáka k Výšince, projdeme levou stranu od náměstí k zatáčce U 

Raka:

Dům čp. 286
Dům sousedící s velkým nárožním objektem hostícím restauraci U Belgického dvora má v přízemí Zlatnictví 

Macounová.  Vyhlášené  turnovské  zlatnictví  s  prodejem  hodin  se  přestěhovalo  do  tohoto  objektu  z 

dlouholetého působiště na rohu Palackého ulice a Trávnic u Městského divadla Turnov. V témže domě sídlí 

také zastoupení pojišťovny Modrá pyramida.

Dům čp. 287
Velký patrový měšťanský dům s novou zelinkavou fasádou je útočštěm nekolika firem. V přízemí sídlí Print 

servis - nejstarší fotoateliér v Turnově, který začal vytvářet barevné fotografie. V patře najdete oční optiku a 

právnicku kancelář JUDr. Ivany Velíškové, ve druhém patře jsou prostory Vodohospodářského sdružení.

Dům čp. 288
V užším domě v sousedství je sídlo firmy Anténní systémy JVS Janoušek.

Dům čp. 289
V přízemí domu je zřízena prodejna Mléčný ráj.
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Dům čp. 290
Stálicí mezi zdejšími prodejnami je kromě Týny a Print servisu také prodejna oděvů, textilu a obuvi   K.  Dan- 

guana, která obývá přízemí a část prvního patra.

Dům čp. 292
Poslední v této uliční řadě je prodejna bazar - komisní zboží v přízemí domu.

Dům čp. 293
Dům s  mírným odstupem vzad  hostí  v  přízemí  kavárnu  Šálek  &  bagetka,  v  prvním  patře  se  nachází 

regionální kancelář senátora Jaromíra Jermáře.

Dům čp. 294
Velký rohový dům u výjezdu z Vejrichovy ulice sloužil dříve jako dětské oddělení městské knihovny, nyní zde 

již léta sídlí kanceláře Chráněné krajinné oblasti Český ráj. V domě je i přednášková místnost, kterou rádi 

využívají nejen majitelé, tedy CHKO, ale i klub důchodců a další místní organizace.

Dům čp. 295
Za odbočkou do Vejrichovy ulice pokračujeme domem se zkoseným nárožím, v němž je vchod do Zlatnické 

dílny Josef Ježek. Toto zlatnictví bylo v Turnově vyhlášené již za předků dnešního majitele.

Dům čp. 299
Pod autobusovovu  zastávkou  a  dvěma obytnými  domy najdeme  poměrně  velký  patrový  dům s  dvěma 

provozovnami v přízemí. Směrem k náměstí je vyhledávaný podnik Barvy-laky U dobré rady, spojený i s 

nabídkou předokenních rolet a žaluzií, v levé části domu je rovněž dlouho a dobře prosperující prodejna 

spodní prádla Ivany Miksánkové.

Dům čp. 301
Tmavší šedohnědý dům má v přízemí obchod, lépe řečeno příjem zakázek, Zpracování kamene - Antonín 

Gábr.

Dům čp. 302, 303
Velký v podstatě moderní objekt na místě starších domků hostí několik organizací: Dental center Český ráj, 

kde ordinují MUDr. I. Holbová Melíšková, MUDr. David Pokorný a dentální hygienička D. Marešová, finanční 

centrum OVB Allianz.  V  sousedním vchodu  je  to  Logopedie  Dr.  J.Vobořilová  a  Klub  energy  Bc.  Pavly 

Emmerlingové.

Následují obytné a rodinné domy, odbočka do ulice Pod Stránkou. Nad ní směrem k Výšince pokračuje 

Dům čp. 336 - hostinec V Zatáčce
Hostinec V Zatáčce se během posledních několika let zmodernizoval a rozšířil o zahrádku. V témže domě 

sídlí ještě Turnovská spediční, s.r.o.
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Vedle  stojící  potraviny  v  zatáčce  bohužel  nefungují,  byly  navštěvovány  zejména  obyvateli  Výšinky  a 

přilehlých ulic. Ale zřejmě to nestačilo.

Dům čp. 804
V budově patřící dříve družstvu Granát, kde byla např. zlatnická praktická výuka učňů nebo tzv. náhradní 

výroba, se nyní nachází vzdělávací centrum Most ke vzdělání, o.s.

Dům čp. 463
Přejdeme-li na druhou stranu ulice, nachází se zde dům čp. 463 a v něm nově zřízená prodejna HB Sport. 

Donedávna zde bylo ke koupi proutěné zboží a doplňky.

U sousedního domu v přístavbě (garáži) můžete nakoupit lakýrnické potřeby KD color.

Dům čp. 459 - restaurace Na Výšince
V restauraci, dříve nazývané Bar chudých (byla téměř na konci města), je dnes k dostání zejména tradiční 

česká kuchyně. Kromě vlastní restaurace můžete posedět v jednom ze dvou salónků nebo v letní stinné 

zahrádce, k níž patří i dětské hřiště. K dispozici je ubytování v několika dvou až pětilůžkových pokojích.

MARKOVA ULICE
Od zatáčky ulice Antonína Dvořáka vede zpět k náměstí jednosměrná Markova ulice. Název není na počest  

"libuňského jemnostpána" Antonína Marka, ale podle jeho strýce, obchodníka s drahokamy Františka Marka,  

který svým finančním darem pomohl k založení Samostatné veřejné průmyslové školy. Nacházela se na 

nároží dnešní Markovy ulice a náměstí, dnes v ní sídlí Základní umělecká škola Turnov.

Postupujeme od křižovatky s ulicí Antonína Dvořáka vzhůru k náměstí. 

 

Dům čp. 311
Po pravé starně zaujme příchozí volná plocha před kulturním domem Střelnice, nazvaná podle turnovského 

mecenáše náměstí B. J. Horáčka. V letošním roce zde byla mimo jiné umístěna pamětní deska a umělecké 

dílo Tvar. Kulturní dům v Turnově stojí na místě původní více než 100 let staré budovy, postavené Spolkem 

střelců – odtud název Střelnice. Současná budova architekta Radka Šímy byla slavnostně otevřena 24. října 

2008 a má následující parametry:

• Zastavěná plocha činí 2 038 metrů čtverečních

• Celková užitková plocha všech podlaží je 4 430 metrů čtverečních

• Kapacita velkého sálu je průměrně 414 míst (podle úpravy), malého sálu 116 míst

• Dále je v budově zkušebna (25,9 m2), cvičebna se sociálním zařízením a sprchami (85 m2) a klubovny 

(celkem 106,5 m2)

• Restaurace v přízemí má 57 míst k sezení, sousedící salonek dalších 25

• Konečná částka za výstavbu Střelnice je 118 miliónů 835 378 korun, včetně vybavení ke dni otevření 

126.310.093,- Kč ,  následovaly terénní  úpravy náměstí  B.  J.  Horáčka a další dovybavení -  celková 

částka se tedy vyšplhala ke 150 milionům.

250

Object 1



• Realizace stavby: duben  2006 až září 2008 

• Dodavatel: Bak, a. s., Trutnov 

• Projektant: Němec Polák, spol. s r. o., Praha 3 

• Architekt: Atelier 6, s. r. o., Praha 7 , Ing. arch. Radek Šíma

•  velký sál - variabilně podle rozestavění židlí 400 - 550 míst

•  malý sál - kino Sféra má  104 míst

•  minisál, klubovny, zasedací místnost - dle potřeby cca 150 míst

•  restaurace (v ekonomickém pronájmu), výstavní plochy ve foyeru a v 1. patře

Dům čp. 312
Naproti znovustojící dům byl rovněž při rekonstrukci zbořen a postaven znovu. V jeho přízemí sídlí  nehtové 

studio. 

Dům čp. 315
Velký neoklasicistní  dům hostí  tři  firmy.  Směrem k náměstí  se  nachází  společnost  REMI,  zabývající  se 

elektronickými  systémy  zabezpečení,  požární  ochrany,  anténními  a  satelitními  systémy  a  podobně.  V 

sousedství má veterinární ordinaci MVDr. Pavel Šebek. Dále zde sídlí Autoškola Fabián.

Dům čp. 312
Velmi zdobný měšťanský dům nad budovou Střelnice se štukovými maskarony a další výzdobou je ukázkově 

zrenovován.  V přízemí  léta  sídlila  zubní  ordinace MUDr.  Luďka Šuberta.  Nyní  zde najdeme společnost 

Homunkulus -+ nadace pro imunologii.

Dům čp. 22
Další obchody a provozovny najdeme až v horní části Markovy ulice. Velký nárožní dům mezi Markovou ulicí 

a Mariánským náměstím má v přízemí dva obchody - Ráj dárků a specializovaný obchod sýry.

Dům čp. 24
V přízemí domu sídlí cestovní agentura Via Turnov, která převzala prodej zájezdů např. po Čedoku a dalších 

cestovních kancelářích.

ULICE 28. ŘÍJNA
Ulice vede z Mariánského náměstí k Panochově nemocnici. Postupujeme od nároží s Přemyslovou ulicí a  

Havlíčkovým náměstím.

Dům čp. 17
Tento rohový dům se zkoseným nárožím hostí řadu provozoven a v horních patrech i bytové jednotky. Vchod 

z nároží patří České podnikatelské pojišťovně (ČPP Vienna Insurance Group), dále tu sídlí Českomoravská 

stavební spořitelna (Liška),  pracoviště softwarové firmy Drinks,  zeměměřičská  kancelář  Geodet MD & DM, 
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společnost  Technologies  (poradenství  v  oblasti  softwaru)  a  Solar  Monitor  (monitorovací  systémy  pro 

fotovoltaické elektrárny). V přízemí domu směrem k Panochově nemocnici je zřízeno květinářství Dana & 

Michaela.

Dům čp. 554
V této části města poměrně nový moderní dům má uvnitř rovněž dvě firmy. Vpravo je cukrárna Kamélie s 

možností posezení u několika stolků a dále zde sídlí managenent firmy Drinks.

Dům čp. 543
Štuková výzdoba nad vchodem hlásá, že je zde stánek Jednoty bratrské. V přízemí sídlí velmi aktivní a v 

Turnově známé rodinné centrum The Bouda.

Dům čp. 880
V přízemí domu se nachází ovoce zelenina Zbyněk Klein.

Dům čp. 757
V tomto městském domě sídlí  mateřská škola 28. října, o níž je psáno v kapitole VI. Školství.

Dům čp. 618 - Karčova vila
Cestou k nemocnici stojí po pravé straně krásná secesní vila prof. Antonína Karče. A. Karč byl vynikající 

výtvarník, šperkař, návrhář, ciselér, člen Turnovského díla. Vystudoval turnovskou umělecko-průmyslovou 

školu a byl žákem S. Suchardy v Praze. Poté vyučoval kreslení na dnešní SUPŠ v Turnově, v letech 1920 - 

39 byl jejím ředitelem. Věnoval se také dokumentaci staveb Pojizeří - zanechal přes 50 olejů.

Vila má krásnou stylovou štukovou výzdobu. Nedávno byla opravena, fasáda září tmavě žlutou a šedou 

barvou. Patří k turnoským kulturním památkám.

Dům čp. 1390 - Střední zdravotnická škola Turnov
Škola sídlí v moderní budově postavené v 80. letech 20. století. O škole se dočtete v kapitole VI. Školství.

Dům čp. 1000 - Panochova nemocnice
Objekt  i  celá  společnost  nese  jméno  prvního  primáře  Panochy,  který  se  mimo  jiné  zasloužil  o  stavbu 

současné staré, tedy původní, budovy v roce 1942. Nemocnice má 6 oddělení a ročně jí projde cca 6 tisíc 

pacientů. Další informace jsou uvedeny v kapitole VIII. Zdravotnictví.

Dům čp. 812 - domov důchodců Pohoda
Moderní a dobře vybavený dům i pro méně mobilní klienty má kapacitu 71 obyvatel. Byl otevřen v roce 2002 

v blízkosti Panochovy nemocnice. Součástí péče o seniory je také sousední centrum denní péče Domovinka. 

Další podrobnosti naleznete rovněž v kapitole VIII. Zdravotnictví. 

Před domem stojí pískovcová plastika Loučení Krista s Marií.
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Dům čp. 18 - Základní škola 28. října v Turnově
Čistě funkcionalistická budova byla postavena na počátku ve 30. let minulého století jako dívčí škola. Tak ji 

ovšem Turnováci nazývají dodnes. Protože je historie škol pro dívky zajímavá, dovolte mi úryvek ze školního 

archívu: 

Historie dívčí školy  započala se 23.6.1882, kdy byla v Turnově zřízena měšťanská škola dívčí v budově  

nově vystavěného Skálova sirotčince. Prvními učitelkami byly Karolina Merganzová a Anna Bayerová. V  

roce 1896 začínají počátky volného kreslení, roku 1898 je povoleno vyučovat francouzštinu. Turnovské dívčí  

školství  dosahovalo  velmi  dobrých  výsledků  a  to  i  přesto,  že  budova  Skálova  sirotčince  nevyhovovala  

potřebám  školy.  Proto  bylo  roku  1928  rozhodnuto  postavit  budovu  novou.  Velkou  zásluhu  na  tomto  

rozhodnutí měl tehdejší starosta města Josef Žák a městská spořitelna v Turnově, která r. 1928 zřídila fond,  

určený ke stavbě nové školní budovy a dotovala jej částkou 1 200 000 Kč,-. Základní kámen byl položen  

16.10.1932 za účasti ministra školství. Stavba trvala dva roky. 28. října 1934 byla v této podobě, jak ji známe  

dnes, budova slavnostně otevřena. Ve školním roce 1934-35 bylo ve škole 21 tříd a navštěvovaly ji 803  

žákyně. V roce 2004 jsme si tedy připomněli již 70. výročí otevření budovy dívčí školy. Za tuto dlouhou dobu  

prošly školou tisíce dětí a desítky pedagogických pracovníků. Od roku 2004 je škola naplněna na 100 %  

kapacity (600 žákù).

Další informace o škole jsou k nalezení v kapitole VI. Školství.

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ
Plochu spojující ulici 28. října s ulicí 5. května tvoří Havlíčkovo náměstí. Jeho podoba byla výrazně změněna  

v  období  socialismu,  kdy  zmizely  některé,  i  cenné,  staré  stavby,  nebyl  považován  za  důležitý  průhled  

náměstím na novogotcký chrám Narození Panny Marie a kdy vznikly stavby nové.

Postupujeme od nároží ulice 28. října.

Budova Telecomu
Na místě roubené chalupy se zahradou vyrostla telekomunikační ústředna, která byla ve své době velmi 

moderní. Postupem další modernizace telekomunikačních služeb však ztratila opodstatnění a je již řadu let 

nepoužívaná. Její přestavba nebo využití pro jiné účely byla shledána složitou, protože stavba má zvláštní 

technické parametry. Snad se časem podaří tento "pomník doby" účelně zapojit do života města. Jednou z 

posledních navrhovaných variant byl parkovací dům.

Dům čp. 542
V jednom z původních domů na Havlíčkově náměstí působí prodejna Květiny-semena Košek.

Dům čp. 1765 - Vesna
K nové zástavbě z  2.  poloviny 20.  století  naopak patří  obchodní  dům,  v  jehož přízemí  občané najdou 

prodejnu Vesna s nabídkou textilu, koberců a galanterie, v poschodí sídlí nábytek Styl.

Dům čp. 32
Naproti Vesně se nachází velký rohový dům, který byl nedávno předmětem dražby a prodeje z městského 
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majetku  do soukromých  rukou.  Z  tohoto  důvodu se  posunulo  vyhlášené  papírnictví  z  rohu  náměstí  do 

sousedního objektu a zde se nachází prodejna sportovního oblečení SAM 73 (se vchodem ze zkoseného 

rohu) a discont drogerie. Budova získala nikoli novou fasádu, ale výrazný barevný pruh přes celé přízemí. Již 

jsem psala v minulém ročníku kroniky, že tento nešvar v dnešní urbanistice je velmi oblíbený a stává se 

běžnou praxí. Někomu snad ani výtvarně nevadí.

Dům čp. 54 - Česká pojišťovna a finanční úřad
V  nové  budově  postavené  na  místě  původní  výstavby  se  shodným  číslem  popisným  se  nachází 

přestěhované papírnictví, pobočka České pojišťovny a ze strany od kostela Panny Marie územní pracoviště 

finančního úřadu.

ULICE 5. KVĚTNA
Postupujeme od Panochovy nemocnice k náměstí Českého ráje po levé straně ulice..

Dům čp. 521 a 483 - "zubárna"

Výše  uvedený lidový  název označoval  dvě  budovy na stejném pozemku,  v  jedné bylo  dětské oddělení 

stomatologie a v druhé, větší stomatologie pro dospělé. Dnes je v budově 483 (bývalé dětské) ordinace 

MUDr. Marty Jagiellové a projekční kancelář Ing. Boleslava Jagiella - elektroprojektanta. 

Ve větší budově se nacházejí ordinace dalších stomatologů: MUDr. Richarda Štejfy, MUDr. Sylvy Wolfové, 

MUDr. Dagmar Cejnarové , MUDr. Hany Mrenicové a stomatologická laboratoř.

Dům čp. 468
Nad okružní křižovatkou s ulicemi Husovou a Kinského najdeme pekárnu Mikula s bohatým sortimentem 

pekařského a cukrářského zboží. Ke konci roku měla tato firma v Turnově už čtyři provozovny - dvě v ulici 5 

května, jednu v Hluboké ulici (místo bývalé zeleniny) a v Nádražní ulici.

Dům čp. 704
Na  nároží  s  ulicí  Kinského  stojí  zdobný  dům  se  zkoseným  rohem,  kde  je  vchod  do  knihkupectví  a 

antikvariátu Bartůněk. Tato firma patří také k porevolučním stálicím, v současné době má ještě knihkupectví 

U Jizery v Palackého ulici.

Dům čp. 711
Další nároží patří Krejcarovu řeznictví, zvanému též U Borovičků. V témže domě směrem k náměstí je dále 

kadeřnictví Chameleon.

Dům čp. 45
Na místě bývalé večerky prosperuje komorní Kavárnička 08, kde se konají i hudební produkce.

Dům čp. 398
V sousedním měšťanském domě sídlí hned dvě kadeřnictví - Efekt a IRMA.
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Směrem k náměstí mineme boční stranu obchodního domu Vesna, Havlíčkovo náměstí a pokračujeme stále  

po levé straně k náměstí Českého ráje.

Dům čp. 31
Vedle nárožního domu se sídlem sportovního oblečení SAM 73 se nachází dvoupatrový dům se dvěma 

provozovnami pro veřejnost, a to kosmetickým salónem RG (Renata Glenková) a vinotékou Agrokart.

Dům čp. 30
V sousedním domě je zřízena již zmíněná další prodejna pekárny Mikula. Dříve zde byla mlékárna, takže pro 

zákazníky podobné zboží.

Dům čp. 29
V přízemí domu se nachází již léta prodejna ovoce a zeleniny.

Dům čp. 28
Poměrně velký městský dům s narůžovělou fasádou hostí hned tři provozovny: Chicco - dětský a kojenecký 

textil a také sběrna čistírny, Výšivky Černošíková a kancelář pojišťovny Generali.

Dům čp. 27
Sousední dům s tmavě zelenou fasádou má v přízemí zřízenu prodejnu obuvi a módních doplňků. Dříve tato 

prodejna byla v pronájmu družstva Granát a ještě hlouběji do minulosti tu bývalo řeznictví.

Dům čp. 26
V domě U Zlatého beránka,  který má hlavní  vchod z  náměstí  Českého ráje,  sídlí  regionální  informační 

centrum. Boční vchod z ulice 5. května patří samoobslužné restauraci Life Food.

Dále postupujeme po pravé straně opět od Panochovy nemocnice k náměstí Českého ráje.

Dům čp. 1997
Pod rodinnými domy sídlí  asi  v polovině úseku mezi  nemocnicí  a okružní  křižovatkou s ulicí  Husova a 

Kinského firma Energoekoprojekt, s.r.o. (EEP). 

Dům čp. 47, 50
V rohovém domě s bílou fasádou při  okružní křižovatce, respektive vjezdu do Husovy ulice,  je zřízena 

provozovna Masáže Shiatsu Jany Špetlíkové, dále zde sídlí dámské kadeřnictví.

Dům čp. 1690
Ve dvoře, kam je průchod z ulice kovanými vraty, se nachází firma Pískování Fiedler - pískování kamene, 

skla keramiky, vpředu pak kadeřnictví Marty Fiedlerové.
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Dům čp. 51
Donedávna zde byla vyhlášená samoobsluha potravin a smíšeného zboží TOKO, nyní se zde nalézají HD 

Potraviny.

Dům čp. 61
V blízkosti Havlíčkova náměstí  je umístěn Second Hand s názvem Emilli Design.

Dům čp. 62
V sousedství je umístěna prodejna mořských ryb NEMO.

Dům čp. 61 - restaurace, hotel Paradis
Restaurace a hotel původně s názvem Kleopatra byly umístěny v novorenesančním zrestaurovaném domě, 

který sám o sobě stojí za vidění. Nyní se v přízemí nachází restaurace Divizna s kapacitou 120 míst, dvěma 

salonky.  Často  zde  pořádají  také  hudební  produkce  hlavně  jazzového  žánru.  V  patrech  je  k  dispozici 

ubytování pro 50 lidí v jedno až třílůžkových pokojích. V létě je k dispozici zahradní restaurace za domem.

Dům čp. 65 - dříve součást klášterní zahrady
V části bývalé zahrady kláštera sv. Františka z Asissi je zaběhnuté Zahradnictví Hájek, kde jsou v prodeji i 

sazenice, včetně stromků, zahradní nářadí a keramika, zvláštní stánek slouží pro prodej řezaných květin. 

ULICE KINSKÉHO
Spojovací ulička mezi ulicemi 28. října a 5. května, ústící do kruhové křižovatky, má dva veřejné cíle:

Dům čp. 429 
V domě a zejména na zahradě a v přístěnku sídlí stylová country restaurace Saloon U Supa.

Dům čp.  2069
Novostavba domu má zřízenu ordinaci alergologie a imunologie (MUDr. Josef Černý).

256



XI.

POSTŘEHY
A TÉMATA K DISKUSI

V ROCE 2012

257



Následující kapitola si neklade požadavek úplnosti a možná ani objektivnosti, chce seznámit budoucí čtenáře 

s tématy, která obyvatele města v roce 2011 trápila a zajímala, o čem se diskutovalo, mnohdy bez výsledku, 

o čem přemýšleli, z čeho se radovali či nad tím kroutili hlavou.

PANOCHOVA NEMOCNICE VE VÍRU ZMĚN STÁTNÍ POLITIKY ZDRAVOTNICTVÍ

Každoročně se věnujeme situaci kolem turnovské nemocnice a dá se říci,  že celostátní podmínky, resp. 

ekonomický tlak na jednotlivá zařízení,  potažmo občany, se stále zhoršují.  Už jsme si  zvykli,  že tu není 

dětské oddělení, porodnice, stomatologická pohotovost, zvykli jsme si na poplatky, na delší cestu k lékaři i 

čekací  dobu na zákroky… V letošním roce probíhal  tvrdý boj  o zachování nemocnice v Turnově vůbec. 

Rozruch kolem nemocnic nastal po zasedání správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny 26.3.2012, která 

schválila  plán,  podle  něhož  by  většina  malých  nemocnic  měla  skončit.  V tisku  se  objevil  pod  názvem 

„likvidační plán VZP“. Na Liberecku  měla přežít  polovina nemocnic. Pěti stům tisícům obyvatel Libereckého 

kraje  dosud  nabízelo  lůžkovou  péči  osm nemocnic.  Kritéria  na další  existenci  však  splnily  pouze  čtyři, 

nemocnice v Semilech, Turnově, Frýdlantu a Tanvaldu by neprošly. VZP totiž stanovila spádové obvody pro 

lůžková oddělení každé nemocnice a interní, dětská nebo ortopedická oddělení zmíněných nemocnic normy 

nesplňují. Proti dětským oddělením se chystal vůbec nejtvrdší zásah VZP - norma připouští jedno takové 

oddělení na dva okresy, v případě Libereckého kraje tedy pouze v samotném Liberci a České Lípě.  

Po březnovém jednání nemocnic s pojišťovnami v Mladé Boleslavi dorazila optimističtější zpráva – podle 

dojednaného rámce by měla  v Turnově zůstat  nemocnice  v podobném rozsahu  jako z kraje  roku 2012. 

MUDr. Martin Hrubý, který se jednání účastnil, připojil k prohlášení i trefnou úvahu:

„ Otázka kapacit  lůžkové péče a organizace zdravotnictví vůbec představují  složitý problém, který různě  

úspěšně (spíše neúspěšně) řeší na celém světě. Zdravotnictví je totiž oblast, která spolehlivě spotřebuje  

jakékoliv množství peněz, které do něj systém vloží. Eskalace nákladů na léčebně preventivní péči je tedy 

dramatická v důsledku stále nových a drahých vyšetřovacích technologií, léčebných přípravků, operačních  

technik apod. Všude tedy nějakým způsobem probíhá regulace.  Nicméně dramaticky rozdílné jsou výše  

absolutní sumy věnované na zdravotnictví, které se nejčastěji vztahují na jednoho obyvatele. V USA je to  

6.714 USD, v Německu 3.669 USD, v České republice 943 USD na hlavu. Přitom ceny zdravotnického  

materiálu, energií a léků jsou na stejné úrovni jako ve světě, výrazně nižší zůstávají platy zdravotnického  

personálu. Přitom úroveň a rozsah péče se již dnes neliší od světa, naopak, v některých oblastech je péče  

zajištěna mnohem kvalitněji (a také výrazně dráže) než u některých západních sousedů. Jednoduše tedy i  

žák  základní  školy  pochopí,  že  je  zdravotnictví  v  naší  zemi  podfinancované  a  že  asi  reálně  nemůže  

poskytnout srovnatelnou péči se světem. Jednoduchým řešením by bylo do systému vložit více peněz, ale ty  

nejsou k dispozici.   Zdravotnictví však hraje  ve společenském životě další roli. Nejde jen o předcházení  

nebo léčení chorob. Zdravotnictví je důležitou politickou kartou v hrátkách o moc. Všichni hráči na politickém 

kolbišti jsou si velmi dobře vědomi, jak chytlavé téma je zdravotnictví pro potencionální voliče. A tak vždy ti u  

moci slibují, ti v opozici slibují ještě více a kritizují ty u moci. Všem je společné, že se bojí voliči říct, že buď si  

bude muset připlatit na péči přímo (spoluúčast), nebo plošně (zvýšení zdravotní daně, nesprávně nazývané  

„pojistné"). Proto posledních 20 let slýcháme, že v systému jsou rezervy, které je potřeba využít. Za 20 let se  

nyní poprvé rezervy konkretizovaly, a za příčinu nehospodárnosti je označen počet lůžek v nemocnicích.  
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Bohužel však je úmyslně opomenuto, že se mezitím změnil  systém úhrady lůžkové péče do takzvaného 

systému platby za diagnózu,  DRG, kdy peníze jsou vyplaceny za odléčeného pacienta, nikoliv za počet  

lůžek  nebo  počet  dnů,  který  nemocný  stráví  v  nemocnici.  Je  tedy  pouze  na  zvážení  vlastníka  každé 

nemocnice, jaký provoz se mu vyplatí, aby své zařízení ekonomicky zvládl. Z tohoto úhlu pohledu potom 

akce „minus 10000 lůžek“ mohla jen obtížně přinést úsporu v proklamované výši. Kormidelníci proto vsadili  

na jinou kartu – zaštiťují se kvalitou péče, která podle nich může být dobrá pouze ve velkých centrech, tzv.  

„high volume medicine“. V této kampani se snaží všechny přesvědčit, že čím více se výkonů na určitém 

pracovišti  provádí,  tím  kvalitnější  bude  péče  a  tím  méně  komplikací  se  vyskytne.  Proto  je  nutno  péči  

koncentrovat do „megatováren na zdraví“. … Skutečně můžeme pozorovat vyšší výskyt komplikací tam, kde  

se určitá péče poskytuje spíše náhodně, v jednotkách až desítkách případů ročně. Po dosažení určitého  

počtu výkonů (několik desítek, nejčastěji se udává 50 za rok) se již počet komplikací nemění. Avšak existují  

jasné důkazy, že od určitého počtu případů výše se opět počet komplikací zvyšuje!!! Jsou tedy jasné důkazy,  

že i tzv. „high volume medicine“ má své mantinely. …  Na druhé straně není možné nepřiznat, že v naší  

oblasti je nevídaná koncentrace nemocnic. Proto statisticky (počet lůžek na obyvatele) v některých oborech  

převyšuje Liberecký kraj ostatní kraje. Proto již v minulosti byly učiněny pokusy tento stav zracionalizovat,  

opakovaně neúspěšně pro nesystémové politické korekce těchto záměrů. Je tedy možno očekávat, že v 

další vlně se snahy po redukci lůžkových zařízení  mohou znovu objevit.  V těchto záměrech je většinou  

argumentováno tím, že pro naplnění kapacit  nemocnic jsou prováděny tzv.  „ sociální hospitalizace“,  kdy  

pacient je hospitalizován spíše ze sociálních, než ze zdravotních důvodů. Opět však většinou není řečeno to  

„B“, že když se o takového člověka nepostará zdravotnické zařízení, potom se o něho musí postarat zařízení  

sociální péče, což pro systém nebude levnější. Tento argument tedy spíš zavání řešením „vytloukání klínu 

klínem“. … Skutečně se zdá, že o osudu našeho zdravotnictví rozhodují lidé odtržení od denní reality, řešící  

pouze  matematické  rovnice  má  dáti  –  má  –  nemá  –  nedá.  Za  této  situace,  kdy  schází  v  segmentu  

zdravotnictví peníze, je potom možné se obávat restrikce péče, znamenající zhoršení dostupnosti péče a s  

tím spojených komplikací.“

(převzalo z Turnovska v akci - zkráceno)

V září  začala  nabírat  obrátky  jednání  o  strategickém  partnerovi.  Pro  zachování  nemocnice  v Turnově 

hovořilo  několik  skutečností,  zejména  vysoká  spádovost  a  poskytnutá  půjčka  z Regionálního  programu 

Severovýchod ve výši 25 miliónů korun. Ve hře byly dvě reálné možnosti - buď fúze s libereckou nemocnicí, 

nebo začlenění do společnosti Mediterra, což je dceřinná společnost rakouské firmy Vamed. 20. prosince 

turnovští zastupitelé odsouhlasili důležitý krok pro budoucnost Panochovy nemocnice v Turnově, a sice její 

fúzi s krajskou nemocnicí v Liberci. Konkrétně se Turnov stal menšinovým akcionářem společnosti liberecké 

nemocnice. Vložením hodnoty turnovského areálu (zhruba 250 miliónů korun) získal necelých 10 procent 

akcií.  V  závěru  roku  tedy  budoucnost  nemocnice  v Turnově  vypadala  slibně.  Doufejme,  že  změny  ve 

zdravotnictví nezapomenou na to hlavní - léčbu nemocných lidí.

VELMI VZÁCNÁ VODA

Vývoj  cen  vodného  a  stočného  začal  občany  znepokojovat  už  před  čtyřmi  lety,  kdy  došlo  k  poměrně 

drastickému navýšení.  Další  prorokovali  neúnosné zvýšení ceny vody spolu s odporem ke stavbě Čisté 
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Jizery, a měli celkem pravdu. Za posledních 10 let stoupla cena vody o 226%, tedy dva a čtvrtkrát,  jak 

dokládá následující tabulka:

ROK VODNÉ STOČNÉ CELKEM
Meziroční nárůst

Kč %
2002 21,49 14,49 35,98 -- --

2003 23,35 15,95 39,30 3,32 9,22

2004 24,75 16,40 41,15 1,85 4,71

2005 26,18 18,06 44,24 3,09 7,51

2006 28.44 19.61 48.05 3,81 8,61

2007 30,44 20,99 51,43 3,38 7,03

2008 32,91 22,98 55,89 4,46 8,67

2009 35,62 27,59 63,21 7,32 13,1

2010 39,16 30,61 69,77 6,56 10,4

2011 40,41 31,58 71,99 2,22 3,18

2012 45,18 36,14 81,32 9,33 12,96

Abychom nebyli nspravedliví, stejně jako u energií, potravin a dalšího životně důležitého zboží stoupaly ceny 

o desítky procent. V roce 2012 byl Turnov na sedmém místě, nejdráže měli v Kladně a Mělníku (shodně 

84,48 za m3) a Plzni (83,80). Celorepublikový průměr činil 32,70 u vodného a 29,60 u stočného, tedy za 

jeden kubík zaplatil průměrný Čech 62,30 Kč. Turnovák ještě o 19,02 Kč, to jest 30,5 %, více. 

Co tedy zvyšuje cenu vody? Podle Českého statistického úřadu a vyjádření vodárenských společností v tisku 

to bylo několik faktorů, které působí na jednotlivé segmenty, tvořící cenu vody:

1/ Provozní náklady - jsou více méně konstantní nebo vyšší o cenu dalších komponentů (mzdy pracovníků, 

materiál na opravy, doprava) a proti tomu působící

2/  Snižování spotřeby vody

3/ Daně a poplatky - nutno dále čekat další zvýšení vlivem sjednocování daně z 10 na 14%.

4/ Zisková marže a počet společností, dodávajících vodu - od marže se samozřejmě odečtou náklady na 

investice a tudíž se promítnou do ceny.

Průměrný občan, který šetří "peněženku i přírodu", je tedy naštvaný. Jak to řeší? Docela těžko. Buď nadále 

šetří,  aby neutratil  aspoň za vodné, s tím, že stočné stále stoupá (jak je vidět  z výše uvedené tabulky, 

původně tvořilo stočné cca třetinu ceny vody, nyní už skoro 45%). Nebo někteří zvažují změnu životního 

stylu a stěhování nebo aspoň přehlášení pobytu do menších obcí, kde jsou zpravidla nižší náklady na vodu, 

odpady, parkování a podobně. A většina ponadává a zaplatí.

BUDEME MÍT PANA PREZIDENTA

Poslední  měsíce roku byly poznamenány přípravami na historicky první  přímou volbu prezidenta České 

republiky.  Jak  už  je  v  Česku  zvykem,  někteří  negativizovali  (stejně  není  z  čeho  vybrat,  nemá  žádné 
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pravomoci apod.), jiní kverulovali, ale většinou byl ve volbě prezidenta spatřován spíš další záchranný bod 

pro naši společnost. Jestliže panuje krize, a to panuje už několik let a odráží se i v morálce, lidé hledají 

možnou změnu k lepšímu. Bude to ona?

Kandidovalo  celkem  devět  osobností  a  dvě  přes  dovolání  k  Nejvyššímu  soudu  neprokázali  splnění 

povinností kandidáta. Do voleb půjdou tito kandidáti (řazeno abecedně):

✔ Jana Bobošíková

✔ Jiří Diensbier

✔ Jan Fischer

✔ Taťana Fischerová

✔ Vladimír Franz

✔ Zuzana Roithová

✔ Karel Schwarzenberg

✔ Přemysl Sobotka

✔ Miloš Zeman

Během předvolebního klání, kdy se střídaly na televizní obrazovce i v tisku prohlášení, diskuse a vyjádření, 

začaly dokonce vznikat anekdoty na volbu prezidenta. A to je dobré znamení - jednak je to český národní rys 

a  jednak  dobrý  ventil  k  závažnosti  situace.  Jednu  anekdotu  vám  povím:  "Sejdou  se  žid,  Rakušan  a 

Fantomas - to není vtip, to je volba českého prezidenta." Ačkoli Turnov volil zatím vždy spíše do prava a 

jeden z kandidátů - Jan Fischer - tu má dokonce kancelář, možná dojde tentokrát ke změně. Hlavně věřím, 

že to bude zase samet, žádné pouliční potyčky. Když nic jiného, aspoň v tomto ohledu jsme snad už vyspělí.
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XIII.
ZÁVĚR - 

SUBJEKTIVNÍ OHLÉDNUTÍ KRONIKÁŘE 
ZA ROKEM 20  1  2  
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Dočetli  jste  zápis  šestého  samostatného  ročníku  Kroniky  města  Turnova,  který  jsem mohla  realizovat.  

Zároveň  je  to  zápis  poslední,  takže  mi  dovolte  ohlédnout  se  za  prací  kronikáře  obecněji.  Snahou  

samozřejmě zůstalo podat co nejvíce objektivních informací, zachovat jejich přehledné uspořádání a časem  

kroniku  trochu  "polidštit",  ukázat  kromě  velkých  staveb  a  významných  událostí  také  denní  starosti  a  

problémy současníků. Zápis za rok 2012 zachoval loni nové uspořádání kapitoly X. Další organizace a firmy,  

podnikatelská sféra, kdy se konkrétní události přesunuly do kalendária a dále zůstal pokud možno široký 

výčet  firem, působících v Turnově. Jako v minulých letech i  tentokrát jsem se zaměřila na jednu oblast  

podnikání, a to na rehabilitace, wellness a péči o zdraví obecně, které je věnována stále větší pozornost.

Čtvrté pokračování  kapitoly XIII. Turnovský místopis, jejímž záměrem je podrobně přiblížit současný stav  

prodejen a provozoven v Turnově, se zaměřilo na další ulice vedoucí z náměstí ke Střelnici a nemocnici  

včetně Havlíčkova náměstí a dalších odboček. Velmi bych se přimlouvala u svých pokračovatelů, aby tuto 

nebo podobnou kapitolu zachovali - jde o informace, které čtenář či badatel v ucelené podobě jinde nenajde.  

Naopak jsem ještě zestručnila přehled jednání zastupitelstva a rady města, neboť se domnívám, že tyto  

informace jsou a budou dostupné pro veřejnost z jiných zdrojů. 

Slovo krize používám v hodnocení uzavřeného roku už poněkolikáté. Bohužel. Jak se prolíná celým textem 

o roce 2012, hospodářská, politická i morální krize trvala v plné síle a měla za následek přeliv negativních  

emocí do určité dekadence. Fakt, že stále není vidět konkrétní řešení a zlepšení stavu, působí nepříznivě na  

celospolečenskou náladu i na psychiku jednotlivců. O to víc je třeba dobrých zpráv, a ty se nabízejí velmi  

zřídka. Navíc se mi zdá, že starost o negativní a nehybné problémy suplujeme babráním se v drobnostech  

(slušně vyjádřeno), jako je například bulvár, nehody a katastrofy - čím horší, tím lepší. Nestabilita a arogance  

politické scény způsobuje čím dál větší rozkol mezi vládou a sněmovnami na jedné straně a zbytkem národa  

na straně druhé. Je jasné, že "káží vodu a pijí víno". Bezostyšné čerpání všemožných  výhod, praktická  

beztrestnost i  ve věcech nesouvisejících s mandátem (např. dopravní nehody), jiná pravidla pro placení  

pracovní  neschopnosti  a  další  nelogické  a  nevysvětlitelné  bariéry  mezi  oběma  břehy  občany  štvou  a  

způsobují drobné vylézání, nebo aspoň vykukování z pomyslně ulity, do níž se ukryli před krizí a hodlali ji  

tam přečkat.  Zkrátka nervozita stále stoupá. A příroda  se na  nás  dál zlobí, pokračovaly bouře, vichřice,  

povodně, sucha ...

Také do Turnova se koncem roku přenesla nejistota. Po krajských volbách je nutné zvolit nového starostu.  

Jaké bude další směřování městských záležitostí v této nejisté době? Nastolených problémů je víc než dost.  

Jsou však i události, které se povedly, z nichž měli občané radost. Možná se vám budou zdát obyčejné, ale  

já vidím každý zdařilý počin jako velkou vzpruhu - neskládá se snad náš život hlavně ze spousty maličkostí?  

Vydařené sportovní výkony, úspěchy našich žáků a studentů, bohatý kulturní a spolkový život, přivítání 120 

občánků do života města.... Přeji všem Turnovanům, aby takových maličkostí prožívali co nejvíc.

Jana Zajícová

kronikářka města
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Fotopříloha kroniky za rok 2012

Leden 2012
01 - 08) Novoroční ohňostroj Na Lukách.

09 – 12) Ve čtvrtek 5. ledna vystoupil ředitel turnovské Panochovy nemocnice Tomáš Sláma v prestižním 

pořadu ČT1 Máte slovo, vysílaném živě – jednalo se o budoucnost českého zdravotnictví.

13 – 16) První lednová větší zimní nadílka (Sobotecká ulice a Výšinka).

17) Rok 2012 – rok krajských voleb.

18) Ilustrační obrázek ke kampani ke školním autobusům.

19 - 24) Slavnostní zprovoznění nového výtahu v domově důchodců za účasti představitelů Libereckého 

kraje a ministerstva práce a sociálních věcí se uskutečnilo 11. ledna.

25 - 30) Tříkrálová slavnost proběhla v muzeu za účasti žáků ZŠ v ulici 28. října.

31 – 33) Nové prostory v sídle o. s. Náruč v Sokolovně ve Skálově ulici byly otevřeny 13. ledna.

34 – 35) Místní organizace TOP 09 představila kandidáta na senátora – Karla Stannera.

36) Turnovští profesionální hasiči cvičili záchranu tonoucího v ledové vodě.

37 – 42) Premiéra nové autorské hry Drůbeží nářez turnovského souboru Nakafráno proběhla 14. ledna 

v městském divadle.

43 – 44) Turnovští skauti uspořádali v sobotu 21. ledna v ZŠ v ul. 28. října akci s podporou společnosti 

Tyfloservis, která přiblížila život nevidomým.

45 – 48) Pasování prvnáčků v ZŠ v Mašově proběhlo 25. ledna.

49 – 54) Foto z lednového slavnostního zápisu prvňáčků (ZŠ v Žižkově ulici a v Mašově).

Únor 2012
56 - 61) Mimořádná návštěva: V pátek 3. února Turnov navštívil ministr dopravy Pavel Dobeš (Věci veřejné). 

Na radnici diskutoval především o R35.

62 – 67) Ve druhém únorovém týdnu se v Liberci uskutečnilo prestižní zimní setkání balonářů. Jeden ze 

startů proběhl v Turnově Na Lukách 10. února.

68 – 75) Únor byl ve znamení rekordních mrazů, skoro tři týdny teploty i přes den klesaly pod mínus dvacet 

stupňů Celsia. 

76 – 79) Z kraje roku byla diskutována špatně provedená rekonstrukce ulice 5. května (investorem byl kraj). 

Šlo zejména o malý poloměr kruhové křižovatky na Hruštici (76), úzké hrdlo křižovatky u nemocnice (77), 

sloupy osvětlení v chodníku (78) a malý poloměr kruhové křižovatky U Krejcarů.

80 - 83) Ve čtvrtek 16. února se na zámku Sychrov uskutečnilo setkání pracovníků v oblasti cestovního 

ruchu z Českého ráje před nadcházející sezonou.

84 - 85) Zima na Kozákově.

86 - 87) Nově vybavená počítačová učebna na gymnáziu.

88 - 89) Studie úpravy budovy domova mládeže na kanceláře městského úřadu.

90 – 91) Nové propagační materiály pro novou sezonu (Sdružení Český ráj a městské infocentrum).

Březen 2012
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128 - 133) Sjezdovka ve Struhách ožila sice až v lednu, kdy napadla první větší dávka sněhu, ale lyžovalo se 

zde až do druhého březnového víkendu…

134 – 139) Na počátku března bylo otevřeno nové návštěvnické centrum v Muzeu Českého ráje, prvními 

návštěvníky byli novináři na tiskové konferenci 1. března.

140 – 143) Na SUPŠ Turnov byly představeny návrhy na zhotovení díla k uctění památky B. J. Horáčka, 

vítězný návrh (140) bude realizovat již exstudent SUPŠ Jiří Kmošek (foto 140, 142 a 143 SUPŠ). 

144 – 145) Zima a náledí byly příčinou smrtelné dopravní nehody, ke které došlo na komunikaci I/35 na 

Valdštejnsku.

146 – 149) V muzeu byly představeny nejlepší dětské práce ze společného projektu Turnova s polským 

Jaworem.

150) Paní Eva Tomsová se stala čtenářkou roku v Turnově. Vyhlašovatelem je Městská knihovna Antonína 

Marka. Paní Tomsová knihovnu nepřetržitě navštěvuje 74 let.

151) Podnikatelské aktivity pana Mikuly oživily Nádražní ulici, nyní se jeho zájem přesunul i k novému 

obchodu v ulici 5. května pod Havlíčkovým náměstím.

152 - 157) Fotbal v Turnově. První dva snímky jsou z tréninku nového fotbalového týmu žen, zbylé jsou 

z prvního jarního utkání mužů v divizní soutěži, kdy hostili Novou Paku.

158 – 163) Snímky z akce k narozeninám malíře Jana Solovjeva v domě Na Sboře (9. března) a v domácím 

prostředí (foto č. 158 – 161 Luboš Tomešek).

164 - 169) Fotografie z obnovy zeleně na sídlištích na Výšince a u nádraží.

170 - 171) Provoz na obslužné komunikaci k hradu Valdštejn byl obnoven (skalní blok na silnici spadl na 

podzim loňského roku).

172 – 175) Snímky z divadelní přehlídky Turnovský štěk (uskutečnila se v městském divadle 22. března.

180 – 181) Ocenění nejlepších učitelů na radnici.

182 - 187) Noc s Andersenem v režii městské knihovny.

92 – 103) Jizera hrozila. Když ustoupily silné mrazy a nastala obleva, v korytě řeky od Malé Skály přes 

Rakousy do Dolánek údolí zatarasily kry. Naštěstí příroda si poradila sama a kry nakonec odplavila sama 

řeka. Vážnou situaci, kdy se mluvilo i o asistenci pyrotechniků, natáčela i Česká televize (101).

104 - 113) Masopust na Dlaskově statku – sobota 11. února.

114 – 115) Z divadelní přehlídky Modrý kocour (organizátor Petr Haken – 114).

116 – 121) Masopust, který uspořádali v ZŠ v Alešově ulici 21. února (ZŠ Skálova ul.).

122 - 127) Sportovec roku 2011. Předání cen proběhlo v malém sále Střelnice 4. února, na snímku 123 je 

s organizátorem Karlem Štrinclem jedna z osobností turnovského sportu – Josef Netušil z FK Turnov, 

sportovcem roku se stala Míša Omová z oddílu radiového orientačního běhu.

Duben 2012
188 - 197) V úterý 3. dubna se v sále Střelnice uskutečnilo setkání v rámci projektu Turnov – Zdravé město. 

Příchozí v jednotlivých zájmových skupinách diskutovali nad problémy města.

198 – 199) Obrázek z projektu úpravy bývalé školy v Dolánkách na Dům přírody.

200 – 205) V sobotu 7. dubna na statku v Dolánkách proběhla akce Velikonoce na statku s vynášením 

Morany a malým festivalem folklorních souborů.
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206 – 208) V úterý 17. dubna proběhl Den památek. V ZŠ ve Skálově ulici připravili komponovaný program.

209 – 211) Pracovníci DUV Granát Turnov podpořili prezidentského kandidáta Jana Fischera. Mj. pro něho 

vyrobili originální knoflíkové manžety v podobě myší…. (Někdo o něm v médiích prohlásil, že je „úřednická 

myš“.)

212 – 215) V pátek 20. dubna školní parlament turnovského gymnázia udělil Ocenění generála Aloise Lišky 

nejlepším studentům školy. Cenu převzali: Martin Zikmund, který mj. zvítězil v celostátním kole olympiády v 

programování, Martin Verner, který uspěl v olympiádě v německém jazyce, a Alena Novotná, která pozitivně 

zasahuje do života školy, fotografuje, pořádá výstavy a besedy – například na jaře proběhla v turnovském 

muzeu výstava Holocaust mladýma očima (všichni tři ocenění jsou na společném snímku č. 215).

216 – 217) Ve středu 11. dubna se na Valdštejně uskutečnilo slavnostní představení celorepublikové akce na 

podporu cyklistů v Českém ráji. Na několika místech – většinou v restauracích a občerstveních – jsou 

připraveny pohotovostní servisní balíčky pro cyklisty, kteří v něm najdou nejdůležitější věci nutné pro opravu 

jízdního kola. Akci „Respektujme se navzájem“ vyhlásila Česká Mountainbiková Asociace s partnery, 

podporují ji mj. Sdružení Český ráj, Pivovar Rohozec ad.

218 – 219) Novou kastelánkou na Valdštejně, která po dobu mateřské dovolené nahradí Andreu Jurášovou, 

je Eliška Krejčová. Na druhém snímku je Valdštejnský minitým ve složení Eliška Krejčová, Dagmar 

Tymráková a Martin Doubek.

220 – 223) Na počátku dubna pracovníci specializované firmy odstranili nebezpečnou uvolněnou skálu u 

silnice k hradu Valdštejnu (snímek č. 222 Jan Mertlík ze Správy CHKO).

224 – 227) Učitelům a vedení ZŠ v Žižkově ulici se podařilo uspět v projektu EU na podporu moderního 

elektronického vybavení. Škola mj. k výuce získala interaktivní elektronické tabule. Slavnostní představení 

projektu se uskutečnilo ve čtvrtek 26. dubna.

228 – 229) Snímky ilustrují postup prací na novém chodníku v Aleji legií.

230 – 241) Fotografie ze zahájení turistické sezony v Českém ráji. To pod patronací města Turnov, resp. 

odboru cestovního ruchu, proběhlo v sobotu 28. dubna. Především rodiny s dětmi putovaly na trase od 

parkoviště pod Valdštejnem na Hrubou Skálu a do kempu v Sedmihorkách. Po trase na ně čekaly jednotlivé 

pohádkové bytosti, v kempu potom proběhlo setkání s králem a královnou. Akce se zúčastnilo na pět tisíc 

lidí!

242 – 243) Snímky z tradičního pálení čarodějnic v posledním dubnovém dni v Turnově Na Lukách.

244 – 247) Revitalizace zeleně v ulici 5. května, na snímku č. 247 je odstavná plocha na Šetřilovsku, vzniklá 

demolicí bývalé ubytovny.

Květen 2012
248 – 253) Kompostárnu v Malém Rohozci nově provozují technické služby.

254 – 257) Uctění památky obětí II. světové války a připomenutí výročí jejího konce. Pomník ve Skálově 

ulici, pátek 4. května.

258 a 259) V pátek 11. května se na turnovském náměstí uskutečnila akce na podporu prezidentského 

kandidáta ČSSD Jiřího Dientsbiera (259), zúčastnil se i senátor Jaromír Jermář (258).

260 – 265) V neděli 6. května se v rámci divizního utkání mužů (264 a 265) uskutečnilo na fotbalovém 

stadionu v Koškově ulici historické představení ženského fotbalového týmu, který má na podzim vstoupit do 
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mistrovské soutěže.

266 – 268) Policisté z turnovského obvodního oddělení budou v sezoně Český ráj křižovat na kolech. 

Dostanou se tak na místa, kam se běžně nepodívají.

269 – 271) Poslední zvonění studentů-maturantů Střední zdravotnické školy (snímky vznikly na náměstí).

272 – 277) V úterý 22. května se uskutečnil 13. ročník atletického Memoriálu Ludvíka Daňka. Tentokrát 

diskařům prý vál ten správný vítr, a tak není divu, že vítězný Němec Harting (č. 277) málem překonal rekord 

memoriálu, který drží Litevec Virgilius Alekna. Harting zvítězil hodem 70,66 m; za rekordem mítinku zaostal o 

pouhých 59 centimetrů. Druhé místo obsadil výkonem 67,37 m Polák Piotr Malachowki (č. 276), třetí byl 

Gerd Kanter z Estonska (66,32 m). Uskutečnila se též soutěž v hodu koulí osobností (na č. 274 je hejtman 

LK Eichler), do Turnova přijel o desetibojař Šebrle (275).

278 – 279) Pod patronací Panochovy nemocnice, resp. náměstka ředitele MUDr. Martina Hrubého (278),  se 

v pátek 25. května v sále hotelu Karel IV. uskutečnilo setkání tzv. bariatrických bojovníků, resp. lidí, kteří 

v minulosti podstoupili chirurgický zákrok zmenšení žaludku, což je jedna z metod podpory hubnutí.

280 – 283) Postup prací na chodníku v ulici Alej legií.

284 – 289) Ve čtvrtek 17. května se uskutečnila v turnovském muzeu dvojí vernisáž. Jednak to byla výstava 

fotografií Viléma Heckela, kterou uspořádala jeho dcera společně s turnovským fotografem Břetislavem 

Jansou (286), v galerii muzea byla zahájena výstava „Jistíš mě“ o historii a současnosti českého 

horolezectví.

290 – 295) Ve čtvrtek 17. května uspořádali studenti turnovské „šperkárny“ pro děti v parku u letního kina 

Majáles – den plný her.

296 – 307) Obrázky z letošních Staročeských trhů, které tradičně probíhají v areálu muzea a parku u letního 

kina. Na snímku č. 300 jsou hlavně dvě pořadatelky z Muzea Českého ráje – Marcela Beranová a Vladimíra 

Jakouběová.

Červen 2012
308 – 311) V sobotu 2. června bylo náměstí Českého ráje zaplněno historickými auty. Bylo to v rámci akce 

pořádané Veteran klubem v Jičíně.

312 – 313) Ilustrační snímky zachycují vážnou dopravní nehody na výpadovce směrem Jičín (na Kamenci). 

Pro zraněného přiletěl vrtulník záchranné služby, který dosedl na ploše u Lidlu. K nehodě došlo 14. června.

315 – 319) Další ročník akce nazvané Bouda na ulici se konal již ne v ulici 28. října, ale v parku u letního 

kina. Akci pořádá Jednota bratrská ve spolupráci s o. s. Nová naděje.

320 – 333) V neděli 10. června se v Turnově konala pod patronací Župy ještědské vrcholná akce sokolů jako 

příprava na červencový Všesokolský slet v Praze.

334 – 337) Turnovské středisko pro volný čas Žlutá ponorka organizuje pravidelně sportovní akce pro děti 

z celého regionu. Olympijský den se uskutečnil 14. června na městském atletickém stadionu.

338 – 343) O víkendu 16. a 17. června zažil Turnov jeden ze sportovních vrcholů letošní sezony. V ulici Jana 

Palacha po oba dny probíhal Memoriál Milana Kopala - 8. ročník závodů v in-line slalomu na kolečkových 

bruslích. Ten byl letos zahrnut do závodů světové série WorldCup 2012, díky čemuž Turnov hostil špičku 

závodníků tohoto krásného dynamického a adrenalinem nabitého sportu.

344 – 349) I letos se v rámci festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov konala mezinárodní interpretační dílna 
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mladých na půdě ZUŠ na náměstí Českého ráje.

350 – 355) Snímky byly pořízeny v sobotu 16. června v rámci Slavností rohozeckého piva v areálu Pivovaru 

Rohozec.

356 – 361) Snímky z rockové přehlídky Kozafest 2012 v areálu Zrcadlové kozy (23. června).

362 – 367) Ve dnech 19. až 29. června v Turnově proběhlo v pořadí již 22. šperkařské sympozium. Zúčastnili 

se ho umělci z Čech, USA, Norska, Belgie, Španělska a Německa. Snímky jsou z instalace výstavy prací 

jednotlivých umělců v Muzeu Českého ráje.

368 – 369) V úterý 26. června proběhla další z řady cyklojízd po trase budoucí Greenway Jizera. Na snímku 

368 je ředitel Sdružení Český ráj Jiří Lukeš v Rakousích u železničního mostu, na druhém snímku jsou 

účastníci jízdy u Zrcadlové kozy.

370 – 373) Svérázným způsobem oslavili poslední školní den v ZŠ ve Skálově ulici. Uspořádali Den rekordů. 

První rekord: Nejvíc žáků na školním dvoře. Výsledek: Rekord překonán. Druhý rekord: Na znamení všichni 

zařvou z plna hrdla. Výsledek – ze tří pokusů bylo naměřeno nejvíc 116 decibelů. Třetí rekord: čtyři vybraní 

učitelé křičí přímo do mikrofonu – výsledek: 119,6 decibelů! Čtvrtý rekord: řetěz žáků od školy až na náměstí. 

374 – 377) Ve stejný den (28. června) se na gymnáziu konal Den s armádou. Přednášku tu měl i známý 

režisér Václav Marhoul (377).

378) Na červnovém zasedání zastupitelstva (28. června) proběhlo dvojí loučení. Do důchodu odchází 

ředitelé: ZŠ v Mašově Stanislava Šmucrová a Žluté ponorky Karel Štrincl. Třetím na snímku je vedoucí 

odboru školství René Brož.

379) Na tomtéž zastupitelstvu byla také předána petice se třemi tisíci podpisy proti záměru odlehčovací 

komunikace z autobusového nádraží do Žižkovy ulice.

Červenec 2012
380 - 381) Snímky zachycují stavbu nového areálu firmy Kamax na Vesecku.

382 – 391) Nové dvě pláže v Dolánkách.

392 – 409) Další ročník akce Kámen a šperk, který probíhá na náměstí Českého ráje pod patronací odboru 

cestovního ruchu vždy první prázdninový víkend.

410 – 411) O prázdninách proběhla oprava sochy P. Marie na kašně na náměstí.

412 – 415) V úterý 17. července se v Turnově uskutečnilo otevření kontaktní kanceláře prezidentského 

kandidáta Jana Fischera. Kancelář je v galerii Granát na náměstí, Fischer navštívil 

i samotné družstvo, kde se podíval na výrobu šperků (412).

416 – 421) Zhruba 1200 návštěvníků se vystřídalo v pátek 20. a v sobotu 21. července v Dolánkách v areálu 

Folkové noci. Návštěvnost byla ovlivněna především nestálým počasím, páteční večer propršel, v sobotu se 

mraky na obloze honily, drobně pršelo ale až v samém závěru akce. Dramaturgicky se pořadatelům podařilo 

na 27. ročník festivalu přivést opravdu pestrou směsici jednotlivců a kapel.

422 – 427) Největší prázdninovou akcí na Turnovsku po odchodu Benátské noci z Malé Skály do Vesce u 

Liberce jsou Slavnosti svijanského piva. V pořadí 23. ročník se uskutečnil v sobotu 14. července, do 

Svijanského Újezdu přijelo rekordních 16 tisíc lidí!!!

428 – 433) Prázdninová nabídka přímo v Turnově  není velká, proto potěší, že v blízkých Sedmihorkách již 

třetí sezonu v areálu firmy Kinghouse a motelu Even probíhá Sedmihorské kulturní léto. To letos přilákalo na 
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jednotlivé koncerty a divadelní představení od 600 do 1 200 lidí. Zahrál si tu i turnovský rodák Michal Hrůza, 

areál přivítal také hvězdu české popmusic Václava Neckáře.

Srpen 2012
434 – 439) V sobotu 4. srpna se uskutečnila spanilá jízda historických vozidel Českým rájem pod patronací 

Veteran Car klubu z Jičína. Jedno ze zastavení proběhlo také na hruborohozeckém zámku.

440 – 443) Prázdninová Jizera v okolí Dolánek.

444 – 445) Přípravné práce na rozšíření lávky u železničního mostu na Loužku (Greenway Jizera).

446 – 447) Pláže pod doláneckým jezem.

448 – 449) Dva snímky kandidáta na senátora – Adolfa Beznosky (foto č. 449 je z jeho oficiální kampaně).

450 – 451) Dva snímky senátora Jaromíra Jermáře při zahájení kampaně za znovuzvolení, snímek č. 451 je 

z jeho oficiální kampaně a byl pořízen v Senátu.

452 – 454) O prázdninách jsou již tradicí páteční podvečerní koncerty venku před Střelnicí...

456) Krajské volby – foto do kampaně turnovské TOP09.

457) Ilustrační snímek přibližuje návštěvnost koncertů v rámci Sedmihorského kulturního léta (na pódiu bratři 

Nedvědi). 

458 – 464) Jednou ze zajímavých prázdninových nabídek jsou jízdy parního vlaku v čele s turnovskou 

historickou lokomotivou řady 310.

465 – 467) Atrakce, která tu ještě nebyla. Vrtulníková letka armádních pilotů se na svojí cestě vyhlídkových 

letů v různých koutech republiky zastavila také 11. srpna v Turnově.

468 – 470) Utkáním s Novým Bydžovem byla 26. srpna na turnovském stadionu zahájena další divizní 

sezona. FK Pěnčín-Turnov hraje v modrobílých dresech.

471 – 476) Snímky představují dokončenou stavbu chodníku v Aleji legií a novou výstavbu na Hruštici.

477 – 483) Nová výstavba na Hruštici, práce na regeneraci sídliště u nádraží.

484 – 486) Stánek se zeleninou na parkovišti u Billy, foto č. 485 přibližuje rekonstrukci bytového domu 

v Nádražní ulici.

Září 2012
487 – 492) První školní den prvňáčků v ZŠ v Mašově.

493 – 495) Všechny prázdninové neděle od července do září hrají loutkáři pro děti na zámku Hrubý 

Rohozec. Na snímku č. 495 členové LS Na Židli.

496 – 498) V úterý 4. září bylo v ulici Jana Palacha otevřeno nové denní centrum pro postižené dospělé 

s autismem. Provozuje ho o.s. Slunce všem, slavnostní pásku přestřihl místostarosta Jaromír Pekař (497).

499 – 501) Snímky z vernisáže výstavy šperků studentů SUPŠ. Muzeum Českého ráje, 6. září.

502 – 504) Nový sportovní fenomén. Fotbalistky FK Pěnčín-Turnov! Hrají II. ligu, jako domácí prostředí jim 

slouží hřiště v Pěnčíně.

505 – 508) První ročník festivalu WakeUp, který má probudit Turnov k různým aktivitám, především 

hudebním. Festival pořádalo KC Střelnice v prostorách letního kina a atria muzea.

509 – 516) Skauti na Střelnici v sobotu 8. září slavili 100 výročí skautingu v České republice.

517 – 522) oslavy desetiletí fungování Domova důchodců Pohoda proběhly ve čtvrtek 20. září, na snímku č. 

518 je MUDr. Eckert, který se jako tehdejší místostarosta o stavbu zasloužil, na fotu č. 522 je zahájení 
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stavby před 11 lety.

523 – 525) Snímky z vernisáže turnovské výtvarnice Ludmily Matoušové, Muzeum Českého ráje, čtvrtek 13. 

září.

526 – 528) V rámci dnů kulturního dědictví turnovské muzeum návštěvníkům otevřelo unikátní komplex 

sklepních prostor, na fotu č. 528 je rekonstrukce střechy muzea.

529 – 534) Ve čtvrtek 20. září se ve Skálově ulici  uskutečnil pod patronací odboru životního prostředí 

radnice Den bez aut.

535 – 540) Snímky z posvícení na Dlaskově statku, v jehož rámci zde Selská jízda Český ráj odhalila na 

přítomnosti starostky města pamětní desku všem obětem násilné kolektivizace.

541 – 546) Snímky představují novinky v areálu Pivovaru Rohozec – nové logistické centrum, varna, tanky 

(na snímku č. 541 je sládek a ředitel pivovaru František Jungmann), na posledních třech snímcích je tradiční 

Rohozecké loučení s létem na náměstí Českého ráje (sobota 15. září).

Říjen 2012
547 – 552) Kampaň ke krajským volbám, na snímku 550 je starostka Hana Maierová (Starostové pro 

Liberecký kraj), na fotu č. 551 je MUDr. Jaroslav Frömel (TOP09), na fotu č. 552 jsou kandidáti ODS.

553 – 558) Kampaň ke krajským a senátním volbám. Foto č. 553 Tomáš Hudec (ČSSD), 554 a 555 Adolf 

Beznoska, 556 – Karel Stanner s ministrem Kalouskem (TOP09), 558 – mítink ČSSD na náměstí.

559 – 561) Mítink ČSSD na náměstí (Sobotka + Jermář).

562) Kunetka a Pokorná (Změna pro Liberecký kraj).

563 – 564) Krajské a první kolo senátních voleb se uskutečnilo v sobotu 13. října.

565 – 565) Kampaň ODS na náměstí.

567 – 570) Pokus o obnovený Hyde park, proběhl v sále SUŠ ve Skálově ulici v pondělí 8. října.

571 – 572) Snímky dětských prací na téma Turnov – můj domov. Výstava probíhala v budově MěÚ ve 

Dvořákově ulici. 

573 – 576) Snímky ulice 28. října před rekonstrukcí.

577 – 579) V pátek 12. října proběhl v Kamenářském domě v muzeu křest horolezeckého kalendáře, jehož 

autorem je bývalý významný český horolezec Bohumil Svatoš.

580 – 582) Téma, o kterém se mluví: školní autobusy a chybějící přechod pro pěší v Husově ulici.

583 – 588) Vernisáž výstavy v muzeu na téma domácího destilování a uchovávání ovoce – Z babiččiny 

zahrádky a dědova sklípku. K výstavě vznikla i publikace, jejíž autorkou je ředitelka muzea Vladimíra 

Jakouběová (587).

589 – 594) Ve středu 10. října byla v restauraci Divizna slavnostně zahájena plánovaná rekonstrukce ulice 

28. října.

595 - 600) Oslavy svátku 28. října v Turnově. Foto č. 595 – pietní akt u pomníku ve Skálově ulici, odhalení 

uměleckého díla před Střelnicí na připomínku mecenáše B. J. Horáčka.

601 – 606) Oslavy svátku 28. října. Foto č. 601, odhalení pamětní desky mecenáši Horáčkovi za přítomnosti 

jeho syna Jana, pěvecký sbor Carmina, starostka města, sbormistr Martin Hybler, Cena obce pro Evu 

Kordovou.

607 – 610) Oslavy svátku 28. října. Cena obce pro Petra Grubera in memoriam (607), sál KC Střelnice, 

nasvícené umělecké dílo.
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Listopad 2012
611 – 612) Připomínka svátku zemřelých, tzv. dušičky na Mariánském hřbitově.

613 – 616) Burza středních škol v budově bývalé ISŠ u nádraží.

617 – 620) Závěrečný domácí zápas podzimní části divizní sezony. FK Pěnčín-Turnov vyměnil trenéra, po 

kouči Jan Broschinském nastoupil Emil Šafář (618), který tým již v minulosti trénoval.

621 – 622) Primář ortopedického oddělení Panochovy nemocnice MUDr. Dalibor Ďurďa seznamoval s úrovní 

své práce lékaře v jedné z největší nemocnic v ruském Petrohradu (snímky jsou z archivu nemocnice).

623 – 628) V Turnově vznikl nový sportovní oddíl boxu. Pod křídly TJ pracuje v sokolovně v Daliměřicích.

629 – 630) Rozhodnutím městského zastupitelstva je pákistánská obec kanday partnerskou obcí. Na podzim 

zde pobýval malý tým pod patronací turnovské Náruče, který se zaměřoval na zdravotnictví a vzdělávání 

(fota jsou z archivu autorky projektu J. Rakoncajové).

631 – 634) Vždy dvě velké výstavy v roce pořádají místní chovatelé ve svém areálu u turnovské zastávky. 

Snímky jsou z podzimní výstavy, která se konala 24. listopadu.

635 – 636) Stav prací na rekonstrukci ulice 28. října, resp. Mariánského náměstí.

637 – 640) Okrašlovací spolek v Malém Rohozci uspořádal v sobotu 10. listopadu společné vysazování nové 

aleje ovocných stromů od pivovaru směrem do obce.

641 – 646) V pátek 9. listopadu se v prostorách Střední zdravotnické školy uskutečnilo setkání s vedením 

krajského úřadu (náměstek Cikl) na oslavu dokončení rekonstrukce školy, spočívající především ve výměně 

oken.

647 – 652) V pondělí 19. listopadu se v Liberci uskutečnilo setkání pro novináře, na kterém byla zveřejněna 

dohoda o vytvoření nové krajské vlády, kterou vytvoří Starostové pro Liberecký kraj spolu se Změnou pro 

Liberecký kraj. Lídři obou stran – Půta a Korytář – na snímku č. 651.

653 – 664) První oficiální zasedání nově zvoleného krajského zastupitelstva, se uskutečnilo 27. listopadu. 

Na snímku 653 je pětice turnovských zastupitelů, následují snímky z volby hejtmana, kterým se stal Martin 

Půta (664).

Prosinec 2012
665 – 672) Tradiční rozsvěcení vánočního stromu se uskutečnilo první adventní neděli 2. prosince.

673 – 676) K době předvánoční již v Turnově tradičně patří adventní koncerty ve zdejších kostelech (na 

snímku kostel sv. Mikuláše).

677) Předvánoční náměstí.

678) Senátor Jermář má novou kancelář v návštěvnickém centru muzea.

679 – 682) V pondělí 3. prosince pořádali na gymnáziu den otevřených dveří pro zájemce o studium na 

osmiletém gymnáziu.

683 – 688) I letos se v den narozenin mecenáše Bohuslava Jana Horáčka uskutečnilo na sychrovském 

zámku předávání cen Praemium Bohemiae nejlepším středoškolským studentům v České republice. Jedním 

z předávajících byl také syn BJH jan Horáček (687).

689 – 694) Ve čtvrtek 6. prosince se v muzeu uskutečnila vernisáž vánoční výstavy, které tentokrát 

dominovaly betlémy.
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695 – 706) Tradiční vánoční trhy v Turnově na náměstí…Sbory základních škol, moderátorka Eva Kordová, 

Rybova Česká mše vánoční v podání sboru A. Dvořáka (706).

707 – 710) Ve středu 19. prosince se v městském divadle uskutečnilo vánoční vystoupení žáků ZUŠ.

711 – 712) Krásný předvánoční týden plný povídání a zpívání koled uspořádala v týdnu před Štědrým dnem 

v knihovně Eva Kordová pro nejmenší školáky všech turnovských škol.

713 – 716) Rozdávání Betlémského světla turnovskými skauty v neděli 23. prosince.

717 – 718) Vánoční výstava na Dlaskově statku.

719 – 724) Vánoční prohlídky interiérů zámku Hrubý Rohozec.

725 – 728) Tradičně poslední akce roku – Silvestrovský běh sídlištěm. Za ideálního počasí diváci viděli 

úctyhodný sportovní výkon, padl také rekord – vítěz David Kučera z ABK Liberec zvítězil časem 17:02,7 

min., čímž překonal svůj loňský rekord o neskutečných 45,7 sec.!
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