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Základní informace 

 
Kronikáři města poslední doby:  
1995– 2002: PhDr. Hana Maierová 
2002–2006: Pavel Charousek 
2007–2012: Jana Zajícová, fotografická příloha Pavel Charousek 
od r. 2013: Mgr. Alžběta Kulíšková, fotografická příloha Pavel Charousek 
 
Letopisecká komise města: 
PhDr. Hana Maierová, PhDr. René Brož, Pavel Charousek, Mgr. Pavel Jakubec, Mgr. David Marek 
a Dalibor Sehnoutka.  
 
Zdroje informací (není-li uvedeno jinak):  
Zprávy ze světa a Česka jsou přebírány z běžně dostupných periodik a dalších médií (internet, rozhlas, 
televize).  
 
Zprávy z Libereckého kraje a regionu jsem čerpala z periodik, která zpracovávají regionální informace, 
a to jak z tištěných, tak z elektronických: 
Mladá fronta DNES – tištěný deník s přílohou Liberecký kraj 
idnes – http://www.idnes.cz 
Deník. Jablonecký deník – tištěný deník a jeho elektronická verze http://www.denik.cz 
 5+2 – tištěný deník a jeho elektronická verze http://www.5plus2.cz 
Naše Pojizeří – elektronické periodikum http://www.nasepojizeri.cz 
 
Zprávy z úzkého regionu a města Turnova byly získávány, kromě vlastního pozorování, z výše 
uvedených médií, kde se však objevují spíše zřídka. Hlavním zdrojem informací jsou místní média: 
Webové stránky Turnova – www.turnov.cz, v roce 2013 se o ně staral mluvčí města Bc. Radek 
Drašnar 
Internetový portál www.turnovskovakci.cz a jeho tištěná verze (vychází 1x14 dní). Provozovatelem je 
Pavel Charousek 
Turnovsko, tištěný měsíčník vydavatele Pavla Matyse 
Hlasy a ohlasy Turnovska, tištěný měsíčník vydávaný Kulturním centrem Turnov 
a webové prezentace jednotlivých organizací, spolků, klubů, akcí apod.  
 
  
Fotografie:  
Není-li uvedeno jinak, jsou v kronice použity fotografie kronikářky. 
 
Úvodní obrázek:  
Autorkou kresby Turnova je Markéta Thořová, účastnice Výtvarného kroužku II. Žluté ponorky 
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Úvodní slovo kronikářky  

 
Vážení čtenáři, současní i budoucí, je to právě přesně na den rok, co jsem byla pověřena psaním 
městské kroniky. Byl srpen 2013 a kroniku jsem měla dopsat zpětně za celý rok. Přijala jsem tuto 
nabídku s váháním, protože jsem si neuměla představit rozsah práce, který mě čeká. A dnes vím, že 
bylo dobře, že jsem to neuměla, protože bych odvahu pustit se do toho nikdy nenašla. Nicméně 
nelituji. Práce na kronice mi přinesla zintenzivnění zájmu o život ve městě, o jeho obyvatele a o jeho 
podobu, strávila jsem stovky hodin sledováním města a toho, co se v něm děje, a cítím se teď daleko 
více než kdy dřív jeho součástí.  
 
Podle dosavadních zjištění jsem turnovský kronikář, který v celé historii psaní kronik pochází 
z největší dálky od Turnova. Narodila jsem se totiž v Olomouci a do Turnova jsem se přistěhovala na 
konci roku 2002. V roce 2003 jsem začala, jako vystudovaný historik-archivář, pracovat v Muzeu 
Českého ráje v Turnově. Od té doby je můj život spjat s Turnovem a jeho historií více než u většiny 
rodilých obyvatel města, což mi v psaní kroniky výrazně pomáhá. Například mj. proto, že mám ve své 
odborné péči oficiální i neoficiální městské kroniky, které se z minulosti dochovaly, a také proto, že 
jako historik sama vím, co historici a badatelé v kronikách hledají. Snažím se, aby obraz současného 
života města byl v kronice zachycen v co nejširší podobě. Doufám tedy, že se mi podaří vést kroniku 
k co největší spokojenosti jejích současných i budoucích čtenářů.  
Alžběta Kulíšková, 21. srpna 2014 
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Svět – kalendárium 

 

LEDEN 
 
Nepokoje v Egyptě 
Už od roku 2011 probíhaly v Egyptě rozsáhlé nepokoje, vedoucí k výrazným změnám v řízení země. 
V roce 2012 se konaly první svobodné volby. Ani rok 2013 však této zemi nepřinesl klid – začalo 
docházet ke sporům mezi příznivci Muslimského bratrstva a demokraticky zvoleného prezidenta 
Mursího a jejich odpůrci. To vedlo k vlně násilí. 3. července byl prezident Muhammad Mursí zatčen 
egyptskou armádou. 21. prosince 2013 prohlásil egyptský premiér bratrstvo za teroristickou 
organizaci a 26. prosince začala egyptská armáda zatýkat vedoucí představitele Muslimského 
bratrstva. 
 
Válka v Sýrii 
V roce 2011 vypukly v Sýrii nepokoje a demonstrace podobné těm, které ve stejné době propukaly 
v okolních arabských státech (Arabské jaro). Protesty postupně přerostly v otevřené boje, kterým 
nedokázaly zabránit ani mezinárodní zásahy, a posléze vypukla občanská válka mezi stranou 
prezidenta Bašára Asada s armádou a zbytkem země. Na stranu Asada se přidala i organizace 
Hizballáh podporovaná Irán a na straně rebelů bojuje množství zahraničních islamistických bojovníků 
podporovaných dodávkami zbraní a finančními injekcemi z Kataru, Saúdské Arábie a USA. Prezidenta 
Asada podporuje Rusko, které blokuje zásahy Rady bezpečnosti OSN.  
V září prezidentův režim použil proti civilistům chemické zbraně, USA se chystaly do země vyslat 
vojsko, ale to bylo zablokováno v OSN. Rusko následně iniciovalo odvoz chemických zbraní ze země 
a jejich zničení Spojenými státy.  
Ke konci roku 2013 měla syrská občanská válka na svědomí 130.000 lidí, z nichž třetinu tvoří civilisté. 
Během roku opustilo své domovy přes 2,5 milionů lidí. 
 
 

ÚNOR 
 
Nalezeny pozůstatky anglického krále Richarda III. 
4. února britští vědci potvrdili, že kosti, které byly v listopadu 2012 nalezeny pod parkovištěm 
v Leicesteru, patřily anglickému králi Richardu III. Britské úřady plánují královy ostatky znovu pohřbít, 
a to v leicesterské katedrále. 
 
Papež rezignoval 
11. února překvapila svět zpráva papeže Benedikta XVI., který oznámil, že se ze zdravotních důvodů 
vzdává svého úřadu. Odstoupil 28. února. Jednalo se o první papežskou rezignaci po téměř 600 
letech. Benedikt XVI. byl zvolen papežem v roce 2005 a jako konzervativní papež nebyl ve světě příliš 
oblíbený. Jeho nástupce usedl na papežský stolec 13. března. (Více viz samostatná zpráva). 
 
Roj meteorů v Rusku 
Velký meteorický roj zasáhl ruský Ural. Jeho působením se otřásaly domy, praskaly okenní tabulky, 
vypadávaly mobilní sítě, nefungovala elektřina. Zraněno bylo 700 lidí. Roj zasáhl nejméně šest měst 
a létající ohnivé koule byly pozorovatelné až z dvousetkilometrové vzdálenosti. 
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Česká firma spoluodpovědná za pád vlády v Bulharsku 
20. února podala demisi bulharská vláda, a to kvůli sílící kritice občanů za příliš vysokou a stále 
stoupající cenu elektřiny, za což byla viněna i česká společnost ČEZ. Kvůli cenám elektřiny pořádali 
Bulhaři desetitisícové demonstrace. Situací se zabývala i česká vláda. 
 
 

BŘEZEN 
 
Nový papež František 
13. března v 19.07 bílý dým nad Sixtinskou kaplí ohlásil, že konkláve právě zvolilo nového papeže. Stal 
se jím argentinský jezuita Jorge Bergoglio, který přijal jméno František, a to na počest sv. Františka 
z Assisi. Papež František je prvním papežem pocházejícím z amerického kontinentu a prvním z řad 
Tovaryšstva Ježíšova. Jedná se zároveň i o prvního mimoevropského papeže od 8. století, kdy církev 
vedl Řehoř III. pocházející ze Sýrie. Během roku se začalo ukazovat, že papež František bude 
oblíbeným a obdivovaným papežem, a to i mezi nevěřícími.  
11. prosince vyhlásil časopis Time papeže Františka osobností roku, odůvodnil to tvrzením, že 
František je „superhvězdou připravenou změnit místo, kde se změna měří stoletími“. 
 
 

DUBEN 
 
Zemřela Margareth Thatcherová 
8. dubna ve věku nedožitých 88 let zemřela bývalá britská ministryně Margareth Thatcherová.  
 
Slavná herečka podstoupila mastektomii 
14. května se v médiích objevila zpráva, že slavná a obdivovaná herečka Angelina Jolie dobrovolně 
podstoupila operaci, při které si nechala odstranit oba prsy, a to z důvodu zvýšené dědičné 
náchylnosti k onemocnění rakovinou. Oznámila, že ze stejného důvodu si nechá odstranit i vaječníky 
a vyzvala ženy se zvýšeným rizikem rakoviny, aby podobný krok také zvážily. Její čin vyvolal rozsáhlé 
diskuze o smysluplnosti mezi odborníky i veřejností po celém světě. Jisté je, že svým krokem určitě 
ulevila tisícům žen, které o svá prsa v důsledku rakoviny již přišly, a to zvláště v době, která je vizuální 
dokonalostí ženské postavy (a prsou) téměř posedlá.  
 
Výbuch chemičky v Texasu 
18. dubna vybuchla v americkém Texasu továrna na výrobu hnojiv. Výbuch zranil asi 150 lidí a srovnal 
okolí továrny se zemí.  
 
Francie schválila homosexuální sňatky 
Po dlouhých, celou společností prostupujících debatách schválil francouzský parlament 23. dubna 
svým občanům s homosexuální orientací právo na uzavření sňatku.  
 
Mamutí krev 
V květnu jsme se dozvěděli, že na Sibiři byly nalezeny ostatky mamutí samice, která zemřela při 
propadnutí se do bažiny přibližně před 10.000 lety. Vědcům se poprvé v historii podařilo z jejího těla 
dostat vzorek (stále!) tekuté krve.  
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ČERVEN 
 
Masakr pod Nanga Parbat 
23. června kolem jedné hodiny v noci přepadli pákistánští ozbrojenci hotel v odlehlé horské oblasti na 
severu země u základního tábora deváté nejvyšší hory světa Nanga Parbat a zabili devět horolezců 
i jejich místního průvodce. Mezi oběťmi byli i dva slovenští horolezci.  
 
Evropské brambory nesmí do Ruska 
28. června oznámilo Rusko, že zakazuje dovoz evropských (výslovně i českých) brambor do své země, 
protože obsahují škůdce, ohrožující bezpečnost obyvatel. Že by mandelinky?  
 
USA sledovaly své spojence – aféra Edwarda Snowdena 
Z tajných dokumentů, které unikly na veřejnost, vyšlo najevo, že Spojené státy nechaly tajnými 
službami sledovat elektronickou komunikaci a telefony zástupců mnoha zemí, včetně svých spojenců. 
Záležitost vyšla najevo, když Edward Snowden, bývalý systémový administrátor pracující pro 
americkou Národní bezpečnostní agenturu a zaměstnanec CIA, prozradil tyto skutečnosti 
v novinovém rozhovoru. Následně byl obviněn z krádeže vládního majetku, za což mu hrozí vysoké 
tresty. Snowden uprchl do Ruska, kde nyní čerpá dočasný roční politický azyl. 12. října převzal 
v Moskvě cenu Sama Adamse za odkrytí nekalých praktik amerických tajných služeb, kterou udělují 
bývalí zaměstnanci americké vlády a tajných služeb. 
Jednalo se o jednu z nejsledovanějších světových kauz, zasahujících do samé podstaty demokracie 
(sledování lidí), světové bezpečnosti a vlastizrady (vyzrazení informací nepříteli).  
 
 

ČERVENEC 
 
Chorvatsko se stalo členem EU 
1. července se Evropská unie rozšířila o dalšího člena – Chorvatsko.  
 
Papež Jan Pavel II. bude svatořečen 
Vatikán 5. července oznámil, že uznal druhý zázrak způsobený Janem Pavlem II. a otevřel tak cestu 
k jeho svatořečení. Papež, vlastním jménem Karol Wojtyla, zemřel 2. dubna 2005 a 1. května 2011 byl 
blahořečen. První zázrak se uskutečnil v případě vyléčení Francouzky Marie Simonové-Pierrové 
z Parkinsonovy choroby. Druhým zázrakem mělo být vyléčení zranění mozku jedné ženy v Kostarice. 
 
V Kanadě vybuchl vlak 
6. července vybuchl v kanadské provincii Québec nákladní vlak plný paliva. Zemřelo přes 80 lidí. 
Výbuch provázel rozsáhlý požár a silné exploze cisteren, které srovnaly se zemí desítky domů. 
 
Narodil se nový král 
22. července se ve Velké Británii narodil nový následník trůnu. Jeho rodiči jsou princ William, vévoda 
z Cambridge, a jeho manželka Catherine. Princ dostal jméno George Alexander Louis z Cambridge a je 
třetím v linii následnictví britského trůnu, a to po svém dědovi Charlesovi, princi z Walesu, a svém 
otci princi Williamovi. Svět očekával narození královského potomka s velkou pozorností, která místy 
hraničila až s bulvární hysterií.  
 
Ve Španělsku vykolejil vlak 
24. července vykolejil u španělského města Santiago de Compostela vysokorychlostní vlak, zemřelo 
80 lidí a 178 osob bylo zraněno.  
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V Itálii spadl autobus ze skály 
29. července zemřelo 39 lidí, když autobus, ve kterém cestovalo, spadl z třicetimetrové skály 
nedaleko Neapole.  
 
 

SRPEN 
 
USA odsoudily špióna 
Za vyzrazení tajných informací serveru Wikileaks odsoudil americký vojenský soud 21. srpna 
amerického vojáka Bradley Manninga (25 let) k 35 letům vězení. Manning byl v průběhu procesu 
zbaven obvinění z napomáhání nepříteli, za které mu hrozil až trest smrti a minimálně doživotí. Celý 
případ je velmi složitý a není lehké se v něm zorientovat.  
 
Češi nakažení morem? 
V srpnu byli čtyři Češi umístěni do karantény v Kyrgyzstánu s podezřením na nákazu dýmějovým 
morem. V zemi na nemoc zemřel mladý chlapec, proto bylo zhruba 160 lidí umístěno do karantény.  
 
 

ZÁŘÍ 
 
Masakr ve Washingtonu 
16. září zaútočil v řídicí budově amerického námořnictva ve Washingtonu střelec. Při incidentu přišlo 
o život 13 lidí a několik dalších bylo zraněno. 
 
Vrak lodi Costa Concordia  
17. září proběhla riskantní záchranná operace, při které byl v moři otočen a k transportu nachystán 
vrak obrovské výletní lodi Costa Concordia, která ztroskotala 13. ledna 2012 těsně u toskánského 
pobřeží u ostrova Giglio. Na její palubě cestovalo 4000 lidí, 32 při ztroskotání zemřelo. Vrak lodi byl 
patrný i z družicových záběrů, jeho ponechání v moři hrozilo velkou ekologickou katastrofou poté, co 
by materiál lodi postupně degradoval. Podle všeho šlo o nejsložitější a nejdražší záchranu potopené 
lodi v námořní historii. (Foto www.google.com) 
 

   
 

Německá kancléřka Merkelová vyhrála volby 
22. září konzervativní unie (CDU/CSU) kancléřky Angely Merkelové drtivě vyhrála v německých 
volbách, ale většinu ve Spolkovém sněmu nezískala. Její dosavadní koaliční partner, liberální FDP, ze 
Spolkového sněmu vypadl. 
 
Teroristický útok v Nairobi 
22. září zaútočili v obchodním domě v keňském Nairobi islamističtí teroristé, a to v okamžiku, kdy se 
uvnitř natáčel oblíbený televizní pořad a obchodní dům praskal ve švech. Teroristé postříleli 68 lidí, 
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aby nezastřelili muslimy, pokládali obětem např. otázku, jak se jmenovala Mohamedova matka. Útok 
trval mnoho hodin. Mezi oběťmi byl i slavný ghanský básník Kofi Awoonor, který do Nairobi přijel na 
literární festival. Zemřelo i mnoho cizinců. 
 
Zemětřesení v Pákistánu 
Odlehlou část jihozápadního Pákistánu postihlo 24. září mohutné zemětřesení o síle 7,8 stupně. 
Otřesy zaznamenali i lidé v indické metropoli Dillí, kde se rozhoupaly budovy. Obětí bylo nejméně 238 
a z moře se následkem zemětřesení vynořil nový ostrov. 
 
První Arab se stal Spravedlivým mezi národy 
Jeruzalémský památník Jad Vašem, který uděluje ocenění Spravedlivý mezi národy (lidé nežidovského 
původu, kteří pomáhali Židům před holocaustem), poprvé udělil toto vyznamenání Arabovi – doktoru 
Mohammedu Helmymu, který pocházel ze Súdánu. Titul podle údajů z června 2012 obdrželo 24.355 
lidí, z toho 118 pocházelo z České republiky. 
 
 

ŘÍJEN 
 
USA v platební neschopnosti 
1. října začal v USA nový fiskální rok, do kterého vstoupily v platební neschopnosti, protože senát 
neschválil rozpočet pro další rok. Stalo se tak po sedmnácti letech. Důvodem byly spory kolem 
prezidentem Obamou prosazované reformy zdravotního pojištění, se kterou republikáni nesouhlasí.  
 
Tragédie imigrantů u Itálie 
3. října došlo k další z mnoha často nezjištěných tragédií, které potkávají nelegální imigranty při snaze 
překonat po moři vzdálenost mezi Afrikou a Evropou. Za velmi složitých, nebezpečných a riskantních 
podmínek se snaží přeplouvat na nevybavených lodích, z nichž velká část ztroskotá, nebo dojde 
k vyhladovění posádky a podobně. Kvůli válce v Sýrii počet lidí toužících dostat se do Evropy stále 
vzrůstá. 3. října se u italského ostrova Lampedusa utopilo nejméně 130 afrických uprchlíků. Na 
potápějící se lodi, která přepravovala 500 běženců, vypukl požár od ohňů, které rozdělali migranti, 
aby si jich všimli zachránci. O týden dříve se utopilo třináct lidí z jiného plavidla. O mnoha haváriích se 
nikdo nedozví.  
 
Odvážná Malalaj Júsufzaiová byla oceněna 
10. října získala teprve šestnáctiletá kritička Tálibánu Malalaj Júsufzaiová Sacharovovu cenu za 
svobodu myšlení, kterou uděluje evropský parlament. Malalaj se narodila v Pákistánu v roce 1997 a 
v roce 2009 se proslavila, když pro BBC popsala život pod nadvládou Tálibánu. Dne 9. října 2012 
přežila útok tálibánského ozbrojence, který ji střelil do hlavy a do krku, když se autobusem vracela ze 
školy. Šest dní po hospitalizaci v Pákistánu byla převezena do nemocnice v britském Birminghamu. 
12. července 2013, v den svých 16. narozenin, přednesla řeč na půdě OSN v New Yorku, ve které 
apelovala na důležitost vzdělání pro miliony dětí, které do škol chodit nemohou. 
(10. října 2014 dostala Malalaj Nobelovu cenu za mír.) 
 
Nobelovu cenu míru získala Organizace pro zákaz chemických zbraní 
11. října získala Nobelovu cenu za mír mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní OPCW. 
 
Rusko obvinilo členy Greenpeace z pirátství 
V Rusku obvinili z pirátství třicet zadržených členů Greenpeace z ledoborce Arctic Sunrise, kteří 
protestovali proti těžbě v Arktidě. Podle ruských úřadů se pokusili v Barentsově moři vniknout na 
těžební plošinu Prirazlomnaja, kterou chce na přelomu roku zprovoznit ruský koncern Gazprom. Za 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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pirátství jim hrozilo až 15 let vězení. Aktivisty zadrželi 18. září. Na konci roku, po mnoha protestech 
z celého světa a hlavně díky Putinově amnestii (viz samostatná zpráva) byli aktivisté propuštěni.  
Zemřel Lou Reed 
27. října zemřel ve věku 71 let americký rockový hudebník Lou Reed. Zpěvák, kytarista a skladatel se 
proslavil zejména jako vůdčí postava legendární americké skupiny The Velvet Underground. 
 
 

LISTOPAD 
 
Ukrajinská krize 
21. listopadu ukrajinský prezident Viktor Janukovyč nečekaně odmítl podepsat připravenou asociační 
dohodu s Evropskou unií, čímž otevřel cestu k napojení na Rusko. Vzápětí vypukly v Ukrajině velké 
protesty občanů, především ukrajinské národnosti ve střední a západní části země – jejich centrum 
bylo na kyjevském náměstí Majdan – protesty začaly být označovány jako Euromajdan. Občané, 
především ruské národnosti v jihovýchodní části země se postavili na obranu proruského směřování 
země. 30. listopadu došlo k brutálnímu zásahu policejních složek na pokojnou demonstraci na 
Majdanu, při které zemřelo až 100 lidí. Zásah vyvolal odpor západní části světa. Situace na Ukrajině se 
bohužel vyhrocovala až do konce roku a nepokoje se stupňovaly i v dalším roce.  
 
Německo uznalo třetí pohlaví 
1. listopadu začalo Německo, jako první evropský stát, uznávat tzv. třetí pohlaví. Občané, kteří se 
necítí být ani mužem, ani ženou, budou moci v úředních dokumentech uvádět „pohlaví neurčité”. 
Pomůže to lidem, narozeným s mužskými i ženskými pohlavními orgány zároveň – hermafroditům, ti 
se budou moci k jednomu z pohlaví přihlásit až v průběhu svého života podle toho, jak se sami budou 
vnímat. 
 
Obrazy zabavené nacisty 
5. listopadu nalezli a zabavili němečtí celníci v mnichovském bytě 80letého muže na 1500 obrazů 
mistrů moderního umění zkonfiskovaných nacisty během druhé světové války. Nechyběly obrazy 
Pabla Picassa či Henriho Matisse. 
 
Tajfun na Filipínách 
Ničivý tajfun Haiyan připravil 10. listopadu v centrální části Filipín o životy nejméně 10 tisíc lidí. Tisíce 
dalších přišly o střechu nad hlavou. Jednalo se možná o největší tajfun, který se kdy přehnal přes 
pevninu. 
 
Rekord na trhu s uměním 
13. listopadu padl světový rekord na aukci uměleckých děl, když byl za 142,2 milionů dolarů 
(v přepočtu asi 2,8 miliardy korun) vydražen triptych irsko-britského malíře Francise Bacona Tři studie 
Luciana Freuda z roku 1969. Kupcem se údajně stal ruský miliardář Roman Abramovič. Dosud držel 
rekord Výkřik Edvarda Muncha, který byl vydražen za 120 milionů dolarů.  
 
 

PROSINEC 
 
Zemřel Nelson Mandela 
5. prosince zemřel jihoafrický vůdce Nelson Mandela. Bylo mu 95 let. Z celého světa přicházely do 
Jihoafrické republiky kondolence oslavující hrdinného bojovníka proti apartheidu, jen Česko se opět 
vyznamenalo. V den úmrtí si předseda vlády v demisi Jiří Rusnok nedal pozor na to, co říká, a do 
médií unikla jeho neslušnými slovy vyjádřená obava, aby nemusel jet na pohřeb. Nakonec nejel, 
v době pohřbu šel na fotbal. Chování českého premiéra si všímaly celosvětové deníky.  
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Slovenská televize nesmí mluvit česky 
3. prosince byla udělena historicky první pokuta za češtinu použitou ve slovenské televizi. Zákon 
o používání slovenštiny v médiích platí od roku 2007, platí několik výjimek – jednou z nich jsou česky 
dabované pořady, které vznikly ještě před platností zákona.  
 
Orkán Xaver 
7. prosince udeřil na sever Evropy orkán nesoucí jméno Xaver, přinesl s sebou silný vítr a ledový déšť. 
Vyžádal si deset obětí, nejvíce v Polsku. V Čechách se projevil ochlazením a silným větrem.  
 
Amnestie v Rusku 
23. prosince opustily vězení členky punkové skupiny Pussy Riot, které byly uvězněny v únoru 2012 (za 
všeobecného nesouhlasu celého západního světa) za hudební modlitbu „Bohorodičko, vyžeň Putina“, 
kterou přednesly v moskevském chrámu Krista Spasitele.  
Amnestie se týkala i dalších sledovaných případů – propuštěn byl po deseti letech podnikatel Michail 
Chodorkovskij i v září zatčení aktivisté Greenpeace. Podle komentátorů šlo o gesto před chystanou 
olympiádou v Soči.  
 
Závodník Michael Schumacher se zranil 
29. prosince se slavný automobilový závodník Michael Schumacher zranil na lyžích a ocitl se 
v nemocnici v kritickém stavu. Tato zpráva vévodila titulkům všech médií. Do domácího ošetřování 
byl propuštěn až v září roku 2014. 
 
Atentát ve Volgogradu 
29. prosince zemřelo v ruském Volgogradu při dvou atentátech 34 lidí. Útočili islamističtí 
sebevražední atentátníci.  
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Česká republika – souhrnné zprávy 

 
Padla vláda 
13. června provedl Útvar pro odhalování organizovaného zločinu razii proti několika politikům, 
úředníkům a podnikatelům podezřelým z korupce a zneužití pravomoci veřejného činitele. Jednalo se 
mj. o podezření, že opozičním poslancům byly přislíbeny za hlasování pro důležité zákony funkce 
v polostátních firmách. Další vyšetřování odhalilo i zneužití pravomoci šéfky Nečasova kabinetu Jany 
Nagyové, která jako Nečasova milenka angažovala vojenskou rozvědku, aby sledovala Nečasovu 
manželku. (Jana Nagyová se v září, po Nečasově rozvodu, stala jeho manželkou).  
17. června podal premiér Petr Nečas demisi a rezignoval i na funkci předsedy ODS. Všeobecně se 
předpokládalo, že koaliční strany se dohodnou na novém složení vlády a nový premiér vzejde z ODS. 
Prezident Zeman však tuto možnost zamítl a jmenováním vlády pověřil Jiřího Rusnoka, svého 
příznivce, který v dané době nezastával žádnou volenou funkci a nebyl členem parlamentní strany. 
Brzy se objevily spekulace, že celá kauza byla na premiéra Nečase nastražená právě proto, aby se 
prezidentovi uvolnila cesta. Jedná se o nepotvrzené spekulace, které však napovídají tomu, jak 
působení Zemana ve funkci prezidenta vnímá část společnosti. Celá situace kolem pádu vlády byla 
velmi nepřehledná a dodnes se přesně neví, jak to všechno vlastně bylo.  
Rusnok premiérem 
25. června jmenoval prezident Zeman premiérem Jiřího Rusnoka. 
Rusnokova vláda začala 
10. července začala České republice vládnout nikým nevolená vláda Jiřího Rusnoka, kterou jmenoval 
prezident Zeman. Byla sestavena, až na jednu výjimku, z nestraníků, přičemž se nedala zakrýt 
skutečnost, že většina je příznivcem Zemanovy politické činnosti a nedávno založené strany SPOZ 
(Strana práv občanů Zemanovci). Její členové posléze začali obsazovat různé důležité i méně důležité 
úřady.  
Vláda nezískala důvěru 
7. srpna nezískala vláda Jiřího Rusnoka důvěru parlamentu Po několikahodinovém jednání 
tehdy podpořilo Rusnokův kabinet 93 poslanců, naopak 100 zákonodárců se postavilo proti. 
Vláda podala demisi 
14. srpna podala vláda premiéra Rusnoka demisi. Vládla v demisi do 29. ledna 2014, kdy teprve byla 
jmenována vláda na základě předčasných parlamentních voleb. Téměř ¾ roku jsme tedy měli vládu, 
která nevzešla z demokratických voleb.  
Rozpuštění Poslanecké sněmovny 
20. srpna zákonodárci odhlasovali rozpuštění Poslanecké sněmovny. Pro bylo 140 poslanců, sedm 
hlasovalo proti. Členové strany ODS na protest opustili jednací sál. Konec sněmovny podpořila ČSSD, 
TOP 09, KSČM a Věci veřejné. Prezident Zeman poté vyhlásil předčasné volby na 25. a 26. října. 
V zahraničí bylo rozpuštění sněmovny vnímáno negativně, čekalo se velké vítězství levice.  
Prezident rozpustil sněmovnu 
28. srpna rozpustil prezident sněmovnu. 
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  
Ve dnech 26.–27. října proběhly předčasné volby, kterým předcházel pád vlády premiéra Petra 
Nečase a nevyslovení důvěry prezidentem jmenované vládě premiéra Rusnoka. Do voleb se 
zaregistrovalo 24 volebních stran a hnutí, na jejichž listinách bylo celkem 5 923 kandidátů. Proti 
předchozím volbám v roce 2010 se počet kandidujících stran snížil o tři. (Výsledky viz Česko – 
kalendárium z října). 
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Kriminalita v Česku vzrostla 
V České republice vzrostla kriminalita v roce 2013 o 7 %. Jednou z příčin nárůstu je amnestie 
vyhlášená prezidentem Klausem na začátku roku. (Více viz přehled zpráv v Česku – leden). Na jejím 
základě bylo propuštěno přibližně 6500 vězňů, z nichž již 40 % začala policie v roce 2013 znovu stíhat. 
Policisté evidovali celkem 325.000 trestných činů, z nichž objasnili cca 43 %. Celkem bylo stíháno v 
loňském roce 117.000 lidí, více než polovinu tvořili recidivisté. Největší nárůst policisté zaznamenali 
u majetkových deliktů, které činí přes 60 % celkové kriminality, o 210 % přibylo vloupání do 
rodinných domků. Počet odhalených drogových deliktů narostl o více než čtvrtinu. Bylo spácháno 182 
vražd. 
 
Méně smrtelných nehod na silnicích  
V roce 2013 zemřelo na silnicích nejméně lidí od roku 1961 a přesně o 100 lidí méně než v roce 
předcházejícím. I tak je to číslo ovšem smutné – 581 lidí. Počet obětí dopravních nehod klesá již od 
roku 2007. Je to velmi dobrá zpráva, kterou můžeme přičíst zlepšujícímu se stavu silnic 
a bezpečnějším automobilům. 
 
V babyboxu bylo odloženo sté dítě 
30. prosince byla v pardubickém babyboxu odložena novorozená holčička. Jedná se o sté dítě za osm 
let fungování babyboxů v České republice. V současné době je v České republice instalováno 59 
těchto speciálních schránek, kam může být anonymně odloženo dítě, o které se jeho rodiče nemůžou 
postarat. Babyboxy jsou umísťovány v nemocnicích a jsou zařízeny tak, že po odložení dítěte je ihned 
upozorněn zdravotnický personál, který dítě převezme do péče. Po rodičích policie nepátrá, protože 
dítě není ohroženo na životě a je mu zajištěna péče. Babyboxy v České republice zavedl pan Ludvík 
Hess, a to po dlouholetém snažení a překonání mnoha překážek. Jejich snahou je zabránit vraždám 
nechtěných novorozenců, se kterými se lidstvo potýká v celé své historii, a nabídnout rodičkám v tak 
složité životní situaci alternativu, kterou zajistí svému dítěti život a péči. Přímo na babyboxech je 
uvedeno i telefonní číslo na azylový dům, který Ludvík Hess postavil a kde je nabízena pomoc matce 
i s dítětem. Nejblíže od Turnova se babyboxy nacházejí v Liberci, Jablonci nad Nisou a v Mladé 
Boleslavi.  
 
Mobilní telefony 
O letošních Vánocích byl snad nejčastějším vánočním dárkem mobilní telefon – dostalo jej okolo 243 
tisíc Čechů. Ročně se v Česku prodá přibližně 2,7–2,8 milionů telefonů a je zde 14 milionů aktivních 
mobilních čísel. Během Štědrého dne Češi poslali 75,2 miliónu SMS zpráv, což je o 6,7 miliónu více 
než před rokem a historicky vůbec nejvyšší počet. Mobilní operátoři v úterý spojili 42 miliónů hovorů, 
což je o čtyři milióny více než loni. Lidé si ve sváteční den volají a píší textové zprávy hlavně kolem 
poledne, večer pak posílají MMS. 
Je překvapující, jak krátce mobilním telefonům trvalo, než se staly pro lidi nepostradatelnými. Ještě 
před 15 lety byly spíše vzácností, dnes mobilní telefon vlastní i většina prvňáků. Domluvit si s někým 
schůzku na konkrétní místo a hodinu a pak tam čekat, až se dotyčný dostaví? To už se neděje: „Přijdu 
někdy odpoledne a až se budu blížit, zavolám“, to je dnešní způsob domlouvání.  
  
Návštěvnost filmů v kinech 
Nejnavštěvovanějším filmem letošního roku byly Babovřesky Zdeňka Trošky. V kině je shlédlo téměř 
652 tisíc diváků, jeho tržby tak vystoupaly na 86,3 milionů korun. Těžko vyjádřit spokojenost nad 
zájmem diváků o český film, když se jedná o přihlouplou komedii plnou lascivního humoru. Bylo by asi 
lépe, kdyby se diváci občas dokázali vybičovat k intelektuálně poněkud náročnější zábavě. Doufejme 
jen, že na mezinárodní scéně nás tento film, ani jeho dvě další plánovaná pokračování, nebudou 
reprezentovat. 
Druhým českým filmem, celkově v pořadí čtvrtým, byl Příběh kmotra režiséra Petra Nikolaeva 
s počtem diváků 268 tisíc a tržbou 37,5 milionu korun. Za ním skončily animovaný Čtyřlístek ve 
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službách krále režiséra Michala Žabky (celkově pátý) a hudební snímek Revival režisérky a scenáristky 
Alice Nellis (celkově osmý), jejichž návštěvnost rovněž přesáhla 200 tisíc lidí.  
Ze zahraničních filmů nejvíce zabodovaly Hobit – Šmakova dračí poušť (celkově druhý) a Šmoulové 2 
(celkově třetí). 
 
Stahování filmů 
Pro dnešní dvacátníky a třicátníky je naprosto normální stahovat filmy a hudbu, a to většinou načerno 
z veřejně dostupných internetových serverů, což nevnímají jako krádeže, ale jako běžný způsob 
využívání médií. (Z hlediska zákona to však je trestné). Pro hudební průmysl to znamenalo naprostý 
obrat ve fungování, jeho tržby klesly za pár let na polovinu, zároveň však hudbu díky dostupnosti 
poslouchá mnohem více lidí. Filmový průmysl přeci jen lépe těží s neopakovatelného zážitku 
promítání filmu v kině. Jak bude situace do budoucna vyřešena, to se teprve uvidí, represe zatím 
nikam nevedly, zdá se, že správné řešení se nabízí jinde. Umožnit stahování filmů a hudby legálně.  
Nejstahovanějšími filmy roku 2013 byly Hobit – Neočekávaná cesta (8,500 000 zaznamenaných 
nelegálních stažení), Nespoutaný Django a Rychle a zběsile 6.  
 
Domácí násilí 
Domácí násilí patří k nejsmutnějším reáliím života, zřejmě se ho nikdy nezbavíme, ale můžeme 
násilníkům ztížit jejich počínání a obětem nabídnout pomoc. Od roku 2007 může policie použít 
možnost vykázat násilníka z bytu a na několik dní mu zabránit v kontaktu s obětí. V letošním roce tak 
policie učinila v téměř 1200 případech. Od zavedení této možnosti bylo z bytu vykázáno už 7430 
násilníků. Počet vykázaných osob narůstá, jedná se ale spíše o pravidelnější prosazování tohoto 
opatření, než že by narůstal počet násilníků. Snad to tak opravdu je… 
 
Ochrana přírody 
Míst s unikátní přírodou, která chrání zákon, přibývá. Letos se seznam míst v kategorii Přírodní 
památka rozšířil o 49 položek. Přibylo také 518 památných stromů. Většina nových chráněných míst 
je menšího rozsahu a regionálního významu. Na národní úrovni byla vyhlášena například Národní 
přírodní památka Hodonínská Dúbrava či třeba NPP Kukle, kde je hlavním důvodem ochrana nápadné 
rostliny s vůní kmínu – timoje trojlaločného. Počet velkoplošných chráněných území zůstává stejný, 
návrh, aby se pátým Národním parkem stalo Křivoklátsko, letos zamítli místní politici. 
 
Protiromské pochody 
Rok 2013 by mohl být nazván rokem protiromských pochodů, nelibost a s ním stupňující se násilí 
proti našim romským spoluobčanům bohužel rostla. Od května do září se v českých městech 
uskutečnilo přibližně 12 masových pochodů, aniž by většinová společnost nějak výrazněji proti 
tomuto jednání zasáhla. Ani politici bohužel necítili potřebu zakročit, byť alespoň slovem. Nejhorším 
dnem byl 24. srpen, kdy se pochody konaly najednou v osmi městech (podle informací týdeníku 
Respekt stál za organizováním všech pochodů jeden člověk – nezaměstnaný a již trestně stíhaný 
mladý muž). Je hrůzné sledovat, jak se frustrace a naštvání „obyčejných“ lidí mění v útoky proti 
skupině obyvatel, zvláště s historií 20. století za zády. Snad se situaci podaří v příštím roce zklidnit, 
pokud však politici nezačnou situaci aktivně a hlavně koncepčně řešit, hrozí situace přerůst ve 
skutečně vážný problém. Protiromské nálady ve společnosti se totiž stupňují, což je zřejmé i z různých 
veřejných diskuzí a hlavně komentářů pod různými články s romskou tematikou na internetu, kde se 
lidé skrývají v anonymitě. V reakci na pochody slíbil ministr vnitra posílení počtu romských aktivistů 
zasahujících ve vyloučených lokalitách o přibližně 70 osob. 
30. října byla severočeská obec Obrnice na Mostecku vyznamenána evropskou cenou Dosta! (romsky 
Dost!), kterou uděluje Rada Evropy obcím, které dokázaly začlenit Romy do života většinové 
společnosti. V Obrnicích pomohl třeba nově zavedený systém veřejně prospěšných prací pro 
nezaměstnané nebo zákaz sestěhovávání sociálně slabších lidí do bytů skoupených realitními 
kancelářemi. 
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Češi jsou spokojení 
Podle průzkumu CVVM (Centra pro výzkum veřejného mínění) se ukázalo, že 59 % Čechů je 
spokojeno se svým životem, čtvrtina lidí si není jistá a „jen“ 19 % je opravdu nespokojených. Výsledky 
jsou pozitivní, zvláště v roce politické nestability, kdy se zdálo, že „lépe už bylo“, což by většina Čechů 
v rozhovoru tvrdila. Ukazuje se, že mediální obraz světa (republiky) je přeci jen o něco negativnější 
než prožívaná skutečnost. 
 
Počet Čechů s HIV virem 
V červenci přesáhl počet Čechů infikovaných virem HIV, který způsobuje smrtelnou chorobu AIDS, 
dvoutisícovou hranici. Nemoc AIDS propukla u 389 osob, zemřelo na ni 196 lidí. Infekce se v zemi 
objevila poprvé v roce 1985, od té doby počet nakažených stále narůstá, nejvíce nových případů se 
objevilo v roce 2012.  
 
Osobní bankroty 
Češi stále častěji bojují s dluhy, a o tom, že tento boj není jednoduché vyhrát, svědčí i loňská statistika 
tzv. osobních bankrotů. Těch bylo nejvíce od roku 2008, kdy byl institut osobních bankrotů zaveden. 
Osobní bankrot je možnost, kterou může fyzická osoba dosáhnout oddlužení v případě, že není déle 
schopná dostát závazkům. V roce 2013 bylo vyhlášeno celkem 19.165 osobních bankrotů. Od roku 
2008 jejich počet přesáhl 57 tisíc.  
 
Velký bratr za rok 2013 
Společnost Iuridiculum Remedium uděluje každým rokem cenu za narušování soukromí Big Brother 
Award (Cenu velkého bratra). Za loňský rok ji v rámci České republiky získaly české nemocnice, z nichž 
některé už od 80. let shromažďují vzorky krve novorozenců, které je možné využít ke zkoumání DNA. 
V nemocnicích jich je uchováváno více než tři miliony. Mezinárodním slídilem společnost jmenovala 
americkou zpravodajskou službu NSA za sběr informací o elektronických komunikacích. (Více viz Svět 
– kalendárium z června).  
 
Počet Čechů zemřelých v cizině 
V roce 2013 v zahraničí podle statistik ministerstva zahraničí zemřelo 385 Čechů, což je o 32 méně 
než předloni. Počet úmrtí českých občanů v zahraničí byl nejnižší od roku 2006. 
 
Fond na splácení státního dluhu 
Fond, na který mohou lidé posílat příspěvky a pomoci tak snížit státní dluh, založil prezident Zeman 
a sám na něj začal posílat 50.000 Kč měsíčně ze svého platu. Přirovnal fond ke sbírce národa na 
Národní divadlo. Státní dluh na konci roku 2013 dosáhl výše 1 bilion a 860 miliard korun, ve fondu se 
do stejné doby shromáždilo necelých 800.000 Kč. Měsíčně tak na něj přibyla částka, o kterou státní 
dluh povyroste každých 35 vteřin.  
 
Nejoblíbenější česká jména 2013 
Nejčastějším jménem, které dostali nově narození chlapci v roce 2013 v České republice, byl Jakub 
(1385 chlapců), následovali Jan (1290), Matyáš (1035), Adam (977) a Tomáš (948). Nově narozené 
holčičky byly nejčastěji pojmenovány Eliška (1068), Tereza (1001), Adéla (888), Anna (811) a Natálie 
(738). 
 
Nová organizace památkové péče 
Od 1. ledna 2013 došlo k výrazným změnám v organizaci památkové péče. Jedná se mj. o sloučení 
správy památkových objektů do čtyř center v republice. Jedním z nových pracovišť územně-
památkových správ je zámek Sychrov, odkud je řízena správa osmnácti objektů v krajích Libereckém, 
Pardubickém a Královéhradeckém. Ředitelem se stal PhDr. Miloš Kadlec. 
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Liberecký kraj: Bezděz, Grabštejn, Frýdlant, Hrubý Rohozec, Lemberk, Trosky, Sychrov, Zákupy. 
Královéhradecký kraj: Hrádek u Nechanic, Ratibořice, Náchod, Hospital Kuks, Opočno. 
Pardubický kraj: Litice, Litomyšl, Kunětická hora, Slatiňany, Soubor lidových staveb Vysočina. 
 
Počet obyvatel republiky a kraje  
Na konci roku 2013 žilo v České republice 10,512.419 obyvatel, z toho 5,162.380 mužů a 5,350.039 
žen. Průměrný věk obyvatel byl 41,5 let (40,0 u mužů a 42,9 u žen). V Libereckém kraji žilo 438.609 
obyvatel, mužů 215.178 a žen 223.431. průměrný věk byl 41,1 let (39,7 u mužů a 42,5 u žen).  
(Data k Turnovu viz Turnov – souhrnné informace k závěru roku). 
 
Počet cizinců v Česku 
Na konci roku 2013 žilo v České republice 441.500 cizinců, každý pětadvacátý obyvatel. Zhruba 
polovina zde žije už více než pět let a mohou tedy požádat o povolení k trvalému pobytu. V Praze činil 
počet cizinců 13 % celkového počtu Pražáků a 37 % všech cizinců. Podle statistik počty cizinců 
v republice od roku 2009 víceméně stagnují. Nejvíce imigrantů přichází ze zemí EU, tři pětiny cizinců 
tvoří Ukrajinci, Slováci a Vietnamci. Ukrajinců a Vietnamců ubývá, Rusů přibývá. Cizinci tvoří desetinu 
studentů vysokých škol, je jich zhruba 39.700. 
(Data k Turnovu viz Turnov – souhrnné informace k závěru roku). 
 
Výše průměrné mzdy v České republice 
V roce 2013 dosáhla průměrná mzda výše 25 128 Kč hrubého, v meziročním srovnání činil přírůstek 
16 Kč (0,1 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,4 %, reálně se tedy mzda snížila 
o 1,3 %. Medián mezd (22.288 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 0,1 %, u mužů 
činil 24 330 Kč, u žen byl 20 029 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 10 546 Kč 
a 43 413 Kč. (Zdroj: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz031114.docx).  
 
Prázdné byty a domy 
Podle statistiky, která byla publikována na začátku října, je v České republice přibližně 652.000 
prázdných bytů a domů, ve kterých nikdo nebydlí. Tento počet se za posledních 20 let zdvojnásobil. 
V bohatých městech zůstávají byty prázdné, protože si je majitelé pořizují na investice, zatímco byty 
a domy v malých městech, na vesnicích a v regionech s vysokou nezaměstnaností se vyprazdňují, 
protože se lidé stěhují za prací jinam.  
 
Lahvové versus točené pivo 
 Letos se poprvé v historii prodalo více lahvového piva než piva točeného. Znamená to, že lidé začali 
dávat přednost domácímu popíjení před návštěvou hospod. Na vině bude jednak cena piva (lahvové 
průměrně 20,20 Kč a točené 30,20 Kč) a také nedostatek volného času.  
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Česká republika – kalendárium 

 

LEDEN 
 
Prezidentská amnestie 
1. ledna vyhlásil dosluhující prezident republiky Václav Klaus, na konci svého novoročního projevu, 
částečnou amnestii k 20. výročí samostatné České republiky. Tou zastavil dlouho vyšetřované 
případy, omilostnil řadu vězňů s krátkodobými tresty a zrušil podmíněné tresty (týkala se celkem 111 
tisíc osob, z vězení bylo propuštěno přibližně 6500 vězňů. Amnestie byla hned po vyhlášení silně 
kritizována, zejména kvůli podezření, že byla připravena s cílem zastavit vyšetřování řady korupčních 
a tunelářských afér zahájených v době Klausova působení ve vládní politice. Po vyhlášení amnestie se 
Klausova podpora u veřejnosti propadla na historické minimum, došlo k mnoha symbolickým 
i konkrétním protestům (starostové a ředitelé škol svěšovali portréty prezidenta ze zdi, petici za 
podání žaloby na prezidenta podepsalo 73 tisíc občanů…). Ústavní žalobu za vlastizradu (nejen kvůli 
amnestii, ale i dalším aktivitám) připravil Senát České republiky a v březnu podal k Ústavnímu soudu. 
Ten se jí ale odmítl zabývat proto, že v době podání už Klaus nebyl prezidentem. Tato událost jakoby 
předznamenala politicky neutěšený rok.  
V Libereckém kraji se amnestie týkala tří věznic, v Liberci, ve Stráži pod Ralskem a v Rýnovicích, 
z nichž bylo propuštěno přibližně 700 osob.  
V Turnově byl zaznamenán případ, který popsal ředitel turnovských policistů Milan Drahoňovský. 
Muž okradl osmdesátiletého muže, byl za to odsouzen a byla mu nařízena náhrada škody. Po 
amnestii okradeného muže navštívil a vysmíval se mu, že peníze už nikdy neuvidí.  
 
Zemřel Karel Čáslavský 
2. ledna zemřel filmový historik a archivář Karel Čáslavský, který nadchl tisíce Čechů pro archivní 
záběry českých měst a krajiny v pořadu Hledání ztraceného času.  
 
Zemřela Jiřina Jirásková 
7. ledna zemřela oblíbená česká herečka Jiřina Jirásková. Patřila k těm nejobdivovanějším, a proto její 
smrt intenzivně vnímala většina Čechů.  
 
Volba prezidenta republiky (1. kolo 11.–12. ledna, 2. kolo 25.–26. ledna) 
V lednu se uskutečnila historicky první přímá volba prezidenta republiky. Dosud ho nepřímo volil 
Parlament ČR. Pro občanskou nominaci bylo potřeba sesbírat nejméně 50.000 podpisů občanů, 
druhou možností byla stranická nominace. Kandidátní listiny nejprve podalo 20 uchazečů, kandidát 
Jan Toman však svou kandidaturu stáhl a 23. listopadu 2012 Ministerstvo vnitra oznámilo, že 
jedenácti uchazečům registraci pro nesplnění podmínek zamítlo. K volbě tak bylo připuštěno celkem 
9 kandidátů: Jana Bobošíková (občanská nominace), Jiří Dienstbier (nominován za ČSSD skupinou 
poslanců), Jan Fischer (občanská nominace), Taťana Fischerová (občanská nominace), Vladimír Franz 
(občanská nominace), Zuzana Roithová (občanská nominace, za stranu KDU-ČSL), Přemysl Sobotka 
(navržen za ODS skupinou poslanců), Karel Schwarzenberg (nominován za TOP 09 skupinou 
poslanců) a Miloš Zeman (občanská nominace, za Stranu práv občanů Zemanovci).  
Agenturní předvolební průzkumy dlouhodobě favorizovaly Jana Fischera, jehož kolem přelomu 
prosince a ledna v průzkumech předstihl Miloš Zeman. Do druhého kola postoupil s nejvyšším 
počtem hlasů Miloš Zeman (1,245.848 hlasů, tj. 24,21 %) a překvapivě Karel Schwarzenberg 
(1,204.195 hlasů, tj. 23,40 %). Ve 2. kole zvítězil, tentokrát v souladu s předvolebními průzkumy, 
Miloš Zeman (2,717.405 hlasů, tj. 54,80 %), a byl tak zvolen prezidentem České republiky na funkční 
období do roku 2018. Funkční období dosavadního prezidenta Václava Klause skončilo 7. března.  
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Volby byly vnímány společností velmi emotivně, zvlášť příznivci kandidáta Schwarzenberga, které 
většinově tvořila intelektuální elita, prohru nesli těžce. Společnost v našem státě se v důsledku toho 
částečně rozdělila, rozpor byl znatelný i v dalších společenských oblastech po celý rok 2013.  
 
A jak se volilo v Turnově?  
Prvního kola se zúčastnilo 66,36 % voličů (celkem 7807 odevzdaných hlasů). Nejvíce hlasů obdržel 
Karel Schwarzenberg (2317 hlasů, 29,78 %), dále v následujícím pořadí Miloš Zeman (1381 hlasů, 
17,75 %), Jan Fischer (1290 hlasů, 16,58 %), Jiří Dienstbier (1033 hlasů, 13,27 %), Vladimír Franz (612 
hlasů, 7,86 %), Zuzana Roithová (365 hlasů, 4,69 %), Taťána Fischerová (293 hlasů, 3,76 %), Přemysl 
Sobotka (275 hlasů. 3,53 %), Jana Bobošíková (213 hlasů, 2,73 %). 
Druhého kola se zúčastnilo 62, 12 % voličů (celkem 7303 odevzdaných hlasů). Přesvědčivě vyhrál 
Karel Schwarzenberg (4165 hlasů, 57,27 %). 
(Fotografie ve fotopříloze).  
 
Plynovod Gazela 
Od 14. ledna do Česka začala proudit ropa z Ruska skrz nový plynovod Gazela, který vede po dně 
Baltského moře, je transitní a dlouhý 133 km. V Česku ústí v Přimdě na Tachovsku. Česko tak již není 
závislé na dodávce plynu přes Ukrajinu.  
 
Značka Budweiser patří v Británii Čechům 
Britský nejvyšší soud definitivně rozhodl, že značka Budweiser patří budějovickému pivovaru Budvar. 
Velká Británie patří k nejdůležitějším exportním místům pivovaru, a tak je vítězství nad firmou 
Anheuser-Busch Inbev (ABI) velmi důležité. 8. října 2013 ve sporu se stejnou firmou rozhodl ve 
prospěch české firmy i italský soud.  
 
Koňské maso  
16. ledna propukla v Česku aféra s koňským masem, které obsahovaly různé masné výrobky 
prodávané v českých obchodech, aniž by toto bylo na nich uváděno. Kromě morálního hlediska 
(někteří lidé nechtějí konzumovat koně) se jako riziková jevila skutečnost, že o původu koňského 
masa a o zvířatech, ze kterých pocházelo, nebyly dostupné žádné zprávy. Aféra proběhla v celé 
Evropě a zapříčinila důslednější kontrolu masných výrobků. Konina se dostala do výrobků 
prodávaných v Tescu, Lidlu, menších obchodech, ale třeba i do oblíbených masových kuliček 
v obchodním domě Ikea. V rámci Evropy byla zachycena ve Francii, Španělsku, Irsku, Polsku i ve Velké 
Británii.  
 
Povinné -ová 
26. ledna Senát zamítl návrh zákona, který by umožnil Češkám používat mužskou podobu příjmení, 
tedy bez přechýlení s „ová“. Nepřechýlená jména mohou nadále používat pouze cizinky nebo Češky 
provdané za cizince. Víme, že naši společnost trápí v současnosti vážné problémy, a nyní máme 
potvrzeno, že ženy bez „ová“ patří k nim.  
 
Zemřel Oldřich Kulhánek 
28. ledna zemřel náhle český grafik Oldřich Kulhánek, mj. autor podoby současných českých 
bankovek. Pokud Česká republika přijme Euro, přijde o své bankovky, které jsou považovány za jedny 
z nejhezčích na světě. A Češi se na tuto možnou ztrátu netěší.  
 
Za komunistů bylo lépe? 
30. ledna byl publikován průzkum veřejného mínění, který ukázal, že pouze 46 % lidí si myslí, že je 
lépe žít v demokratické společnosti, než v komunistické diktatuře. Plných 32 % přímo považuje 
komunistický režim za lepší uspořádání světa. Smutné, ale jak podotýká filozof profesor Jan Sokol, 
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svoboda je něco, co většina lidí k životu nepotřebuje, stačí jim plná břicha a zábava. Proto musí ten 
zbytek o svobodu o to víc usilovat.  
 
 

ÚNOR 
 
Miloš Forman oceněn v USA 
3. února získal český režisér Miloš Forman cenu za celoživotní dílo, kterou mu udělilo Sdružení 
amerických režisérů. Jedná se o prestižní cenu a my můžeme být na našeho slavného rodáka právem 
hrdí.  
 
Narodilo se vzácné opičátko 
3. února se v pražské ZOO narodilo mládě jednoho z nejohroženějších lidoopů planety – orangutana 
sumaterského. Stalo se tak po 42 letech. 
 
Prezidentův oficiální portrét 
10. února byl zveřejněn oficiální fotografický portrét prezidenta. Pořídil jej fotograf Herbert Slavík 
a zaujal především tím, že vypadá jinak, než všechny předchozí prezidentské fotografie – Zeman je 
zpodobněn se založenýma rukama a ne pouze jeho hlava s rameny. Jako podklad pro poštovní 
známky byl zvolen tradiční portrét. 
 
Poslanci si omezili imunitu 
Veřejnosti dlouho očekávané omezení vlastní imunity si 13. února odhlasovali poslanci. Imunita by 
nadále neměla být doživotní. 20. března stejné omezení odhlasovali i senátoři. 
 
Lítost nad poválečným odsunem Němců 
21. února promluvil premiér Petr Nečas před poslanci Bavorského zemského sněmu a přečetl část 
česko-německé deklarace z roku 1994, která vyjadřuje politování nad poválečnými křivdami 
způsobenými poválečným vyháněním Němců z Československa. Zároveň uznal, že čeští Němci byli 
přínosem pro československý hospodářský a kulturní rozvoj v celé jeho historii. Bylo to poprvé, co 
čelný představitel České republiky učinil vstřícný krok ke společnému smíření. Nečas si za to vysloužil 
jak velké uznání, tak také odmítnutí a nenávistné reakce. I téměř sedmdesát let po válce se ukázalo, 
že téma viny a trestu Němců je v Česku citlivé.  
 
Církevní restituce 
22. února podepsala česká vláda zákon o církevních restitucích. Zákon, díky němuž by mělo dojít 
k navrácení majetku zabaveného církvím během poválečného vývoje, se stal rozbuškou v české 
společnosti. Zatímco část občanů souhlasí s tím, že co bylo ukradeno, má být vráceno, a maximálně 
nesouhlasí s vypočtenou celkovou sumou (celkem 59 mld. korun), velká většina společnosti je 
striktně proti jakémukoliv navracení majetku. Téma ovlivnilo i podzimní předčasné volby. Jedinou 
církví, která restituce odmítla, jsou baptisté, měli obdržet přes 200 milionů, ale částka se jim zdá 
nepřiměřeně vysoká.  
 
 

BŘEZEN 
 
Nejbohatší Čech 
Na 106. příčce nejbohatších lidí světa se umístil Čech Petr Kellner, jehož majetek se zároveň poprvé 
dostal nad hranici 10 miliard dolarů – jeho výše je odhadována na 10,4 miliardy dolarů (asi 205,4 
miliardy korun). Nejbohatším člověkem planety je Mexičan Carlos Slim Helú, který vlastní majetek ve 
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výši 73 miliard dolarů (asi 1,44 biliónu Kč), a na druhém místě je Bill Gates z Microsoftu, který 
disponuje jměním asi za 67 miliard dolarů (zhruba 1,32 biliónu Kč). 
Z Čechů se na druhém místě a celkově na 736. umístil Andrej Babiš, který se svou politickou stranou 
ANO téměř vyhrál říjnové volby do poslanecké sněmovny (viz samostatná zpráva). Vlastní majetek ve 
výši přibližně 2 miliardy dolarů (asi 39,5 miliardy korun). Třetím nejbohatším Čechem (974. místo) je 
finančník Zdeněk Bakala (1,5 miliardy dolarů, zhruba 29,6 miliardy korun). 
 
Malíř vrátil prezidentovi medaili 
Svůj nesouhlas s počínáním prezidenta Václava Klause vyjádřil šestaosmdesátiletý malíř Pavel Brázda, 
když 3. března poslal zpátky na Hrad medaili Za zásluhy v oblasti umění, kterou obdržel v roce 2008. 
„Působení pana Václava Klause v úřadu prezidenta považuji za neblahé, o čemž mě definitivně 
přesvědčily jeho postoje a kroky v posledních měsících,“ uvedl. To ještě netušil, jak neblaze zapůsobí 
Klausův nástupce Miloš Zeman, od kterého medaili někteří ani nepřijmou. (Více viz samostatná 
zpráva k 28. říjnu).  
 
Prezident složil slib 
8. března složil Miloš Zeman prezidentský slib a ujal se svého úřadu. Slíbil, že bude prezidentem 
„dolních deseti milionů obyvatel“. Je patrné, jak na své spoluobčany nahlíží tak nějak svrchu… 
(K prezidentským volbám samostatná zpráva). 
 
Královská návštěva 
12. března do Prahy přiletěl nejmladší syn britské královny Alžběty II. princ Edward s manželkou 
Sophií. 
 
V Pákistánu byly uneseny dvě Češky 
15. března uneslo komando ozbrojených mužů dvě mladé dívky z České republiky, když zastavilo 
autobus, ve kterém dívky cestovaly. Jejich cílem byla Indie. Ani přes diplomatické úsilí českých 
i místních úřadů nebyly dívky do konce roku 2013 osvobozeny. V červnu a na konci října byla 
zveřejněna videa, na kterých obě dívky hovoří, v tom poslední o tom, že mají strach ze zabití.  
 
Žaloba na stát kvůli znečištěnému ovzduší 
V posledních letech trápí některé regiony (především Moravskoslezský kraj) silně znečištěné ovzduší, 
které v některých dnech vede i k doporučením pro tamní obyvatele nevycházet ven. Město Ostrava 
se rozhodlo podat na stát žalobu za znečištěné ovzduší. Pražský městský soud se jí 15. března odmítl 
zabývat. 
 
Problémy s dotacemi z Evropské unie 
Mezinárodní ostudu jsme na sebe přivolali poté, co muselo Ministerstvo financí zastavit proplácení 
unijních dotací v několika důležitých programech poté, co audit prokázal to, co všichni vědí – 
v čerpání dotací jsou poněkud větší nesrovnalosti, než unijní pravidla připouštějí. 
 
Královna krásy s krátkými vlasy 
Česko si 23. března zvolilo svou miss pro rok 2013. Stala se jí 23letá krátkovlasá dívka – Gabriela 
Kratochvílová. Krátké vlasy se tak pod korunkou ocitly poprvé v historii, je tak potvrzen posun ve 
vnímání ženské krásy, nicméně ohlas, který to vzbudilo, napovídá, že jsme sice v 21. století, ale teprve 
na jeho počátku. 
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DUBEN 
 
Ruský protestant získal azyl v Česku 
Azyl v ČR získal v dubnu ruský jáhen Sergej Baranov, jenž loni v létě upoutal pozornost médií, když 
kvůli skupině Pussy Riot napsal protestní dopis moskevskému patriarchovi Kirillovi. V Rusku mu 
hrozilo vězení. Baranov má v plánu konvertovat k řeckokatolické církvi a účastnit se možného 
založení kláštera na území ČR. 
 
Levné volání 
Používat mobilní telefony je v současnosti naprosto běžné, dlouhodobě ale byly kritizovány příliš 
vysoké ceny za volání. V dubnu se jednotliví mobilní operátoři začali předhánět v levných nabídkách, 
které ve výsledku velmi výrazně snížily ceny hovorů. Nyní je naprosto běžné platit paušální částku za 
dále neomezené volání. Na měsíc se nejběžnější paušál pohybuje kolem 750 Kč. 
 
Hrdinný zachránce 
13. dubna procházel ve Cvikově na Českolipsku jedenatřicetiletý Otakar Březina kolem 
dvoupatrového domu, když si všimnul tříletého chlapce, který vylezl do okna a hrál si tam. Na volání, 
aby chlapec vlezl zpět do bytu, nereagovalo ani dítě, ani nikdo jiný, a protože bylo jasné, že situace 
hrozí tragédií, pan Březina pod oknem počkal, jestli chlapec nevypadne. Když vypadl, chytil ho Březina 
do náruče, čímž mu zachránil život. Kolik z nás by něco takového udělalo? V myšlenkách asi všichni, 
v reálu by mnohé z nás asi ani nenapadlo, jak se situace může vyvinout. 
 
Výbuch v Praze 
29. dubna vybuchl plyn v centru Prahy, v Divadelní ulici v domě, ve kterém sídli i Filmová akademie 
múzických umění. Silná exploze zranila 35 lidí a z počátku vyvolala paniku, zda se nejednalo 
o teroristický čin. Naštěstí nešlo, ale televizní záběry z místa exploze působily jak z akčního filmu.  
 
 

KVĚTEN 
 
Umírají váleční letci 
V květnu zemřeli jedni z posledních žijících československých hrdinů, členů Britského královského 
letectva v druhé větové válce. 1. května v 89 letech zemřel v Českých Budějovicích bývalý válečný 
pilot plukovník Milan Malý a 12. května zemřel letec Zdeněk Škarvada ve věku 95 let.  
 
Nové státní svátky 
2. května schválil Senát nové významné dny České republiky. Ustanovil, že 16. leden bude napříště 
dnem památky Jana Palacha a 28. březen dnem narození Jana Amose Komenského. 
 
Prezidentova viróza 
9. května probíhal v katedrále Sv. Víta na Pražském Hradě slavnostní obřad, při kterém sedm klíčníků 
odemykalo Korunní komoru a vyzvedávalo české korunovační klenoty. Celý svět poté obletěly záběry 
prezidenta Zemana, který zjevně nebyl ve formě. Už od pohledu jevil známky opilosti, ale oficiální 
zdroje poté začaly tvrdit, že prezident chytil virózu. Kdyby do katedrály nedorazil z ruské ambasády, 
kde se účastnil slavnostní recepce, a kdyby se nejednalo o Miloše Zemana, mohli jsme tomu i věřit. 
Takto se spojení „chytit virózu“ stalo oblíbeným a užívaným synonymem pro opilost. Škoda jen, že po 
Klausově krádeži pera v Chile před pohledy televizních kamer se jedná o další „slavný“ čin českého 
prezidenta, který viděly miliony lidí na celém světě.  
Klenoty byly vystaveny ve Vladislavském sále až do 19. května a jejich zhlédnutí si nenechalo ujít 
rekordní množství lidí. 
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Čeští studenti nezvládají matematiku 
15. května se v médiích objevila zpráva, že u maturity z matematiky propadla celá pětina studentů.  

Zemřel Valtr Komárek 
Ve věku 82 let zemřel významný český politik, ekonom a prognostik Valtr Komárek. 
 
Prezident odmítl jmenovat docenta Putnu profesorem 
17. května odmítl prezident Zeman jmenovat literárního historika doc. Martina C. Putnu profesorem. 
Ten byl na profesuru navržen standardním způsobem. Objevila se řada spekulací, včetně té, že se 
jedná o pomstu za Putnovu veřejnou podporu Karlu Schwarzenbergovi v nedávné prezidentské volbě, 
či že prezidentovi vadila Putnova přiznaná homosexuální orientace. Zemanův zákrok byl každopádně 
vnímán jako výrazný zásah do akademických svobod, a proti tomu výrazně protestovala nejen 
akademická sféra, ale i řada politiků a veřejně činných osob. Zemana se jako jeden z mála zastal opat 
Strahovského kláštera Michael Josef Pojezdný. Po nátlaku Zeman ustoupil, ale odmítl Putnovi předat 
jmenovací dekret. Ten mu byl předán ministrem školství o 14 dní později, stejně jako několika dalším 
novým profesorům, kteří se odmítli účastnit Zemanova ceremoniálu.  
Prezident následně odmítl v budoucnu profesory jmenovat a pověřil ministra školství k připravení 
změny. S tím však ani ministr, ani vysokoškolská obec nesouhlasí. Situace nebyla do konce roku 
vyřešena, což se do konce roku dotklo 76 čekajících adeptů a začalo ohrožovat činnost vysokých škol. 
Jmenováni byli až v březnu 2014. 
 
Američan vraždil v Brně 
25. května vyvraždil mladý Američan Kevin Dahlgren čtyřčlennou rodinu svých příbuzných v Brně 
s cílem vyřídit si rodinné účty.  
 
 

ČERVEN 
 
Povodně 
Trvaly povodně, které začaly v první vlně sužovat především střední Čechy a severozápad 
a severovýchod Čech už na konci května. Tato první vlna dosahoval místy 50 až 100leté vody 
a zasáhla 970 obcí v republice. Vláda vyhlásila na několika územích nouzový stav – týkal se 
i Libereckého kraje, kde trval až do 12. června. Intenzivní deště způsobily o pár dní později i druhou 
vlnu, a to především v jižních Čechách (10.–12. června) a třetí vlna, nejslabší, zasáhla Krkonoše, 
Jizerské hory a Českomoravskou vrchovinu 24. června (do 27. června).  
Povodně si vyžádaly 15 mrtvých, přes 25.000 lidí bylo evakuováno. Celkové škody vystoupaly na 
několik desítek miliard korun.  
 
Na Tchaj-wanu zadrželi českého trosečníka 
Na vlastnoručně vyrobeném voru se pokusil přeplout vzdálenost z Tchaj-wanu do Japonska český 
občan Martin Psota, kterému na prvním ostrově vypršelo vízum. Trosečníka pobřežní stráž dopadla 
po uplutí 5,5 km z plánovaných 700 km. Psota se nechtěl vrátit do Čech, protože zde dluží peníze. 
21. srpna jej z Tchaj-wanu, po dvou měsících ve vazbě, vyhostili zpět do Čech. 
 
První česká paterčata 
2. června se v pražské porodnici v Podolí narodila třiadvacetileté matce Alexandře Kiňové z Milovic 
první česká paterčata. Byla počata přirozenou cestou a porod proběhl císařským řezem. Rodička 
i děti, čtyři chlapci a jedna holčička, byly v pořádku. Co nebylo v pořádku, byly reakce české 
veřejnosti, které často překračovaly jakoukoliv snesitelnou mez. Děti se totiž narodily romským 
rodičům a reakce veřejnosti, především v podobě diskuzí a komentářů na internetu, byly mimořádně 
sprosté, plné rasistických urážek, vulgární nadávky zasílali někteří i přímo rodině domů. Naštěstí se 
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našlo i dostatek opačných reakcí a dost lidí, kteří rodině pomáhají. Rodina milovických paterčat 
získala od města větší byt, po dobu tří let s dětmi vypomohou dvě chůvy. Na jednu chůvu má nárok 
každá rodina s trojčaty a vícerčaty, druhou bude rodině hradit město navíc. Jednou za čtvrt roku jim 
také přispěje na každé dítě tisícikorunou na plenky, a to po dva roky. 
Na světě se do dnešní doby narodilo celkem 795 paterčat, ale jen 134 bylo počato spontánně jako 
u Alexandry. Snad se Danielovi, Michaelovi, Alexovi, Terezce a Martinovi, stejně jako jejich rodičům 
a staršímu bratrovi, povede v životě dobře.  
 
Zemřel Jan Kašpar 
11. června zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Kašpar, bylo mu 60 let.  
 
Český herec oceněn na festivalu v Monte Carlu 
15. června získal oblíbený český herec Ivan Trojan Zlatou nymfu jako ocenění za ztvárnění role 
v třídílném dramatu o Janu Palachovi Hořící keř, který natočila polská režisérka Agnieszka Holland. 
 
Padla vláda 
16. června podal premiér Petr Nečas demisi. Podnětem bylo vypuknutí aféry s šéfkou jeho kabinetu 
Janou Nagyovou. Nečas rezignoval i na funkci předsedy ODS. (Samostatná zpráva viz Česko – 
souhrnné zprávy). 
 
Zemřel Filip Topol 
19. června zemřel hudebník, spisovatel a vůdčí osobnost kultovní kapely Psí vojáci Filip Topol. Bylo 
mu pouhých 48 let. Jeho smrt silně zasáhla intelektuální vrstvu obyvatel, na jeho počest se v létě 
konala řada literárních a hudebních akcí, mj. v Turnově mu byl věnován festival Básníci Ticha, který se 
konal 31. srpna. (Samostatná zpráva viz Kultura – kalendárium). 
 
Tropická vedra 
Kolem 20. června panovala po celé republice tropická vedra, která zhruba na sedmdesáti 
meteorologických stanicích lámala rekordy. Nejvyšší teplota byla naměřena v Praze na Karlově – 
36,5 °C. 
 
Rusnok premiérem 
25. června jmenoval prezident Zeman premiérem Jiřího Rusnoka. (Samostatná zpráva viz Česko – 
souhrnné zprávy). 
 
Začínající politik Babiš koupil důležitá média 
26. června se v novinách objevila zpráva, že Andrej Babiš, jeden z nejdůležitějších českých 
podnikatelů a zároveň předseda politického hnutí ANO 2011 (která na podzim téměř vyhrála volby), 
koupil vydavatelství Mafra, které vydává důležité noviny Mladou frontu Dnes a Lidové noviny.  
 
 

ČERVENEC 
 
Česko je nejhorší v čerpání dotací 
3. července byla zveřejněna zpráva, za kterou se opět musíme stydět: Česká republika byla v dohledu 
nad čerpáním peněz z evropských fondů vůbec nejhorší zemí Evropské unie. Uvedla to výroční zpráva 
Evropské komise za rok 2012 
 
Pouť na Velehrad 
5. července se na pouti na Velehradě sešlo kolem 60 tisíc poutníků, tradičně dorazil Václav Klaus 
i Miloš Zeman.  
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Rusnokova vláda začala 
10. července začala České republice vládnout vláda Jiřího Rusnoka. (Samostatná zpráva viz Česko – 
souhrnné zprávy). 
 
Každý může kácet vlastní stromy 
Od 15. července platí vyhláška Ministerstva životního prostředí, která umožňuje vlastníkům kácet 
stromy na oplocené zahradě bez dosud potřebného povolení místních úřadů. Stromy dostávají 
v posledních letech v Česku na frak, uvidíme, jaký vliv bude mít tato vyhláška.  
 
Protiromské tažení v Českých Budějovicích 
29. července vyrazili pravicoví radikálové se spoustou „slušných“ Čechů na českobudějovické sídliště 
Máj, aby protestovali proti soužití s tamní romskou komunitou. (Samostatná zpráva viz Česko – 
souhrnné zprávy). 
 
Záhadná smrt v Egyptě 
30. července byly v egyptském letovisku Hurgada nalezeny dvě mrtvé Češky – matka s dcerou. Otec 
byl s těžkými žaludečními problémy odvezen do nemocnice. Případ se rychle dostal do pozornosti 
všech tuzemských médií a setrval tam velmi dlouho. Začalo se spekulovat o záměrné otravě rodiny, 
ale i o vraždě, kterou měl otec rodiny naplánovanou. Otec dlouho zůstal v egyptské vazbě, do konce 
roku nebyl případ vyřešen. Otec byl na podzim z egyptské vazby propuštěn. V únoru 2014 byl českou 
policí obviněn z vraždy obou svých příbuzných, kterou měl provést nejspíše pomocí elektrického 
proudu. (Výsledek procesu bude uveden v kronice za rok 2014.)  
 
Noví velvyslanci 
31. července schválila vláda kontroverzní velvyslance – manželku exprezidenta Livii Klausovou pro 
Slovensko a komunistu Vladimíra Remka pro Rusko. Oba prosadil prezident bez dohody s předchozím 
ministrem zahraničí Schwarzenbergem.  
 
 

SRPEN 
 
Odchod herců z Národního divadla 
1. srpna ohlásili významní herci Národního divadla hromadné podání výpovědi poté, co ministr 
kultury Jiří Balvín nečekaně odvolal ředitele ND Jiřího Buriana. Proti jeho odvolání se postavily i výbor 
Jednoty hudebního divadla Praha a Herecká asociace. Protestuje i expertní komise, která po 
výběrovém řízení doporučila Jana Buriana jako nejlepšího kandidáta.  
 
Zdravotní stav prezidenta 
Lékařské konzilium sestavené pro prezidenta Zemana u něj zjistilo cukrovku a stanovilo, že prezident 
musí změnit životosprávu a začít se vyhýbat alkoholu. 
 
Zemřel nejstarší Čech 
5. srpna zemřel ve věku 107 let a 7 měsíců nejstarší Čech Karel Kašpárek. V tomto roce zemřela 
i nejstarší Češka Evangelie Čarasová, která zemřela ve věku 109 let 22. listopadu. 
 
Čech v Indii zavraždil svou přítelkyni 
7. srpna nalezla indická policie v hotelu v turistické oblasti Baga ve státě Goa zavražděnou 
čtyřiadvacetiletou Češku. Vyšetřování ukázalo, že ji zavraždil její přítel, který se snažil svést stopu na 
dva neznámé Indy.  
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Zemřel Jiří Krejčík 
9. srpna zemřel český režisér a scénárista Jiří Krejčík. Bylo mu 95 let. Patřil k nejvýraznějším postavám 
českého filmu. 
 
Vláda nezískala důvěru 
7. srpna nezískala vláda Jiřího Rusnoka důvěru parlamentu Po několikahodinovém jednání 
tehdy podpořilo Rusnokův kabinet 93 poslanců, naopak 100 zákonodárců se postavilo proti. 
(Samostatná zpráva viz Česko – souhrnné zprávy). 
 
Teplotní rekordy 
8. srpna padly na 46 měřících stanicích v Česku teplotní rekordy. Bylo naměřeno téměř 40 °C. Dosud 
nejvyšší teplota naměřená v Česku je 40,4 °C (Dobřichovice ve středních Čechách 20. 8. 2012).  
 
Vláda podala demisi 
14. srpna podala vláda premiéra Rusnoka demisi. Vládla v demisi až do 29. ledna 2014, kdy teprve 
byla jmenována vláda na základě předčasných parlamentních voleb. Téměř ¾ roku jsme tedy měli 
vládu, která nevzešla z demokratických voleb.  
 
Prague pride 
17. srpna prošel Prahou už potřetí pochod hrdosti homosexuálů a jiných sexuálních menšin. Pochodu 
se zúčastnilo kolem 15.000 lidí. Odpůrců se sešlo asi sto padesát. Duhový karnevalový průvod vyrazil 
ve dvě hodiny z ulice Na Příkopě směrem k náměstí Republiky a došel přes Čechův most na Letnou, 
kde se až do noci konala párty a probíhaly koncerty. 
 
Sněmovna se rozpustila 
20. srpna poslanci odhlasovali rozpuštění sněmovny a požádali prezidenta, aby tak učinil. 
(Samostatná zpráva viz Česko – souhrnné zprávy). 
 
Růžový památník v Bulharsku 
21. srpna se památník sovětské armádě v bulharské Sofii zbarvil 
do růžova a objevil se pod ním nápis „Bulharsko se omlouvá!!!“. 
Nešlo o oficiální akci, ale o symbolickou omluvu neznámého 
sprejera za podíl na okupaci Československa v roce 1968. (Foto 
z www.idnes.cz). 
 
V Rusku zadrželi demonstranty proti okupaci ČSSR v roce 1968 
25. srpna se v Moskvě konala připomínková akce 45. výročí demonstrace proti okupaci 
Československa v roce 1968. Tehdy na moskevské náměstí přišlo demonstrovat „sedm statečných“ 
osob, které byly později perzekuovány. I v roce 2013 připomínka skončila rychlým příjezdem policie 
a pozatýkáním účastníků, včetně několika novinářů. Scénu ale natáčeli překvapení turisté. Jednou ze 
statečných tehdy i nyní byla Natalia Gorbaněvská, která za účast zaplatila v roce 1968 mj. dvouletým 
nuceným pobytem v psychiatrické léčebně. Paní Gorbaněvská zemřela 30. listopadu ve věku 77 let 
v Paříži, kam později emigrovala. (Více viz samostatná zpráva z listopadu).  
 
Prezident rozpustil sněmovnu 
28. srpna rozpustil prezident sněmovnu. (Samostatná zpráva viz Česko – souhrnné zprávy). 
 
Česká televize má nové programy 
31. srpna spustila Česká televize dva nové kanály, čímž se počet veřejnoprávních kanálů zvýšil na 
čtyři. Novými kanály jsou ČT D (Déčko) určená dětem a ČT art, které ve večerních hodinách nahrazuje 
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vysílání Déčka. Diváci si na novou nabídku poměrně rychle zvykli a tak se programy staly standardní 
nabídkou.  
Televize se v posledních letech hodně proměňuje, po dlouhých desetiletích, kdy fungovala pouze 
státní televize na jednom či dvou kanálech, přišla první revoluce po roce 1989 s nástupem 
soukromých televizí. Poslední roky pak přinášejí, díky digitálnímu vysílání, téměř nepřebernou 
nabídku televizních kanálů z celého světa. Velkou část programů i celých kanálů je možné sledovat na 
internetu, a to buď on-line (ve stejném čase, kdy běží daný program v televizi), tak z bohatých 
archivů, kdykoliv si divák zamane.  
Vznikla také řada internetových televizí s různou vizuální náplní. Oblíbená je například internetová 
televize Stream, která připravuje několik desítek publicistických seriálů, jejichž jednotlivé díly trvají 
kolem pěti minut. Týkají se vaření, architektury, módy, sportu, historii, vtipným videím z internetu 
a mnoha dalších témat.  
Dívat se na televizi patří stále k nejčastější odpolední a večerní činnosti lidí. Přestože nabídka je 
obrovská, stížnosti, že „se není na co dívat“ a že „včera zas nic nedávali“, jsou velmi častým tématem 
rozhovorů.  
 
 

ZÁŘÍ 
 
Nezaměstnaní se již nemusejí hlásit na poštách 
Kritizovaný systém, který nutil vybrané nezaměstnané občany se v určené hodiny hlásit na 
poštovních úřadech, v září skončil. Systém platil od roku 2011 a měl zabránit práci načerno. Hlásit se 
takto muselo téměř 120.000 osob. Přibližně 10.000 lidí bylo na základě nedostavení se k ohlášení 
vyřazeno z evidence úřadu práce. Systém byl kritizován jako minimálně velmi ponižující, jeho 
inspirace totalitními praktikami nešlo přehlédnout.  
 
Krádež diamantů 
Jako v detektivce se museli cítit návštěvníci veletrhu s cennými předměty v pražských Letňanech. 
7. září z něj neznámá černovlasá zlodějka odcizila diamanty v hodnotě zhruba půl milionu korun. 
 
Hostina pro tisíc 
10. září se v Praze na Václavském náměstí konala akce, během které byly kolemjdoucím rozdány 
stovky porcí jídla (zeleninové kari), které bylo uvařeno z potravin určených k vyhození kvůli prošlé 
spotřební lhůtě, aniž by skutečně byly vadné. Jednalo se o happening, jehož cílem bylo poukázat na 
špatně nastavená pravidla v nakládání s potravinami, kterými se ve velkém plýtvá. Hostina se setkala 
s velkým úspěchem. 
 
Cenu za studentský design získal návrh urny 
14. září byla udělena cena za studentský design, kterou letos získala Linda Vránová z Olomouce 
(studentka průmyslového designu na pražské ČVÚT) za návrh urny na lidský popel. Má bočitý tvar a je 
vyrobena z taveného čediče. Studentka tak reagovala na nelibost s tím, jak nedůstojně vypadají 
unifikované urny používané k uložení lidských ostatků. 
 
Konferenci Forum 2000 navštívili Su Ťij a dalajlama 
15.–17. září proběhl v Praze 17. ročník celosvětově významné konference, kterou založil Václav Havel 
– Forum 2000. Významným hostem letošního ročníku byla barmská politička, nositelka Nobelovy 
ceny míru Su Ťij a duchovní vůdce Tibetu dalajlama Tändzin Gjamccho. 
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V Havířově vybuchl dům 
15. září vybuchl v Havířově-Šumbarku činžovní dům, resp. byt v jeho nejvyšším patře. Vybuchl plyn, 
jehož únik způsobil úmyslně bývalý obyvatel bytu, který se ocitl ve špatné životní situaci a byl nucen 
byt opustit. 
 
Konec sKaret 
17. září byla podpisem prezidenta ukončena platnost zákona o tzv. sKartách, což byly speciální 
platební karty, které byly v Česku zavedeny povinně pro osoby, kterým byly vypláceny jakékoliv 
sociální dávky. Jejich zavedení bylo od počátku kritizováno, přes nucení obyvatel zavádět si nový typ 
účtů, a to u předem dané banky (Česká spořitelna, která svou ztrátu za předčasné ukončení vyčíslila 
na 203,8 milionu korun.) až po předraženost a nepotřebnost takového systému. Tyto kritiky se 
později potvrdily. Skarty byly zavedeny v červenci 2012.  
 
Důl Paskov na Frýdecko-Místecku má být uzavřen 
17. září se konala velká demonstrace 2500 horníků v Ostravě. Společnost NWR, která vlastní OKD 
(Ostravsko-karvinské doly) rozhodla, že vzhledem k nerentabilnosti ukončí ke konci roku těžbu v dole 
Paskov. Proti tomuto rozhodnutí se zvedla vlna protestů a osudem dolu se tak bude zabývat vláda. 
Do konce roku nebylo jasné, zda stát bude těžbu uhlí dotovat, aby tak zajistila práci pro 3000 
zaměstnanců a vytěžení zásob hnědého uhlí. Podle společnosti je prodělek na jedné tuně uhlí 1500 Kč 
(vytěží se za 5000, prodá za 3500 Kč) a roční ztráty tak dosahují 1,5 miliardy.  
 
Cena Václava Havla 
30. září byla udělena první cena za lidská práva nesoucí jméno Václava Havla. Získal ji běloruský 
bojovník za lidská práva Ales Bjaljacki. Ten vede největší běloruskou organizaci na ochranu lidských 
práv Vjasna a byl nominován i na Nobelovu cenu míru. Běloruský režim jej v současnosti vězní za 
údajné daňové podvody.  
 
Opravená ranvej letiště Václava Havla 
30. září byla po čtyřech měsících oprav otevřena ranvej na pražském letišti RWY 06/24. 
 
 

ŘÍJEN 
 
Ruský dluh 
Rusko splatilo poslední část dluhu, který mělo vůči České republice ještě z doby existence Sovětského 
svazu. Celkem se jednalo o 3,6 mld. dolarů. Dluh byl podle ministerstva uhrazen dodávkami 
průmyslové produkce a částečně penězi. Dluh vznikl v době, kdy Československo investovalo do 
tamního ropného a těžebního průmyslu a předpokládalo se, že bude splacen dodávkami ropy a plynu, 
z čehož nakonec sešlo. Splacení dluhu předpokládala mezivládní smlouva z roku 1994.  
 
Spojené státy vyhostily Čecha 
Po téměř čtyřiceti letech se v říjnu úřadům Spojených států amerických podařilo dosáhnout vyhoštění 
Čecha Ivana Václavíka, který přiletěl do USA v roce 1974 na tři týdny a zůstal více než třicet sedm let. 
Během té doby spáchal přes sto trestných činů, několikrát skončil ve vězení a americké úřady se ho 
v posledních 13 letech opakovaně neúspěšně snažily vyhostit. Václavík se deportaci bránil tím, že 
stát, ze kterého emigroval, už neexistuje (Československo) a on se nemá kam vrátit. České úřady nyní 
vystavily Václavíkovi cestovní pas.  
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Nejvlivnější ženy Česka 
Americký časopis Forbes sestavil žebříček nejvlivnějších českých žen. Na nejvyšší příčce se umístila 
nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, následovaná předsedkyní Energetického regulačního 
úřadu Alenou Vitáskovou a členkou bankovní rady České národní banky Evou Zamrazilovou. 
 
Zemřel Zdeněk Rytíř 
2. října zemřel ve věku 69 let textař písní Zdeněk Rytíř, autor mnoha populárních českých písniček, 
např. Zvonky štěstí, Tam u nebeských bran, Bon soir mademoiselle Paris a mnoho dalších. Jeho texty 
zpívalo mnoho českých zpěváků a zpěvaček.  
 
Pamětní místo Václava Havla ve Washingtonu 
3. října bylo v areálu Georgetownské univerzity 
ve Washingtonu odhaleno pamětní místo 

Václava Havla (Havel's Place). Slavnostního 
odhalení se zúčastnila řada známých osobností, 
kromě těch českých například i Madeleine 
Albrightová. Autorem pomníku, který tvoří lípa, 
dvě křesla a stolek, je oblíbený Havlův architekt 
Bořek Šípek. Iniciátorem byla skupina lidí kolem 
české ambasády ve Washingtonu. (Foto ČTK). 

Další Havel's Place bylo odhaleno v irském Dublinu 10. prosince. Následovat mají další místa 
v různých zemích světa (např. únor 2014 Barcelona). Symbolickým smyslem těchto míst je, kromě 
připomínky českého prezidenta, také podpora dialogu a setkávání.  
 
Czech Republic nebo Czechia? 
Prezident Zeman navrhl 7. října na státní návštěvě Izraele, aby se České republice v zahraničí říkalo 
Czechia. Návrh se setkal s polemikou, mnozí obyvatelé jej podporují, podle jiných se přibližuje 
k východnímu pojetí – Russia, Czechia atd. a navrhují spíše označení Czechlands. Do konce roku se ani 
jeden z těchto návrhů nevžil.  
 
Rekordní výhra v Sazce 
15. října vyhrál jediný výherce rekordních 126,2 milionu korun ve hře Euromiliony. Překonal tak výhru 
ve Sportce 112,9 milionu korun z roku 2003. 2. listopadu padl rekord i ve Sportce. (Více viz 
Kalendárium – listopad). 
 
Přísnější zákony na prodej alkoholu 
17. října začala platit novela zákona týkající se prodeje lihu a lihovin. Jejím smyslem je přísnější 
kontrola prodávaného alkoholu. Nově se udělení koncese vztahuje nejen na výrobu alkoholu, ale 
i jeho prodej. 
 
K Hradu byl namířen vztyčený prostředníček 
21. října byl na Vltavě vztyčen obrovský fialový prostředník, který ve známém vulgárním gestu mířil 
k Hradu. Prostředník vztyčil známý výtvarník David Černý, který se desetimetrovým objektem rozhodl 
krátce před volbami glosovat politickou situaci. Své aktuální dílo nechtěl více komentovat, podle něj 
je dostatečně známé i výmluvné a důležité je, kam směřuje. 
 
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  
Ve dnech 26.–27. října proběhly předčasné volby, kterým předcházel pád vlády premiéra Petra 
Nečase a nevyslovení důvěry prezidentem jmenované vlády premiéra Rusnoka. Do voleb se 
zaregistrovalo 24 volebních stran a hnutí, na jejichž listinách bylo celkem 5 923 kandidátů. Proti 
předchozím volbám v roce 2010 se počet kandidujících stran snížil o tři.  
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Výsledky v rámci ČR:  
Volební účast 59,48 % (tj. 5 007 212 voličů z celkového počtu 8 424 227 občanů s voličským právem). 
Volby vyhrála ČSSD (Česká strana sociálně demokratická), ovšem s mnohem nižším výsledkem, než se 
očekávalo. Získala 20,45 % hlasů. Na druhém místě se umístilo nové hnutí podnikatele Andreje Babiše 
ANO 2011 se ziskem 18,65 %, které tak bylo považováno za faktického vítěze voleb. Na třetím místě 
skončila KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy) se ziskem 14,91 % hlasů. Další strany a hnutí se 
umístily v následujícím pořadí: TOP 09 (11,99 %), ODS (7,72 %), Úsvit přímé demokracie Tomia 
Okamury (6,88 %) a KDU-ČSL (6,78 %). Nejsilnější mimoparlamentní stranou se stala Strana zelených 
se ziskem 3,19 % hlasů. Zajímavostí jistě byl neúspěch stran zaštítěných osobami bývalého a 
současného prezidenta (Strana práv občanů Zemanovci s 1,51 % a Hlavu vzhůru s 0,42 %). 
Překvapivým byl jistě zisk nejen hnutí ANO 2011, ale i populistického hnutí Úsvit přímé demokracie 
Tomia Okamury, které jeho zakladatel založil na protest proti vyřazení své osoby z letošních 
prezidentských voleb. Přestože se v české společnosti šíří protiromské nálady a roste sociální napětí, 
nacionalistická strana s programem postaveným proti „nepřizpůsobivým“ občanům (což je dnes 
bohužel obecně přijímaný termín pro Romy), nazvaná Dělnická strana sociální spravedlnosti, získala 
pouhých 0,86 %, což odpovídá 42 906 občanům. Naproti tomu Romskou demokratickou stranu volilo 
609 voličů, což představuje 0,01 % z celkového počtu hlasů. Tato strana však nekandidovala ve všech 
krajích a neopírala se o žádnou volební kampaň.  
 
A jak se volilo v Turnově?  
Voleb se zúčastnilo 7328 voličů z celkového počtu 11.717 občanů 
s právem volit, volební účast byla tedy 62,57 %. Platných hlasů bylo 
7293, což bylo 99,52 % odevzdaných hlasů. 
Turnov opět, spolu s celým Libereckým krajem, vybočoval 
z republikového průměru. Vítězem voleb se zde stala pravicová TOP 
09, která získala 22,21 % hlasů, což odpovídá 1620 hlasům voličů. 
Na druhém místě se umístilo hnutí ANO 2011 se ziskem 18,49 % 
hlasů (1349 hlasů), na třetím ČSSD, která získala 17, 4 % (1269 
hlasů). Další strany získaly následující počty hlasů (v 
procentech/celkem): KSČM (9,07 % / 662), ODS (8,74 % / 638), Úsvit 
přímé demokracie Tomia Okamury (6,27 % / 458), Strana zelených 
(4,08 % / 298), Česká pirátská strana (3,35 % / 245), KDU-ČSL (3,20 
% / 234), Strana svobodných občanů (3,18 % / 232), Změna (1,30 % 
/ 95), Strana práv občanů Zemanovci (0,93 % / 68), Strana 
soukromníků ČR (0,63 % / 46), Dělnická strana sociální spravedlnosti 
(0,53 % / 39), Hlavu vzhůru (0,31 % / 23), Suverenita – Strana 
zdravého rozumu (0,17 % / 13), Romská demokratická strana (0,05 % / 4), Lev 21 – Národní socialisté 
(0 % / 0). Strany nebo hnutí Klub angažovaných nestraníků, Volte pravý blok, Aktiv nezávislých 
občanů, Občané 2011, Československá strana socialistická a Koruna česká v našem kraji nepostavily 
kandidátky.  
V Turnově byly před volbami umístěny nové propagační stojany. Dříve pro výlep předvolebních 
plakátů sloužily betonové kanalizační roury postavené na výšku, nyní byly pořízeny nové, dřevěné 
hranoly se stříškami (9 ks za 90.000 Kč). Byly umístěny na náměstí Českého ráje a Havlíčkově náměstí, 
v Markově a Sobotecké ulici, u Billy v Nádražní ulici, u prodejny potravin Coop v Zahradní ulici, na 
autobusovém nádraží a v sídlišti Jana Patočky.  
 
Studentské volby (na základě zprávy člena Parlamentu Tadeáše Matěchy)  
Pro zajímavost uvádíme i výsledky studentských voleb, které v Turnově zorganizoval parlament 
mládeže. Studenti hlasovali anonymním vyplněním hlasovacích lístků, což učinilo plných 92,3 %. Do 
Poslanecké sněmovny by studenti poslali jen sedm stran. Ale ty největší – ČSSD, KSČM ani ODS by to 
nebyly. Z 914 dotázaných studentů by stranu Karla Schwarzenberga (TOP 09) volilo 152. Velký podíl 
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na této výhře mělo turnovské gymnázium, které tvořilo necelou polovinu hlasů pro tuto stranu. 
TOPce dýchá na záda Česká pirátská strana, které zbývaly tři hlasy, aby se dostala do čela tabulky. 
Hnutí s obrovskou mediální kampaní ANO 2011 se 129 hlasy si vysloužilo 3. místo. Velkým 
překvapením je podpora Úsvitu přímé demokracie Tomia Okamury, kterému náleží čtvrté místo, a to 
především díky podpoře obchodní akademie, kde pro něj hlasovalo 50 studentů. Do poslanecké 
sněmovny by turnovští studenti poslali ještě Stranu zelených, Dělnickou stranu sociální spravedlnosti 
a Stranu svobodných občanů. 
TOP 09 18 %, Česká pirátská strana 17,8 %, Ano 2011 15 %, Úsvit 10 %, Strana svobodných občanů 
7 %, DSSS 6 %, Strana zelených 5 %, ČSSD 4,5 %, ODS 4 %, KSČM 3 %. Další strany mají pod dvě 
procenta hlasů, nejvíce volební blok Hlavu vzhůru s rovnými 2 %. 
Zajímavé byly rozdíly mezi jednotlivými školami. Na gymnáziu by jednoznačně vyhrála TOP 09 (33 %) 
a po ní velká mezera před Českou pirátskou stranou (18 %). Zato obchodní akademie by jako svého 
favorita zvolila na gymnáziu druhou obsazenou Českou pirátskou stranu (16 %) s Hnutím Andreje 
Babiše (14 %) za zády. Obdobně by tomu bylo i na střední uměleckoprůmyslové škole, u které by 
první místo získala Česká pirátská strana (27 %) následovaná TOP 09 a hnutím ANO 2011 
s 16procenty. A střední zdravotnická škola má jako svého favorita vítěznou TOP 09 (21 %) a hnutí 
Andreje Babiše s nevelkým rozdílem 19 % procent. 
 
Povolební vývoj: 
Velkou pozornost vzbudil rozkol ve straně ČSSD, který nastal vzápětí po volbách a který byl vyvolán 
déletrvajícím pnutím mezi dvěma křídly – částí ČSSD pod vedením Michala Haška napojenou na 
prezidenta Zemana a částí kolem předsedy Bohuslava Sobotky, zastávající reformnější křídlo strany. 
Do tohoto sporu byl vtažen i prezident republiky, u něhož se setkalo několik politiků v čele s Haškem 
(bez vědomí předsedy strany) hned v sobotu 27. října na tajné schůzce, jejíž konání následně veřejně 
vyvraceli.  
 
Na oslavy státního svátku prezident nepozval dva rektory 
Již tradičně se 28. října konává slavnostní shromáždění ve Vladislavském sále na Pražském hradě 
u příležitosti oslav státního svátku a předání ocenění významným osobnostem. V letošním roce nebyli 
k tomuto aktu pozváni dva rektoři vysokých škol, kteří dali veřejně najevo nesouhlas s konáním 
prezidenta Zemana. Pozvání nezískal rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek, který předtím 
odmítl uspořádat Zemanovi na univerzitě přednášku v době jeho předvolební kampaně (Zeman to 
označil za „urážku hlavy státu“), a rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer (zastal se docenta 
Putny. (Více viz Česko – kalendárium z května). Až dosud byli na Hrad zváni všichni rektoři českých 
vysokých škol. Další rektoři tedy na protest proti tomuto konání pozvání nepřijali.  
 
Státní vyznamenání 
28. října předal již tradičně prezident Zeman státní vyznamenání významným osobnostem 
u příležitosti státního svátku. Výběr vyznamenaných osobností se setkal s kritikou – především kvůli 
rozhodnutí vyznamenat za zásluhy o stát v oblasti hospodářské Františka Čubu, známého jako strůjce 
„Slušovického zázraku“ – vysokého funkcionáře totalitního režimu. Medaili Za zásluhy o stát v oblasti 
hospodářské udělil Zeman také Miroslavu Grégrovi, ministrovi průmyslu a obchodu jeho vlády z let 
1998 až 2002. Grégr také stál u návratu Miloše Zemana na politickou scénu, stal se členem 
Zemanovců, za které kandidoval v právě proběhlých předčasných volbách do Sněmovny. Ocenění 
získala i herečka Jiřina Bohdalová, která se výrazně prosazovala v Zemanově prezidentské kampani, 
a člen Zemanovců Felix Slováček. 
Letos poprvé své kandidáty na státní ocenění nenavrhla Konfederace politických vězňů, a to kvůli 
Zemanovu postoji ke komunismu. Zpěvák Vladimír Mišík měl patřit k vyznamenaným, vyznamenání 
však od prezidenta Zemana odmítl přijmout. Mezi oceněnými, kteří kontroverzi nevyvolali, patřila mj. 
pěvkyně Soňa Červená, vědec Jan Dvořáček, atletka Jarmila Kratochvílová, herec Lubomír Lipský, 
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filozof Erazim Kohák, divadelník Jiří Suchý, novinářka a bývalá televizní hlasatelka Kamila Moučková či 
renomovaný lékař Pavel Pafko. 
Je velká škoda, že prezidentovi ani oslavy tak významného státního svátku nestojí za to, aby se snažil 
překonat spory a českou společnost spíše spojovat, než stále více rozdělovat. 
 
Prezident se zranil 
30. října musel být prezident Miloš Zeman ošetřen ve Fakultní nemocnici Motol, protože v noci 
narazil do zdi a vážně si zranil koleno. Zranění jej na několik týdnů vyřadilo z veřejného života. Opět 
vypukly spekulace, zda své zranění nezneužívá k tomu, aby se nemusel vyjadřovat ke složité 
povolební situaci a především rozkolu ve vítězné straně ČSSD, který pomohl rozpoutat. 
 
 

LISTOPAD 
 
Rekordní výhra ve Sportce 
3. listopadu padla letos už podruhé rekordní výhra v loterii. Ve sportce vyhrál jeden výherce 400 
milionů korun. 15. října vyhrál jiný výherce rekordní výhru v Sazce – 126 milionů.  
 
Policejní zásah proti marihuaně 
4. listopadu podnikla policie hromadné razie v obchodech, které prodávají potřeby pro pěstování 
marihuany – tzv. growshopech. O legitimnosti zásahu se dosud spekuluje, konalo se proti němu 
několik protestních akcí.  
 
Intervence České národní banky 
7. listopadu Česká národní banka zavedla devizové intervence, jejichž cílem bylo oslabit korunu 
a uvolnit měnové podmínky. Slabá koruna zdražila dovážené výrobky, ještě před Vánocemi vyvolala 
nárůst nákupu například elektroniky, kterou lidé chtěli koupit dříve, než se v cenách odrazí 
intervence. Zásah ČNB se setkal s pozitivními i negativními reakcemi.  
 
David Rath byl propuštěn z vazby 
11. listopadu byl z vazby po roce a půl propuštěn někdejší hejtman Středočeského kraje David Rath. 
Vyšetřování jeho případu stále pokračuje.  
 
Kanada zrušila vízovou povinnost 
14. listopadu zrušila Kanada vízovou povinnost pro Čechy, která platila od roku 2009, kdy se Kanada 
začala potýkat s vlnou romských emigrantů z Čech. Ti se do Kanady začali stěhovat v naději na lepší 
život kvůli několika televizním reportážím, které popisovaly život již dříve emigrovaných Romů (např. 
neexistence rasismu, snadná cesta k práci atd.). 
 
Piana na ulici – pražský policista se stal hvězdou internetu 
15. listopadu se na serveru www.youtube.com objevilo video (zřejmě ruské) turistky zachycující 
pražského policistu ve službě, který se posadil ke klavíru umístěnému před budovou Filosofické 
fakulty UK v Praze a zahrál skladbu River Flows od jihokorejského skladatele Yirumy. Video, které 
turistka nazvala This is Prague, baby :D, se stalo hitem internetu a zaznamenalo miliony zhlédnutí na 
celém světě a živou diskusi o tom, jak je Praha přívětivým místem. Objevily se i kritiky na trávení času 
policistů ve službě, ale hrajícího policisty se zastal i policejní prezident.  
Piana na ulici začal v létě rozmisťovat pražský kavárník Ondřej Kobza ve snaze oživit město a přimět 
lidi k zastavení. Vyplatilo se, k akci se brzy připojilo na 30 měst u nás i ve světě a začala se objevovat 
další videa amatérských kolemjdoucích, kteří si na ně zahráli. Ještě v roce 2013 to byl pražský 
bezdomovec hrající Smetanovu Vltavu. Není to krásné? 
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Ceny Paměti národa 
17. listopadu předalo neziskové sdružení Post Bellum již počtvrté ceny Paměti národa, které jsou 
určeny hrdinům, kteří se vzepřeli totalitní moci a jejichž osud nesmí být zapomenut. Letos ceny 
převzali disidentka Dana Němcová, která projevila statečnost po podpisu Charty 77, Jiří Stránský 
a František Wiendl, které v 50. letech komunisté ve vykonstruovaných procesech poslali do vězení, 
a Felix Kolmer, který přežil Osvětim. Udělením cen předcházela bohatá mediální kampaň.  
 
Zemřel Pavel Bobek 
20. listopadu zemřel oblíbený český zpěvák Pavel Bobek. Bylo mu 76 let. 
 
Radovan Krejčíř zatčen 
22. listopadu zatkla policie v Jihoafrické republice českého zločince Radovana Krejčíře, který do JAR 
uprchl v roce 2005 z Čech, útěk se mu zdařil přímo při policejním zatýkání. V JAR Krejčíř navázal 
kontakty s místním podsvětím a stal se obávaným zločincem, je spojován s nejméně deseti vraždami 
svých protivníků. Jihoafrická policie Krejčíře zatkla a obvinila z únosu a pokusu o vraždu.  
 
Zemřela nejstarší obyvatelka Česka 
22. listopadu zemřela ve věku 109 let Evangelia Čarasová z Dívčího Hradu na Osoblažsku. Byla v té 
době nejstarší obyvatelkou České republiky. Česká správa sociálního zabezpečení v červnu evidovala 
850 stoletých a starších lidí, mezi nimi 712 žen.  
 
Český slavík 
23. listopadu byly uděleny tradiční hudební ceny Český slavík, které již tradičně vyhrává Karel Gott. 
Tentokrát se tak stalo po třicáté osmé, zajímavé bylo, že Tomáše Kluse, který skončil na druhém 
místě, předběhl o pouhých 47 hlasů. Cenu za nejlepší zpěvačku získala Lucie Bílá a nejlepší kapelou 
byl podle hlasujících Kryštof. 
 
Prezident nechce dále udělovat milosti 
Počínaje 29. listopadem přestal v České republice udělovat milosti prezident, který tuto pravomoc 
převedl na Ministerstvo spravedlnosti. Sám si ponechal pouze právo udělit je lidem nevyléčitelně 
nemocným. Hned první žádost, která mu byla adresována, a to samotným žalobcem, však Zeman 
odmítl. Jednalo se o muže souzeného pro autonehodu, který je upoután na lůžko a trpí demencí. 
 
Zemřela Natalia Gorbaněvská 
30. listopadu zemřela v Paříži, ve věku 77 let, ruská disidentka, básnířka Natalia Gorbaněvská, která 
se 25. srpna 1968, se šesti dalšími stejně smýšlejícími lidmi, sešla na moskevském náměstí, aby 
protestovali proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Tehdy měla doma tříměsíčního 
syna. Protestující byli záhy pozatýkáni a všichni následně byli trestáni a politicky perzekuováni. V roce 
2013 se v Moskvě konala připomínka tehdejší demonstrace, jejíž účastníky policie opět pozatýkala. 
(Více viz Česko – Kalendárium ze srpna). Gorbaněvská byla kritická i k současnému ruskému státu. 
Během poslední návštěvy Prahy koncem října jí za její postoje poděkoval český premiér a Univerzita 
Karlova jí udělila medaili za zásluhy v boji o svobodu, demokracii a lidská práva. Státního 
vyznamenání se ovšem nedočkala, a přestože je měla přislíbené, nebylo jí uděleno ani In memoriam.  
Pro Čechy tak zůstává Natalia Gorbaněvská spíše neznámou osobou, správně by však měla být českou 
národní hrdinkou. Čest její památce! 
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PROSINEC 
 
Vztah Čechů k Benešovým dekretům 
V prosinci se uskutečnil průzkum veřejného mínění, který provedlo Centrum pro výzkum veřejného 
mínění (CVVM). Lidé v něm odpovídali na otázku, co soudí o Benešových dekretech. Snižuje se počet 
lidí, kteří je považují za správné. Velké rozdíly přitom panují mezi věkovými skupinami. Polovina 
veřejnosti se domnívá, že by měly dále platit, 14 % lidí byla pro zrušení a přibližně 1/3 dotázaných se 
nedokázala vyjádřit. Snad pozitivní je skutečnost, že pouhé dvě pětiny občanů považují poválečný 
odsun německých spoluobčanů za spravedlivý, což je nejméně lidí od roku 2002.  
 
Livia Klausová velvyslankyní na Slovensku 
16. prosince se Livia Klausová, manželka bývalého prezidenta, stala velvyslankyní České republiky na 
Slovensku. Dne 31. července její nástup schválila vláda Jiřího Rusnoka a 5. listopadu její nástup 
podepsal prezident. Její angažmá se obecně považuje za odměnu za podporu Zemana v prezidentské 
kampani. Klausová se nikdy dříve politikou nezabývala.  
 
Prezidentovo vánoční poselství 
26. prosince pronesl prezident republiky Miloš Zeman své „Vánoční poselství“, kterým se rozhodl 
nahradit tradici prezidentských novoročních projevů, zavedených Klementem Gottwaldem, a navázat 
na Svatoštěpánské promluvy T. G. Masaryka a E. Beneše. Změna tradice nebyla přivítána 
s pochopením a poselství, které vysílaly televize ČT1 a Nova a také Český rozhlas, mělo velmi nízkou 
sledovanost (nejnižší z novoročních projevů bývalých prezidentů) a bylo hodnoceno negativně jako 
narcisistní. Snad až poněkud komicky poté působila skutečnost, že uvolněný tradiční čas, vyhrazený 
prezidentským novoročním projevům (1. ledna v jednu hodinu), byl využit bývalým prezidentem 
Václavem Klausem k živě přenášenému rozhovoru, který poskytl televizi Prima.  
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Turnov – souhrnné zprávy k začátku roku 

 
Poplatky za odpady 
V roce 2013 byl zvýšen poplatek za svoz odpadů, který je povinný pro všechny občany města, a to na 
660 Kč na osobu a rok. Slevu 330 korun mají děti do tří let, senioři starší 75 let, občané s průkazem 
ZTP/P (osoby zvlášť těžce postižené s potřebou průvodce) a studenti, kteří doloží, že během týdne 
nebydlí v Turnově.  
 
Volné byty v domovech pro seniory 
Do letošního roku ještě nikdy nenastala situace, kdy by nebyla poptávka po volných místech 
v domovech s pečovatelskou službou vyšší než nabídka. (Více viz Zdravotnictví – souhrnné zprávy).  
 
Veřejná zeleň 
O zeleň ve městě se na základě výběrového řízení stará několik subjektů. Tím hlavním je Společnost 
Marius Pedersen a.s. O letní výzdobu květinovými truhlíky se stará turnovské zahradnictví Jan Hájek 
(sídlí v klášterní zahradě v ulici 5. května). Závěsné nádoby s letničkami jsou umístěny na sloupech 
s veřejným osvětlením na náměstí Českého ráje, náměstí B. J. Horáčka, v ulicích Antonína Dvořáka, 
Sobotecké, Skálově, na Trávnicích na zeleném mostě přes Jizeru. Jednalo se celkem o 70 nádob. 
Nutno říct, že truhlíky byly tradičně velmi pěkné, bohaté a barevné. Oproti srovnání s některými 
jinými městy v republice jsou skutečnou ozdobou města.  
Výsadba nízkých dřevin a trvalek byla provedena kolem dopravního terminálu u vlakového nádraží. 
Před Mariánským kostelem byla v návaznosti na rekonstrukci ulice 28. října provedena revitalizace 
travnaté plochy, vzniknul trvalkový záhon. 
Drobné dosadby byly provedeny v Nádražní ulici, v parku před supermarketem Billa, v Žižkově ulici 
a v kruhových křižovatkách po městě. 
5. dubna byl zahájen projekt Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově, kvůli kterému nejprve došlo 
k vykácení stromů a keřů na různých místech ve městě. Revitalizace se týkala parčíku v Pelešanech, 
topolového hájku v Nudvojovicích, kolem penzionů pro seniory v Žižkově ulici a v ulicích Švermově 
a Budovcově. Kácení prováděla firma Petr Vykrut z Ostravy.  
8. a 9. dubna byly vykáceny keře pod javory a smrky v Nádražní ulici od křižovatky s Fučíkovou 
směrem na Ohrazenice (hlavní část Nádražní ulice prošla před pár lety opravou a zeleň tam byla 
vyřešena a je v dobrém stavu). K likvidaci podrostu podali podnět občané, kterým přerostlé dřeviny 
stínily domy. (Fotografie ve fotopříloze). 
Už 14. března byly pokáceny dva smrky ztepilé v ulici Antonína Dvořáka nad lékárnou a bříza v ulici 
28. října u domu čp. 1687–1689. 
Vykáceny byly i další lokality, které nejsou v majetku města: České dráhy vykácely železniční násep 
u fotbalového hřiště, Povodí Labe prokácelo zeleň na hrázi v Modřišicích a Lesy České republiky 
vykácely velkou část lesa pod Hlavaticí. Zmizela také alej obrovských stromů (olší?) v areálu firmy 
v lokalitě Na Teplici (pod zámkem Hrubý Rohozec) – během roku zde byla vysázena nová alej.  
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Turnov – kalendárium 

 

LEDEN 
 
Knihovnice Libereckého kraje 
Již 11. prosince 2012 získala turnovská knihovnice Eva Kordová z Městské knihovny významné 
ocenění – byla v prvním ročníku hlasování zvolena knihovnicí roku 2012 Libereckého kraje. Dozvěděli 
jsme se o tom až v novém roce. (Více viz Kultura – Městská knihovna). 
 
Novoroční ohňostroj 
1. ledna se už popáté konal novoroční ohňostroj Na Lukách. K rozhodnutí přeložit ohňostroj z prvních 
minut roku slavených na náměstí Českého ráje o několik hodin později na Luka vedla snaha umožnit 
jeho vychutnání co nejširšímu počtu obyvatel – tedy i těm, kteří neholdují bujarým nočním oslavám, 
a také především dětem. Rozhodnutí se vyplatilo a ohňostroj nyní patří k nejvýznamnějším akcím 
roku. Letos se na ohňostroji a s ním spojeném kulturním programu, který začal v 18 hodin, sešlo 
kolem tří tisícovek diváků. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
První turnovské miminko roku  
Prvním občánkem Turnova roku 2013 je Natálka Horáčková, která se narodila v jilemnické porodnici 
2. ledna v 02.04 hodiny po půlnoci. Ve stejný den, ale až v 19.20 hodin se v Jičíně narodil i Jonáš 
Hartman z Mašova. 
 
Krádež na horolezeckém hřbitově 
2. ledna veřejností otřásl případ krádeže na 
symbolickém hřbitově horolezců pod 
Mariánskou vyhlídkou v Hruboskalském skalním 
městě. Zloději ukradli deset desek se jmény 
horolezců, kteří zahynuli během provozování 
horolezeckého sportu. Způsobená škoda je ve 
výši asi 120 tisíc. 8. ledna byli v pardubické 
sběrně kovů zadrženi dva muži (jejich komplic 
uprchl), kteří se snažili prodat přes 100 kusů 
kovových pásů, ze kterých byla odbroušena 
jména horolezců. Odměna za sběr by dosáhla přibližně deseti tisíc korun. Na konci ledna se na 
hřbitově objevila rozměrná plachta s textem: „Vážení turisté, pokud byste náhodu hledali zde 
chybějící cedulky, zeptejte se nejlépe mne kam a proč zmizely XXX sběratel cenných kovů“ (místo XXX 
bylo uvedeno jméno a adresa domnělého pachatele, foto ČTK). Policisté plachtu sundali a zahájili 
šetření, zda jeho autor neuskutečnil přestupek proti občanskému soužití. Určité podivení také 
vyvolalo vyjádření lomnického husitského faráře a horolezce Aleše Jalušky, který do novin prohlásil: 
„Doufám, že zloděj si za peníze, co dostal za kovové desky, koupí metylalkohol, vypije ho, oslepne 
a zemře. A jestli existuje peklo, tak že tam skončí“. 
Desky se na konci dubna, po znovuvybroušení jmen, na hřbitov vrátily. Pachateli hrozí pět let vězení.  
 
První povodňový stupeň 
Brzy po začátku roku začalo pršet a déšť spolu s tajícím sněhem z hor zapříčinily už 5. ledna zvýšenou 
hladinu Jizery, která tak dosáhla prvního stupně povodňové aktivity. V Jizerských horách napršelo až 
40 mm/m2 a zvedly tak hladiny i dalších toků. Naštěstí bez vážnějších důsledků.  
(Fotografie ve fotopříloze). 
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Provoz vleku ve Struhách 
6. ledna byl ukončen provoz vleku, a tím i lyžování, ve Struhách, protože všechen sníh roztál. Začalo 
se lyžovat znovu až 15. ledna. 
 
Zemřel Vojtěch Žák, bývalý tajemník úřadu 
7. ledna zemřel Vojtěch Žák, který v letech 1990–2001 zastával funkci tajemníka Městského úřadu 
a podílel se na polistopadové transformaci úřadu. Bylo mu necelých 62 let. Poslední rozloučení se 
konalo v turnovské smuteční síni 16. ledna.  
 
DUV Granát existuje 60 let 
Družstvo umělecké výroby Granát, zřejmě nejcharakterističtější podnik Turnova, oslavil 60. výročí 
svého založení. Družstvo vzniklo v roce 1953 spojením místních drobných živnostníků. 9. ledna 
proběhla v galerii Granát na náměstí oslava, která odstartovala výroční rok. Byla vydána kniha (více 
viz Turnov – kalendárium 9. 7.), v muzeu instalována reprezentativní výstava, 17. května proběhlo 
velké setkání lidí spojených s Granátem v turnovské Střelnici.  
 
Prezidentské volby 
11. ledna byla zahájena první přímá volba prezidenta České republiky. (Více viz Česko – souhrnné 
zprávy). 
 
Baťa v Turnově skončil 
Ke konci roku 2012 skončil v Turnově provoz obchodního domu Baťa, což se většina Turnováků 
dozvěděla 15. ledna, kdy byly odstraněny tradiční reklamní nápisy a výlohy byly zalepeny igelitem. 
Během celého roku 2013 nenašly opuštěné místnosti využití, a tak budova postavená speciálně pro 
Baťu v roce 1931, jedna z nejhezčích staveb v Turnově, zeje prázdnotou. Na začátku července 2014 
bylo v rekonstruované prodejně otevřeno bistro U Bati.  
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Parlament mládeže zahájil svou činnost 
16. ledna se v Turnově poprvé sešel parlament mládeže, ve kterém zasedají zástupci turnovských 
základních i středních škol. Parlament má umožnit podílet se i mladým lidem na dění ve městě, ve 
kterém žijí, a zprostředkovat kontakty s radnicí. Parlament pracuje pod patronací Střediska pro volný 
čas dětí a mládeže Žlutá ponorka a sdružuje patnáct zástupců posledních ročníků základních škol 
a studenty středních škol v Turnově. Činnost parlamentu řídí devět členů rady v čele s předsedou 
a místopředsedou, kteří byli zvoleni tajnou volbou. Předsedou parlamentu byl zvolen Adam Charvát 
z Gymnázia Turnov, místopředsedou pro SŠ gymnazista Tadeáš Matěcha a místopředsedkyní pro ZŠ 
Marie Jiřičková ze ZŠ v ulici 28. října.  
Na první schůzi projednávali mladí poslanci plány v Maškově zahradě.  
 
Hořela tenisová hala 
18. ledna nad ránem zasahovalo sedm hasičských jednotek u tenisové haly v ulici Na Stebni, hořela 
střecha objektu, resp. oheň díky včasnému zásahu nevypukl, při příjezdu hasičů se ale z objektu 
kouřilo a doutnala střecha. Ohnisko bylo u krbových kamen. Vše dobře dopadlo a bylo zabráněno 
milionovým škodám. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Chřipková epidemie 
Kvůli chřipkové epidemii, která v regionu propukla kolem poloviny ledna, platil od 19. ledna zákaz 
návštěv v turnovské nemocnici. 7. února se k zákazu připojil domov důchodců Pohoda.  
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Nemocnice se spojí s libereckou 
22. ledna oznámilo vedení Krajské nemocnice v Liberci zájem o fúzi s turnovskou nemocnicí. (Více viz 
Turnov – souhrnné zprávy). 
 
Hvězdárna na Vrchůře 
24. ledna radnice oznámila, že s žádostí o dotaci na opravu a znovu zprovoznění turnovské hvězdárny 
na Vrchůře neuspěla a nemůže tak hvězdárnu opravit. Cena byla vyčíslena na 12 milionů korun. 
Radnice se snažila peníze získat od roku 2011 z dotačního fondu EU (česko-saského programu).  
V září se pak objevila zpráva, že využít hvězdárnu má zájem společnost Sundisk (provozuje úspěšnou 
Žlutou plovárnu v Malé Skále). Podle dohody s městem Turnovem by město hvězdárnu opravilo 
a Sundisk by v ní poté organizoval astronomické aktivity pro širokou veřejnost, a to ve spolupráci 
s Klubem astronomů Liberecka, pobočky České astronomické společnosti. 
29. listopadu se v hvězdárně uskutečnila první akce, a to u příležitosti průletu komety C/2012 S1 
ISON. Uskutečnilo se veřejné pozorování komety, přednáška Mgr. Martina Gembece z České 
astronomické společnosti a vernisáž výstavy astrofotografií Karla a Martina Bunových. Akce se 
zúčastnilo asi 80 návštěvníků. Zároveň byl znovuobnoven astronomický kroužek pro mládež. 
Jedná se o jedinou funkční hvězdárnu v Libereckém kraji.  
 
První povodňový stupeň 

31. ledna přechodně platil na Jizeře a Libuňce první stupeň povodňové aktivity. Naštěstí bez 

následků. 

Liberecký kraj jako první v republice začal zveřejňovat smlouvy 
V lednu začal Liberecký kraj zveřejňovat všechny své smlouvy na internetu tak, aby do nich mohl 
nahlédnout každý. Stal se prvním krajem (krajským úřadem), který se k tzv. Registru smluv připojil. 
V září za toto rozhodnutí zvítězil Liberecký kraj v hlasování veřejnosti o nejtransparentnější tuzemský 
úřad. V soutěži s názvem „Otevřeno“ získal celkem 37 procent hlasů. 
 
 

ÚNOR 
 
RZ propagují Turnov 
Ke konci ledna se objevila nová možnost pro občany, 
kteří na svých cestách rádi propagují Turnov. Na RZ 
(registrační značky) svého auta si mohou pořídit 
rámeček s nápisem Turnov – Český ráj. Toto vylepšení 
přichystal Odbor dopravy Městského úřadu, podložky 
stojí 35 Kč. Zhruba 500 kusů bylo zdarma rozdáno 
k novým registračním značkám. 
 
Český basketbalový pohár 
6. a 7. února se v Turnově, v TJ hale ve Skálově ulici, konala čtvrtfinálová a semifinálová utkání 
nejvyšší české basketbalové soutěže Mattoni NBL. Finále pak proběhlo 8. února v Liberci. V Turnově 
se představila mužstva Děčína, Ostravy, Nymburka, Kolína, Pardubic a Prostějova. Zápasy navštívilo 
rekordní množství diváků, kteří sledovali špičková utkání (asi tři stovky diváků každý zápas) 
a i nesportovnímu Turnovákovi spadla čelist, když potkal desítky basketbalových hráčů, kteří vysoko 
převyšovali všechny okolo. Kronikářce se to stalo na obědě v hotelu Karel IV., kam se basketbalisté 
také došli najíst. Když k jejich nevídané výšce připočteme skutečnost, že mezi nimi bylo i hodně 
černochů, které běžně v Turnově nepotkáváme, dojem filmové scény byl téměř dokonalý.  
(Fotografie ve fotopříloze). 
 



Kronika města Turnova 2013  |39 
 

 
IV. městský ples 
9. února proběhl ve velkém sále Střelnice čtvrtý městský ples, tentokrát na téma Zpět do historie. 
K tanci a poslechu hrála hudební skupina Bohemia Universal Band, průvodem večera byl Zdeněk 
Kaňka. Rytíři turnovského meče připravili pro návštěvníky předtančení – renesanční tance. Vstupné 
bylo 250 Kč. Částka za zvlášť zakoupené tzv. čestné vstupenky, za které kupující obdrželi sponzorské 
dárky (sponzorů bylo kolem čtyřiceti), byla věnována Dětskému centru Sluníčko a Základní 
a Mateřské škole speciální. Plesu se zúčastnilo kolem 230 občanů.  
 
Sněhová nadílka 
13. února napadlo během několika hodin deset centimetrů sněhu, které způsobily komplikace 
v odpolední dopravě. Naštěstí bez následků. 
 
Nejlepší sportovec města 
16. února byla vyhlášena anketa o nejlepšího sportovce města Turnova za rok 2012. Vítězem se stal 
orientační běžec Tomáš Dlabaja, na druhém místě se umístila Michaela Gomzyk Omová z oddílu 
radiového orientačního běhu a na třetím Jaromír Mazgal. Do zlaté knihy byl zapsán Vojtěch Hančil. 
(Více vice viz Sport – kalendárium). 
 
Zemřel Otto Preussler 
18. února zemřel spisovatel, liberecký rodák Otto Preussler. Bylo mu 89 let. Jeho nejznámějšími díly 
byla Malá čarodějnice, podle které byl natočen oblíbený český večerníček, a především hororový 
Čarodějův učeň, který byl zpracován televizně i rozhlasově. Byl však autorem i literatury pro dospělé, 
například román Útěk do Egypta přes Království české. Napsal celkem 32 knih, které byly přeloženy 
do 55 jazyků v celkovém nákladu kolem 50 milionů výtisků. 
 
Mlékárna v Příšovicích 
21. února byla zveřejněna zpráva, že více než rok zavřenou příšovickou mlékárnu se podařilo prodat 
v aukci a existuje naděje na její znovu zprovoznění. K tomu však do konce roku 2013 nedošlo. 
Příšovická mlékárna byla poslední fungující mlékárnou v Libereckém kraji, zkrachovala s dluhy přes 70 
milionů korun ke konci roku 2011. 
 
Skautský čtenářský maraton 
22. února od 16. hodin do 23. února 16. hodin pořádali turnovští skauti 24 hodinový maraton čtení ze 
skautských knih, který ukončili veřejným čtením na námětí. (Vice viz Spolky – Junák). 
 
Konec bruslení 
24. února bylo uzavřeno brusliště v Alešově ulici, sezona tam začala 10. prosince. (Více viz Sport – 
Městská sportovní). 
 
Turnov má nového starostu – Tomáše Hockeho 
28. února byl turnovským starostou jmenován stavební inženýr (pracující v turnovské firmě Profes 
Projekt) Tomáš Hocke. Byl zvolen v tajné volbě 24 zastupiteli (z celkových 27). Tomáš Hocke nahradil 
Hanu Maierovou, která se po krajských volbách stala náměstkyní hejtmana pro kulturu a cestovní 
ruch. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Modrý kocour 
28. února až 3. března se konal 18. ročník divadelní přehlídky. (Více viz Kultura – kalendárium), 
(fotografie ve fotopříloze). 
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Sportoviště v Maškově zahradě 
Na únorovém zastupitelstvu byla odsouhlasena výstavba sportoviště v Maškově zahradě. (viz 
samostatná zpráva). 
 
Auto v Jizeře 
28. února bylo kolemjdoucími nalezeno v náhonu Malé Jizery za mostem v Dolánkách auto – červená 
Škoda Felicia. Auto bylo prázdné, z vody jej vytáhli hasiči za použití norné stěny a snížení hladiny vody 
v náhonu. Jak se auto do náhonu dostalo, se neví. 
 
 

BŘEZEN 
 
Uzavírka ulice 28. října 
Na začátku března byla uzavřena ulice 28. října od křižovatky s ulicí Kinského až k nemocnici, a to 
z důvodu pokračující rekonstrukce. Otevřena byla slavnostně 28. října 2013 (Více viz Turnov – 
Stavební úpravy). 
 
Vlajka pro Tibet 
10. března zavlála na turnovské radnici tibetská vlajka. Turnov se tak již po několikáté zapojil do akce 
na podporu Tibetu, země okupované Čínou. Vlajky se vyvěšují od poloviny 90. let v zemích západní 
Evropy s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu a také jako připomínka na 
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci své země roku 1959, v němž jich přišlo více než 80 tisíc o život. 
Dnes je tibetská vlajka také symbolem nesouhlasu s porušováním lidských práv i v jiných zemích. 
Některá města, včetně současného vedení státu, se těmto aktivitám brání z obavy před možnými 
negativními dopady v ekonomické oblasti (s Čínou se hodně obchoduje), ale občané Turnova patří 
mezi ty, kteří kladou lidská práva před obchodní zájmy. V roce 2013 bylo takových měst v České 
republice 465 (o 55 více než loni).  
 
Čistá Jizera nominována na stavbu roku  
11. března byl hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou vyhlášen 13. ročník soutěže Stavba 
roku Libereckého kraje. Nominovány byly i stavební akce kolem loni dokončeného projektu Čistá 
Jizera. Žádnou cenu však nakonec nezískaly. 
 
Zemřela Jaroslava Solovjevová 
14. března zemřela malířka Jaroslava Solovjevová (narozena 
24. 10. 1926 v Praze), jedna z nejvýraznějších postav 
výtvarné scény Turnova a regionu druhé poloviny 20. století. 
Narodila se v roce 1926 v Praze jako Jaroslava Zabloudilová, 
do Turnova se přistěhovala za svým manželem malířem 
Janem. K nejčastějším námětům jejich prací patřila městská 
krajina. 28. října 2007 byla oběma manželům udělena čestná 
občanství města. Poslední rozloučení s Jaroslavou 
Solovjevovou se konalo 22. března v úzkém kruhu nejbližších 
(foto P. Charousek). 
 
Strategický plán Turnova 
14. března proběhlo v KC Střelnice veřejné projednání strategického plánu města Turnova na období 
2012–2020. Strategický plán je koncepčním a rozvojovým dokumentem, na jehož základě bude 
zabezpečována samosprávou města koordinace strategických aktivit, které významným způsobem 
ovlivňují život obyvatel města. Zasedání se zúčastnilo kolem čtyřiceti občanů města. Setkání sloužilo 
především k nasbírání podnětů a námitek k jednotlivým bodům plánu. (Fotografie ve fotopříloze). 
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Občané navrhli strategický plán doplnit o následující body:  
Téma ekonomika a rozvoj (řešení městské dopravy včetně parkování, především v sídlištích, využití 
budovy bývalého kina v Žižkově ulici, řešení využití telekomunikační budovy a řešení okolních prostor) 
Téma infrastruktura a občanská vybavenost (vybudování chodníku do Kalužníku, úprava návsi 
v Mašově, vybudování chodníku při komunikaci na náves v Mašově) 
Téma doprava (prosadit obchvat na Semily přes Kyselovsko, vést R35 jinou trasou než přes Turnov, 
najít jinou variantu odlehčovací komunikace než Luka – Žižkova ulice) 
Téma cestovní ruch a památky (zlepšení služeb návštěvníkům města a Českého ráje – řešit neexistenci 
koupaliště) 
Téma školství, vzdělávání a volnočasové aktivity (realizace a dokončení včetně dofinancování akcí – 
Waldorfská MŠ, zahrada MŠ 28. října, ZŠ Alešova, oprava budovy ZŠ Žižkova (oprava střechy, řešení 
vlhkosti budovy Školičky), přístavba společných prostor v MŠ Alešova ul.) 
Téma kultura a sport (promyslet a upravit statut a vlastnickou strukturu městských organizací 
provozujících kulturu a sport (Kulturní centrum, Městská sportovní), neprosazovat nové investice na 
úkor financování stávajících zařízení, zapojit ve větší míře školy do aktivit v kultuře a sportu) 
Téma životní prostředí (vyvinout tlak na developera na Koňském trhu na maximální plochy zeleně, 
kontrola vyústění odlehčovacích stok do náhonu řeky Jizery, vliv vnitroměstské dopravy na životní 
prostředí města) 
Téma občanská vybavenost (řešení nové knihovny – odpovídající prostory, bezbariérovost, parkování, 
počítačové vybavení, zvýšení informovanosti občanů o dění ve městě prostřednictvím moderních 
prostředků, např. sociálních sítí, MHD – nedostatek zastávek v blízkosti náměstí Českého ráje, více 
spojů) 
Téma zdravotnictví a sociální služby (bod týkající se vytváření podmínek pro podporu a integraci 
obyvatel ohrožených sociální exkluzí doplnit o skupinu osob bez domova, zvyšování kvalifikace 
v sociální oblasti (sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, vzdělávání pečujících osob), 
stabilizace Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. – udržení zdravotní péče minimálně ve stávajícím 
rozsahu). 
 
Buddhové v Českém ráji 
Ve dnech 14. až 31. března proběhl v Turnově festival buddhismu, kterým se chtělo veřejnosti více 
představit zdejší centrum Buddhismu diamantové cesty. To sídlí v Turnově už šest let, v roce 2013 
bylo sídlo v Markově ulici v čp. 9, v roce 2014 se přestěhovalo do ulice Jiráskovy, čp. 127. (Více viz 
Kultura – kalendárium).  
 
Nehoda v Hluboké ulici 
15. března ráno zablokoval dopravu ve městě na celé dopoledne kamion, kterému se uvolnil přívěs 
a zablokovalo řízení, a proto zůstal stát v Hluboké ulici u bufetu Granát. Kamion vezl náklad 
stavebních strojů, které musely být nejprve z kamionu sneseny, aby odjely a aby mohlo dojít ke 
zprovoznění kamionu. Nehodu zde nepopisujeme jen pro jistou kurióznost, ale především jako doklad 
špatné dopravní situace v centru Turnova, kdy zablokování jedné (hlavní) ulice způsobí dopravní 
kolaps. Kolona zablokovaných aut na jedné straně totiž sahala až k Chutnovce, v opačném směru pak 
na silniční nadjezd. Po příjezdu policistů a zahájení řízení dopravy se situaci podařilo zmírnit. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Konec lyžování ve Struhách 
16. března skončila lyžařská sezona ve Struhách, kde se s přestávkami lyžovalo od 25. prosince. Od 
6. do 15. ledna se nelyžovalo kvůli oblevě, kolem poloviny února kvůli poruše na vleku a konec přinesl 
hlavně nezájem lyžařů – přeci jen, jaro se blíží. (Vice viz Sport – Klub lyžařů).  
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Turnovský drahokam 
16. a 17. března se konal 23. ročník přehlídky loutkového divadla Turnovský drahokam. (Vice viz 
Kultura – Loutkářský souboru Na Židli). 
 
První fotbalový zápas žen 
16. března se ve sportovní hale ve Skálově ulici konal historicky první fotbalový turnaj žen, pořádaný 
ženským družstvem FK Pěnčín. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Ministr obrany z Turnova 

18. března byl jmenován ministrem obrany ve vládě Jiřího Rusnoka turnovský rodák Vlastimil Picek, 

někdejší náčelník vojenské kanceláře prezidenta a bývalý náčelník Generálního štábu Armády České 

republiky.  

Policejní vyšetřování zastupitelů 
V březnu bylo na turnovské zastupitele podáno anonymní trestní oznámení na neznámého pachatele 
pro nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, a to v souvislosti s připravovaným projektem na 
vznik Domu přírody v Dolánkách. Policie poté vyslechla všechny zastupitele a nakonec vyšetřování 
zastavila, protože neshledala nepravosti. (K domu přírody viz Turnov – souhrnné zprávy). 
 
DUV Granát vyrobil kopii plakety závodu, při kterém zahynul Hanč a Vrbata 
Jednu jedinou, zato úplně přesnou kopii plakety pro vítěze lyžařského 
závodu na hřebenu Krkonoš, který se konal 24. března 1914 a který 
neslavně vešel do dějin jako ten, při kterém zahynuli Hanč s Vrbatou, 
vyrobili na žádost pořadatelů vzpomínkového běhu šperkaři 
z turnovského Granátu Milan Hejral a Karel Merta. Pracovali podle 
originálu, a to i se zachováním dobové řemeslné práce. Jako materiál 
použili stříbro a plaketu ozdobili třinácti českými granáty. (Foto DUV 
Granát). 
 
Kraj schválil fúzi nemocnic 
27. března schválil Liberecký kraj plán na fúzi liberecké a turnovské nemocnice (Více viz Turnov – 
souhrnné zprávy). 
 
Turnovská mateřinka 
27. března se na Střelnici konal 12. ročník festivalu mateřských škol Turnovská mateřinka. (Více viz 
Kultura – Kulturní centrum Turnov). 
 
Poslanec na jednání zastupitelstva 
28. března vystoupil před městskými zastupiteli poslanec Parlamentu, předseda strany Věci veřejné 
a exministr dopravy Vít Bárta, který vyzval zastupitele, aby na ministerstvu připomněli svůj nesouhlas 
s výstavbou dálnice R35 a varoval je před stavebními lobby. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Výbor pro otázky nemocnice 
28. března zastupitelé zřídili výbor pro řešení situace kolem Panochovy nemocnice. (Více viz Turnov – 
souhrnné zprávy). 
 
Kudy povede vnitroměstský průtah? 
28. března zastupitelé schválili změnu v Územním plánu města, kterou vyhradili na případnou 
výstavbu vnitroměstské silnice tři trasy – z údolí Jizery s vyústěním v Žižkově ulici, z údolí Jizery 
s vyústěním v Metelkových sadech, nebo výstavbu v údolí Stebénky.  
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Sbírka Pomozte dětem 
29. a 30. března turnovskými ulicemi obcházeli turnovští skauti a vybírali dary pro pomoc opuštěným 
dětem. Zapojili se tak už po několikáté do celostátní sbírky Pomozte dětem, kterou organizuje Nadace 
rozvoje občanské společnosti. (Vice viz Spolky – Junák, fotografie ve fotopříloze). 
 
Krádeže benzínu 
Během dubna bylo policií vyšetřováno několik případů, kdy zloději ukradli ze zaparkovaných aut 
benzín tím, že zvenku navrtali nádrže a benzín odčerpali.  
 
 

DUBEN 
 
Angličtí studenti češtiny na Hrubém Rohozci 
Jeden týden v dubnu strávili na Hrubém Rohozci studenti českého jazyka z univerzity z anglického 
Sheffieldu. (Více viz kultura – Hrubý Rohozec).  
 
Platební automat na radnici 
V dubnu byl v budově městského úřadu ve Skálově ulici čp. 72 instalován platební automat na placení 
správních a místních poplatků a pokut. Občané tak již nemusí platit poplatky v kancelářích. Automat 
stál 359.000 Kč. Za první tři dny provozu ho využilo 125 občanů. 
 
Úklid města 
V dubnu probíhal tradiční jarní úklid města. Technické služby zametaly ulice od nánosů štěrku po 
zimním posypu a uklízely velký nepořádek. V úklidu se přidali i žáci všech turnovských základních 
a středních škol, kteří čistili okolí svých škol a veřejných prostor v jejich okolí. Uklízeli i dobrovolní 
hasiči z Bukoviny, Mašova a Pelešan a Rohozecký okrašlovací spolek.  
 
Kulturní akce Na Lukách 
V prostoru za autobusovým nádražím – Na Lukách se koná řada kulturních akcí, od novoročního 
ohňostroje, přes pálení čarodějnic, hostování cirkusů apod., tento prostor však nepatří městu, ale 
vlastní jej několik soukromých vlastníků. Ke konci roku 2012 byla ze strany vlastníků vypovězena 
smlouva o užívání tohoto prostoru a zdálo se, že napříště zde žádné veřejné akce probíhat nebudou. 
S vlastníky se ale podařilo smlouvu znovu uzavřít a od dubna se akce opět mohly začít konat.  
 
Uzavírka ulice Lesní 
2. dubna byla z důvodu výměny plynovodu uzavřena ulice Lesní. Uzavírka trvala do 11. května. 
V březnu byly ze stejného důvodu na několik málo dnů uzavřeny ulice Hruborohozecká a Vesecká.  
 
Oprava radniční věže 
3. dubna byla zahájena částečná oprava krovů radniční věže a úprava jejích vnitřních prostor a z toho 
důvodu byly demontovány hodiny. Opravy trvaly do konce června a prováděla je liberecká firma 
Reopa. Stály 302.000 Kč, z toho 148.000 Kč poskytlo Ministerstvo kultury v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. 
  
Noc s Andersenem 
V pátek 5. dubna prošel městem průvod pohádkových postav, který čítal více než 500 masek. Zahájil 
tak tradiční Noc s Andersenem. (Více viz Kultura – Městská knihovna). 
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Obnova zeleně a kácení stromů 
5. dubna byl zahájen projekt Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově, kvůli kterému nejprve došlo 
k vykácení stromů a keřů na různých místech ve městě. (Více viz Turnov – souhrnné zprávy k začátku 
roku). 
 
Otevírání a čištění Jizery 
6. dubna proběhl na Malé Skále 3. ročník slavnostního otevření Jizery, na kterém se podílely 
maloskalské subjekty Půjčovna lodí Klokočí, Půjčovna lodí pod Pantheonem, Lodě koza, Půjčovna lodí 
Outdoor School a Půjčovna koloběžek při Infoshopu Vejměnek. Akce je setkáním vodácké veřejnosti, 
která zahajuje sezonu a při té příležitosti ji čistí. Každoročně je z jejího dna vyzdvižena asi tuna 
odpadků. Letošního ročníku se zúčastnil doublekanoista Tomáš Máder, držitel bronzové medaile 
z olympiády v Sydney 2000.  
Jizeru zamkli stejní organizátoři 19. října. 
 
Město spolupracuje s exekutory 
Rada města schválila na svém zasedání 8. dubna spolupráci se soudními exekutory Alešem Bursou 
z Exekutorského úřadu v Kolíně a Jiřím Proškem z Exekutorského úřadu v Plzni při vymáhání 
pohledávek od dlužníků, kteří dlouhodobě nejsou ochotni splácet své dluhy vůči městu. Nejvíce 
peněz dluží občané na poplatcích za odpady – celkem 1,3 milionů korun.  
 
Setkání podnikatelů s vedením města 
10. dubna se v prostorách firmy Kamax na Vesecku uskutečnilo setkání představitelů významných 
firem Turnova s vedením města. Podnikatelů se dostavilo kolem dvaceti. Po představení firmy Kamax 
následovaly informace o důležitých událostech ve městě. Mj. byli podnikatelé požádáni o podporu 
Memoriálu Ludvíka Daňka. Šířeji o svých firmách pohovořili zástupci tiskárny Unipress, pivovaru Malý 
Rohozec a DUV Granát. Další setkání podnikatelů se konalo 23. října.  
 
Turnovský kos 
11. dubna se v sále Základní umělecké školy uskutečnil 14. ročník pěvecké soutěže Turnovský kos, 
tentokrát s tématem Zpíváme Heleně Zmatlíkové. (Více viz Školství – Žlutá ponorka).  
 
Odemykání Jizery 
13. dubna byla na Malé Skále slavnostně odemknuta Jizera. Akci uspořádalo Sdružení Český ráj 
a konala se na Žluté plovárně, v jejím rámci byla otevřena i nová cyklostezka Greenway Jizera.  
 
Cyklostezka Greenway Jizera z Dolánek na Malou Skálu 
13. dubna byla slavnostně otevřena nová cyklostezka, která vede z Dolánek do Líšného. Začíná 
u Dlaskova statku, vede po pravém břehu Jizery přes Loužek, Rakousy, přes tamní železniční most 
překračuje na levý břeh, na začátku Křížek se na chvíli vrací po nově zbudovaném mostu na pravý 
břeh, aby se cyklisté na jejím konci po druhém mostu dostali zase zpátky na levý břeh, ze kterého 
stezka už nesjede. Přes Vranové I. díl a Malou Skálu dojedou cyklisté až do Líšného. V budoucnu by se 
měla stezka protáhnout ještě dále. Stezka se stala důležitou a oblíbenou turistickou trasou. 
Investorem stavby bylo Sdružení Český ráj, vybudování stezky včetně dvou mostů přišlo na 34 milionů 
korun. Stezka se stala součástí cyklotrasy Greenway Jizera, která by v budoucnu měla vést od 
pramene řeky až po soutok Jizery s Labem. Stezka byla v úplnosti dokončena až v prosinci.  
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Návštěva velvyslance Jižní Koreje 
15. dubna navštívili zámek Hrubý Rohozec velvyslanec Jižní Koreje v České republice pan Ha Yong 
Moon a velvyslanec České republiky v Jižní Koreji pan Jaroslav Olša, kteří na zámku odhalili vzácnou 
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grafiku od významného jihokorejského malíře Pai Unsounga, která byla objevena v zámeckých 
sbírkách. 
 
Granát v Granátové ulici 
ve čtvrtek 18. dubna došlo k události, která jako jedna z mála regionálních událostí získala pozornost 
celostátních médií a byla zařazena i do hlavních zpravodajských relací. V domě s pečovatelskou 
službou na Výšince byl v jednom z bytů nalezen nevybuchlý protipancéřový granát z druhé světové 
války. Patřil jednomu z obyvatel domu a na jeho přítomnost upozornil policii svědek, který se o něm 
dozvěděl náhodně. Ihned byla spuštěna rozsáhlá akce, která měla zabránit ohrožení životů obyvatel. 
Na místo dorazily deset státních policistů, dva pyrotechnici, dvě hlídky městských policistů a čtyři 
hasičské jednotky, za město záchrannou akci koordinoval místostarosta Otakar Špetlík. V půl 
dvanácté byla zahájena evakuace všech obyvatel pěti vchodů panelového domu, v němž z poloviny 
žijí senioři. Evakuace byla dokončena bez problémů během čtyřiceti minut. Granát byl poté naložen 
do speciálního vozu a v doprovodu hasičů a policistů byl odvezen do Milovic, kde byl zlikvidován. 
Akce skončila ve dvě hodiny odpoledne a všech 120 evakuovaných osob, většinou seniorů (byl 
pracovní den a ostatní obyvatelé byli v zaměstnání nebo ve školách), se mohlo vrátit domů. Pokud by 
granát vybuchl, mohly být škody na životech a majetku tragické, naštěstí vše dobře dopadlo, nikdo 
nebyl zraněn ani neutrpěl jinou újmu, a tak jsme se, spolu s celostátními médii, mohli pobavit nad 
drobnou náhodou, že granát byl nalezen v Granátové ulici. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
První povodňový stupeň 
18. a 19. dubna, poté, co po náhlém oteplení začal na horách rychle tát sníh, stoupla hladina Jizery 
a dosáhla prvního povodňového stupně.  
 
Cvičení Integrovaného záchranného systému – turisté ve Skalním městě 
18. dubna se konalo taktické cvičení na záchranu pohřešovaných osob ve skalním bludišti Kalich – 
Chléviště. Cvičení se účastnila Policie, kynologové, Horská služba a Český červený kříž a celkem 64 
hasičů z jedenácti jednotek.  
 
Vlajka pro republiku 
Starosta města Tomáš Hocke vyhlásil kampaň „Vlajka pro republiku“, kterou chce podpořit v lidech 
chuť oslavit výročí konce druhé světové války. Využil finančních prostředků určených pro pohoštění 
hostů radnice k nákupu padesáti kusů české vlajky, které byly rozdány lidem, kteří se ke kampani 
chtěli připojit. Snahou starosty je, aby v Turnově ve významných dnech opět vlály vlajky i na 
soukromých domech, ne jen na budovách úřadů. Na podzim vyhlásil další kolo kampaně „Vlajka pro 
Masaryka“.  
 
Řešení narůstající městské dopravy 
24. dubna představila radnice občanům studii vnitroměstské dopravy, kterou zpracovala pražská 
společnost Pudis. Radnice měla k dispozici už několik studií z minulosti, které však nenabízely 
optimální řešení, proto v lednu zadala nové zpracování. Nová studie nabízí dvanáct možností, jak 
ulevit přetíženému centru, navrhuje systém jednosměrných ulic, hledá i varianty odlehčovacích silnic 
údolím Jizery nebo Stebénky a nabízí i (z finančního hlediska zatím nerealizovatelné) výstavby 
několika mostů přes údolí Jizery. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Vedení Českých drah v Turnově 
24. dubna navštívil Turnov generální ředitel Českých drah (železnice) Petr Žaluda s dalšími manažery 
společnosti. Přijeli na nádraží vlakem z Prahy a po ujištění, že počítají s opravou nádražní budovy, 
pokračovali do Liberce. Tato ujištění však Turnovští získali od vedení drah již několikrát, aniž by se 
situace nějak dále řešila. Stav hlavní nádražní budovy, s Vikovými malbami na zdech, je v současnosti 
nedobrý. Nádraží tak není ozdobou města, jak by mohlo být. 
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Zahájení letní turistické sezony 
27. dubna byla na Malé Skále zahájena letošní letní turistická sezona v Českém ráji. Slavnostní akci 
uspořádalo již po desáté Sdružení Český ráj. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Sraz amerických vozů 
27. dubna se kolemjdoucím na náměstí naskytla nevídaná možnost. Ze svého oficiálního srazu na 
Sychrově sem zajeli řidiči se svými americkými automobilovými veterány. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Zpěvák z Jenišovic v televizní soutěži 
V březnu se jedenadvacetiletý amatérský zpěvák z Jenišovic, Jaroslav Smejkal, nominoval do finálové 
dvanáctky účastníků česko-slovenské pěvecké soutěže Superstar, kterou v hlavním vysílacím čase 
vysílala televize Nova. Podařilo se mu projít čtyřmi koly, vypadl až v pátém. Stal se velmi populárním, 
byl označován za „potetovaného baviče“. Během roku se na televizní obrazovce ještě občas mihl, 
mimo ní údajně koncertoval a natáčel písně.  
 
Pálení čarodějnic 
30. dubna probíhalo všude v okolí tradiční pálení čarodějnic. Jako vždy se dalo rozhlížet po krajině 
a sledovat světla svatojánských ohňů. V Turnově proběhlo největší pálení čarodějnic Na Lukách, kde 
ho každoročně organizují místní hasiči. Čarodějnice navštívilo několik stovek lidí, velký oheň byl 
zapálen o půl deváté. Letošní pálení bylo provázeno nepříznivým počasím, po deváté hodině začalo 
pršet a déšť a zima ukončily většinu ohňů mnohem dříve než v jiných letech. Nikde, snad i díky tomu, 
nevypukl žádný požár a nikdo nebyl nijak zraněn. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
 

KVĚTEN 
 
Krádež výzdoby z hrobu továrníka Boháčka 
V květnu byla vyšetřována krádež secesní bronzové výzdoby z hrobky továrníka Josefa Boháčka, která 
se nachází na mariánském hřbitově. Pečuje o ni Muzeum Českého ráje, kterému továrník v roce 1926 
věnoval svůj dům ve Skálově ulici, aby v něm zřídilo své sídlo (což se stalo). Škoda na hrobu je 
odhadována na čtvrt milionu korun. Morální a historická je nevyčíslitelná.  
 
Knihovna otevřela Informační centrum pro mládež 
2. května zahájilo v budově knihovně práci Informační centrum pro mládež, které knihovna zřídila 
s cílem poskytnout mladým lidem místo, kde naleznou všechny informace, které je mohou zajímat – 
o studiu v ČR i v zahraničí, o možnostech práce a brigád doma i jinde v Evropě a ve světě, o cestování 
a další náplni volného času. ICM také pomůže nastupující generaci zjistit, co jí nabízí Evropská unie či 
jak může ovlivňovat dění kolem sebe. 
V říjnu proběhly dva propagační týdny na turnovských středních a základních školách. 

 1. listopadu: výuka nahrávání a dalšího zpracovávání zvuku (ve free aplikaci Audacity) 

 7. listopadu: proběhla výuka (na přání) tvorby notového záznamu a jeho dalšího zpracování 
(byla využita free aplikace MuseScore) 

 13. listopadu proběhla výuka vytvoření jednoduché animace (pomocí free aplikace Gimp) 
Podle hodnocení zaměstnanců byla účast na akcích nedostatečná.  
 
120 let daliměřických hasičů 
4. května oslavil Sbor dobrovolných hasičů z Daliměřic 120. výročí své existence. (Fotografie ve 
fotopříloze). 
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Na nádraží řádili fotbaloví fanoušci 
4. května zasahovali turnovští policisté na turnovském nádraží, kudy se dopravovali fanoušci pražské 
Sparty na utkání do Liberce. Fanoušci, kterým jde mnohem více o konzumaci alkoholu, páchání 
výtržností a rvačky, bývají označování jako rowdies a bývají zdrojem mnoha násilností. Z Turnova se je 
podařilo vyexpedovat, díky velkému nasazení policistů, bez napáchání větších škod.  
 
Oslavy konce druhé světové války 
7. května se konala tradiční vzpomínka na konec druhé světové války, tentokrát však v nové podobě. 
Po tradičním pietním aktu u památníku ve Skálově ulici rozvezli představitelé města květiny 
k ostatním pomníkům obětí bojů, rozmístěným po městě, a poté se vrátili do Skálovy ulice. Před 
sokolovnou a v zadní části letního kina se ve spolupráci s Klubem vojenské historie a rotou Nazdar 
z Bakova nad Jizerou konala májová veselice s hudbou (Big Band ZUŠ Turnov) a s občerstvením. 
Starosta Hocke už dříve vyzval občany, aby na oslavy svátku vyvěsili vlajky. (Více viz Turnov – 
kalendárium duben, fotografie ve fotopříloze). 
 
Policie vychovávala chodce a cyklisty 
7. května proběhla v Turnově bezpečnostní akce Policie ČR, která zejména v blízkosti přechodů pro 
chodce kontrolovala (a často kárala) chodce, zda se v ulicích chovají bezpečně. Velkým nešvarem 
v centru města je přecházení mimo přechody (v tomto ohledu vede Hluboká ulice a náměstí), což 
způsobuje nebezpečné situace. Policisté se zaměřili především na děti. Kontrolovali jízdní kola 
a zkoušeli účastníky ze znalostí dopravních předpisů.  
 
V Suchých skalách spadl horolezec 
9. května se z jedné z věží zřítil muž, spadl asi 10 metrů na předskalí věže Samotář, pád přežil, ale 
s vážnými zraněními. Zasahovaly u něj dvě jednotky hasičů, včetně speciální lezecké skupiny. Z věže 
byl přepraven k sanitce pomocí závěsu pod vrtulníkem. 
 
Sjezd historických motocyklů 
11. května se v areálu u Zrcadlové kozy konalo tradiční jarní setkání majitelů historických motocyklů 
československé výroby do roku 1975. 
 
Zemřel Ivan Šolc 
13. května zemřel RNDr. Ivan Šolc (narozen 20. 5. 1927), český fyzik, který byl v roce 2010 jmenován 
čestným občanem města. Na svém kontě má několik světových objevů z oboru piezoelektřiny 
a optiky krystalů. Díky němu také obíhá po oběžné dráze planetka nesoucí jméno Turnov. Ivan Šolc 
dlouhá léta pracoval v turnovských podnicích Monokrystaly a Dioptra. 18. května 2014 byla na 
turnovské hvězdárně odhalena jeho pamětní deska. (Viz kronika za rok 2014). 
 
Nová tankovna 
16. května byla v restauraci Plaudit v Bezručově ulici otevřena nová provozovna – Tankovna. Pivo se 
v ní tankuje přímo z pivovarských tanků. V Turnově se pivo z tanků čepuje už jen v restauraci Grand 
restaurant Magic v Sobotecké ulici, čp. 595. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Cvičení Integrovaného záchranného systému – povodně 
21. května se v okolí Turnova (v Rakousích, Přepeřích a Příšovicích) konalo cvičení záchranných 
operací v případě povodní. Cvičení se účastnilo deset osob, které bylo třeba zachránit, o což se snažili 
jednotky hasičů, záchranářů a armádní a policejní vrtulníky. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Radnice na Facebooku 

22. května se Turnov připojil k sociálním sítím, když vytvořil oficiální profil města na Facebooku.  
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V Turnově vzniklo špičkové optické pracoviště 
23. května bylo v Turnově slavnostně otevřeno pracoviště TOPTEC (Turnovské optoelektronické 
centrum) – špičkové pracoviště, které se zařadilo mezi evropská pracoviště podobného druhu. 
Navázalo na Vývojovou optickou dílnu AVČR, která je začleněna do Ústavu fyziky plazmatu. 
Slavnostního otevření pracoviště, jehož zbudování v první fázi přišlo na 200 milionů korun (což je 
jedna z největších investic ve městě za poslední roky) se zúčastnil, mj. jiné vážené hosty, předseda 
Akademie věd ČR Jiří Drahoš.  
Toptec se bude zabývat výzkumem a vývojem optiky na velmi vysoké úrovni, realizovat bude 
speciální optiku například pro kosmický výzkum či pro vzdálená pozorování země i laserovou optiku. 
I Vedoucím projektu je Vít Lédl. Cílem pracoviště je zařadit se do roku 2018 mezi pětici nejlepších 
pracovišť zaměřených na ultrapřesnou a speciální optiku v Evropě a participovat v prestižních 
mezinárodních sítích a korporacích. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Staročeské trhy 
Tradičně o posledním květnovém víkendu, 25.–26. května, proběhl 19. ročník Staročeských 
řemeslnických trhů v Turnově. (Více viz kultura – Muzeum Českého ráje). 
 
První povodňový stupeň 
25. a 26. května se Jizera po trvalých deštích opět rozvodnila a dosáhla tentokrát téměř druhého 
stupně povodňové aktivity, naštěstí se těsně před ním zastavila a začala klesat. Žádné škody 
nevznikly.  
 
Setkání se starostou – Panochova nemocnice 
29. května se ve velkém sále Střelnice konalo setkání občanů se starostou a představiteli města, 
během kterého se řešila především situace s nemocnicí. (Více viz Turnov – souhrnné informace, 
fotografie ve fotopříloze). 
 
 

ČERVEN 
 
Turistické autobusy a cyklobusy 
1. června byl zahájen provoz části letních turistických autobusů v Českém ráji, a to už po čtrnácté. 
1. června byl zahájen provoz na červené, žluté a hnědé lince a 1. července na lince modré 
a zelené. Provoz byl ukončen na konci prázdnin. (Více viz Přílohy – Doprava). 
 
Jízdy historických autobusů 
Každou prázdninovou sobotu vyjížděl na cestu po Českém ráji historický autobus Škoda RTO 706 
z roku 1972. Autobus vyjížděl z turnovského terminálu v 10.40 a končil v Jičíně. Zpátky do Turnova 
vyrážel opět ve tři hodiny. V Libuni navazoval na jízdy historického vlaku. Akci organizoval dopravce 
BusLine. 
 
Bouda na ulici 
1. června se konala tradiční Bouda na ulici, akce pro rodiče s dětmi připravená Sborem jednoty 
bratrské. (Více viz Kultura – Sbor jednoty bratrské).  
 
Sbírka na opravu kapličky v Mašově 
Na začátku června zahájili v Mašově veřejnou sbírku, jejímž cílem bylo shromáždit peníze na opravu 
kapličky na mašovské návsi. Iniciátorkou opravy byla místní občanka Marie Vítová. V polovině září 
bylo sesbíráno již 100.000 korun! Město iniciativu občanů vyslyšelo, přidalo potřebné peníze a opravy 
byly zahájeny, oprava bude dokončena v roce 2014. Hodně se mluví i o úpravě celé, nyní značně 
zbědované, mašovské návsi.  
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Policie bojuje s automobilovými výtržníky 
Na začátku června informovala policie o tom, že se potýká s partami mladých řidičů mezi 18–22 lety, 
kteří pořádají v ulicích města závody se starými auty Škoda 105 a 120. Závody se konají obvykle 
v noci, a to v Nádražní ulici a na parkovišti u autobusového nádraží. Policie dosud zadržela asi patnáct 
těchto řidičů, kteří překročili se svými vozidly povolenou rychlost, nebo jejich vozidla nebyla 
v dobrém technickém stavu na to, aby vůbec mohla vyjet na silnice.  
 
Uzavírky ulic v centru 
4. až 7. června byly z důvodu rekonstrukce ulice 28. října úplně uzavřeny Mariánské náměstí, 
Markova ulice a Havlíčkovo náměstí. (Více viz Stavební úpravy). 
 
Zemřela Marie Kubátová 
6. června zemřela spisovatelka Krkonoš Marie Kubátová. Bylo jí téměř 91 let. Spisovatelka je autorkou 
mnoha knih pro dospělé a děti, psala pohádky, povídky, sbírala krkonošský folklor – její pohádky 
z Krkonoš se často hrají v rádiu v neděli po obědě. Byla také kmotřičkou turnovské knihovny, 
v dřívějších letech byla častou návštěvnicí Turnova. K jejím devadesátým narozeninám děti ze ZŠ 
Žižkova, pod vedením učitelky Jany Kepkové, napsaly a ilustrovaly knihu Devadesát pohádek 
k narozeninám Marie Kubátové. Předaly jí ji na slavnosti během Večera Na Sboře 11. prosince 2012. 
 
Setkání se starostou – Bukovina 
6. června se konalo setkání občanů se starostou Hockem a místostarostou Špetlíkem, tentokrát 
v hasičské zbrojnici na Bukovině. Sešlo se zde kolem 40 občanů, kteří diskutovali kromě jiného na 
témata, která se bezprostředně týkají Bukoviny. S těmi starostu seznámil předseda osadního výboru 
Jiří Zadražil. Jako problematické označil prostor kolem Dlaskova statku a nekontrolovatelně se 
rozmáhající turistický ruch se stovkami lidí denně (Dlaskův statek, Ábelův mlýn, občerstvení 
a koncerty U Ávie, jez a plavání, začátek cyklostezky s cyklisty a bruslaři, začátek cesty do 
vazoveckého údolí (cyklisti a bruslaři), závěr vodní cesty pro lodě z Malé Skály…), pro něž chybí 
potřebné zázemí v podobě parkoviště či toalet a kteří příliš vyrušují místní občany. Jako 
problematická se místním jeví i silnice na Bukovině a rádi by, aby jejich náves byla opravena. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Cyklisté projeli republiku 
8. června startovala z náměstí Českého ráje jedna etapa 4. ročníku celostátní cyklotour Na kole 
dětem, kterou zorganizoval desetinásobný mistr světa, cyklista na vysokém kole Josef Zimovčák. Ten 
spolu s dalšími cyklisty projel ve dnech 6. až 15. června republiku od Aše na Velehrad (1505 km, 316 
měst). Na jednotlivých etapách se k nim mohl na část cesty (nebo na celou) přidat kdokoliv. 
V Turnově tak učinilo přibližně deset Turnovanů, včetně starosty Tomáše Hockeho, a vydali se 
společně směrem na Mašov a Ploukonice. Turnovská radnice věnovala cyklistům dar ve výši 
10.000 korun, k projektu se připojilo i dalších 56 měst. Výtěžek z celé akce byl poskytnut na pomoc 
onkologicky nemocným dětem. 
 
Povodně a turnovská pomoc Rudníku 
V polovině června zasáhly bleskové záplavy několik obcí v podhůří Krkonoš, Jizerských hor 
a Českomoravské vrchoviny. Voda se mnoha místy prohnala bez větších škod, ale několik obcí bylo 
poničeno velmi výrazně a škody se v nich vyšplhaly k desítkám milionů korun. Jednou z nich byla 
i obec Rudník na Trutnovsku – naše město i obyvatelé se rozhodli směřovat svou pomoc právě tam. 
Byla uspořádána sbírka čisticích prostředků a město schválilo pomoc ve výši 250.000 korun. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
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Setkání se starostou – Turnov II.  
17. června se v budově ZŠ školy v Alešově ulici konalo setkání občanů se starostou města a dalšími 
představiteli. Řešilo se především urbanistické řešení prostor kolem ZŠ Alešovy, budovy střední školy 
a haly TJ, revitalizace sídliště, vznik zeleninových trhů u kubistického domu a další.  
 
Koncert na pomoc Rudníku 
19. června proběhl na náměstí koncert Turnov Rudníku – sbírka holínky 2013, na které vystoupili 
umělci bez nároku na honorář. Koncert zorganizovala agentura PodNos a program byl následující: 
Hlavní koncert na náměstí Českého ráje: 14.00 – Messeráček, Základní umělecká škola Turnov, 15.00 
– Čmukaři, 16.00 – Waldovy Matušky, 16.30 – Taneční a pohybová škola Ilma, 17.00 – Michal Hrůza 
a kapela Hrůzy, 18.00 – DeBill Heads. V atriu muzea: 18.00 – Turnovanka, 19.00 – Nakafráno, 20.30 – 
Dědkové. Celkem se podařilo od Turnováků vybrat 38.470 korun, což spolu s příspěvkem města činilo 
téměř 290.000 korun.  
1. července pomoc na radnici symbolicky převzal starosta Rudníku a Turnov a jeho občanům za ni 
poděkoval. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Povodňové škody 
Povodně způsobily v Libereckém kraji škody za 568,4 milionu korun. Největší škody zůstaly na 
silnicích a mostech, přičemž nejvíce byla poškozena silnice číslo 592 z Chrastavy do Nové vsi. Na 
železnici zaznamenali největší poškození na trati z Křižan do Rynoltic. Záplavy zastihly v kraji 45 obcí. 
 
Teplotní rekord 
20. června v Turnově panovalo už několikátý den vedro a podle místního meteorologa Vlastimila 
Brůčka padl absolutní turnovský rekord, když se na teploměru ukázala teplota 37,4 °C!  
 
Setkání se starostou – odpady 
26. června se ve velkém sále Střelnice konalo setkání občanů města se starostou, tentokrát na téma 
odpadového hospodářství a likvidace komunálního odpadu.  
 
Herny nesmějí mít reklamu 
27. června přijalo zastupitelstvo v tajném hlasování zákaz venkovní reklamy u podniků, které 
provozují hazard (tj. heren – v Turnově jich v roce 2013 bylo sedm), úplný zákaz těchto provozoven 
nezískal mezi zastupiteli dostatečnou podporu. Otázka hazardu ve městech je v České republice velmi 
aktuální, teprve v roce 2013 získala města možnost hazardní provozovny na svém území úplně 
zakázat, nebo limitovat jejich počet a umístění. Zatímco v některých městech na to netrpělivě čekali, 
v jiných se tato možnost setkala s obavou před ztrátou financí, které z heren v podobě daní plynou do 
městských pokladen. Herny jsou vnímány negativně především proto, že vytvářejí nebezpečné 
prostředí pro lidi ve špatné sociální situaci a podporují růst kriminality.  
 
Sbírka brýlí pro Afriku 
Místní skupina Červeného kříže spolu s Obchodní a hotelovou školou se připojili k charitativní akci 
liberecké ZOO a vyhlásili sbírku použitých dioptrických a slunečních brýlí, které poté putovaly do 
Afriky k pacientům, kteří si nové brýle nemůžou dovolit. Brýle byly sbírány do sběrných nádob 
v nemocnici a v Obchodní škole. Vybralo se více než 200 ks, před odesláním byly studenty oboru 
jemný mechanik – optik zdejší Obchodní a hotelové školy odborně vyčištěna a dioptricky změřeny.  
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ČERVENEC 
 
Zvýšení jízdného v MHD 
Od 1. července došlo ke zvýšení cen jízdenek v městských autobusech. Z původních 8 korun vyrostla 
cena na 10 korun. Cena týdenní jízdenky vzrostla z 64 na 72 korun a měsíční z 240 na 270 korun. 
Důvodem bylo sjednocení tarifů jízdného v rámci Libereckého kraje.  
 
Jízdy parním vlakem s divadelním vagonem 
Po celé prázdniny se mohli zájemci svézt po Českém ráji parním vláčkem, taženým turnovskou 
lokomotivou řady 310. Tuto možnost měli již po dvacáté. O lokomotivu pečuje zdejší Klub přátel 
železnic Českého ráje, který ji před dvaceti lety celou rozebral a šroubek po šroubku opravil a sestavil. 
Mašinka, které říkají Babička, si zahrála také v několika filmech české i zahraniční produkce. 
Nejznámější jsou Krev zmizelého, Obsluhoval jsem anglického krále, Sněžná noc a Smyčka, mašinka 
hrála i v několika dokumentech. O prázdninách pravidelně jezdí na trase z Turnova do Rovenska a do 
Semil. 
Parní vlak se soupravou historických vagonů jezdil na dvou trasách – do Rovenska pod Troskami a do 
Semil. (Do Rovenska vyjížděl v 9.00 hodin a po hodinové přestávce se vracel zpátky, do Semil odjížděl 
v 13.45 hodin, kde vydržel 1 hodinu a půl než se vydal zpátky. Na obou trasách vlak zastavuje ve 
všech zastávkách. 
První turnovské železniční loutkové divadlo. K vlaku bývá již několik let připojen i speciální historický 
divadelní vagon z roku 1905, ve kterém se odehrávají divadelní představení pro děti. Hraje se vždy ve 
stanicích Rovensko pod Troskami, Turnov, Semily a Malá Skála. Představení pro děti hrají členové 
loutkářského souboru Na Židli. (Více viz Kultura – spolky). 
 
Slaměný drak v české Guinessově knize 
Areál Šťastná země v nedalekých Radvánovicích patří k důležitým cílům turistů i místních rodičů 
s dětmi. Jeho pracovníci každoročně připravují několik zábavných akcí (vítání školy, bramborové 
vaření ad.), ale kromě toho lze areál navštívit kdykoliv jindy, neboť se v něm vyskytuje přibližně sto 
dřevěných objektů a prolézaček z místní dílny Tomovy parky. Nejoblíbenější a největší akcí je letní 
Slamák, kdy je celý areál zaplněn slaměnými stavbami a postavami. Každoročně pak vzniká hlavní 
slaměný objekt – maskot roku. Letos to byl slaměný drak, který byl pro svou velikost zapsán do české 
verze Guinessovy knihy rekordů (v loňském roce byl dinosaurus). Drak byl zapsán jako největší objekt 
vyrobený ze slámy. Na délku měřil 23 metrů, na výšku sedm metrů a rozpětí křídel měl 49 metrů.  
 
Vznikla škola Sluníčko 
1. července se Mateřská škola Kosmonautů spojila s tamní mateřskou a základní školou v jeden 
subjekt nesoucí jméno Mateřská škola a základní škola Sluníčko. Škola se nadále věnuje dětem 
s postižením. (Více v kapitole Školství).  
 
Hasiči v hotelu Beneš 
3. července museli hasiči odčerpat metr vody, která natekla do sklepa hotelu Beneš při podvečerní 
bouřce. 
 
Velehrad – arcibiskup předával dary vyrobené v DUV Granát 
Na Velehradě se uskutečnily oslavy výročí 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Při té 
příležitosti se uskutečnilo setkání církevních hodnostářů a významných hostů v čele s prezidentem 
Milošem Zemanem. Hostům předal olomoucký arcibiskup Jan Graubner 50 křížků s českými granáty, 
které zhotovili v turnovském DUV Granát. 
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Letecký modelář zvítězil v evropském poháru 
6. července získal sedmnáctiletý turnovský modelář Marek Plichta 3. místo v evropském poháru 
obřích modelů (F3M třímetrové modely). V roce 2012 obsadil v nižší kategorii místo první. 31. 8. se 
stal mistrem České republiky v kategorii F3M a úspěšný byl i v mnoha dalších soutěžích. 
 
Kámen a šperk v Českém ráji 
6. července proběhl devátý ročník prázdninové akce Kámen a šperk v Českém ráji, který pořádá 
Město Turnov v režii místního Informačního centra. Má za cíl obohatit nabídku pro turisty a zaměřit 
jejich pozornost i pozornost místních na skutečnost, že jsme město kamenářů a šperkařů. Programy 
v tomto duchu se konají v rámci celých prázdnin. 6. července proběhl hlavní program na náměstí. Ve 
třech stanech předváděli své řemeslo místní kamenáři a šperkaři, ale i jejich kolegové z Polska. 
Netradičním vrcholem letošního ročníku byla večerní módní přehlídka historických oděvů s ohňovou 
show.  
Ačkoliv snaha mnoha subjektů ve městě je k posílení představy Turnova jako kamenářského centra 
stále namířena, nejde se zbavit dojmu, že většina místních naše město takto nevnímá. Uvidíme, zda 
se to v budoucnu podaří změnit, podobné aktivity tomu jistě mohou pomoci, ale základem je snaha 
místních se kamenářstvím, broušením kamenů, výrobou šperků a jejich prodejem zabývat. Ve městě 
však na šperkařské obchody a dílny s místními výrobky téměř nenarazíte, pokud nevíte, kde je hledat, 
a nezdá se ani, že by Turnováci byli na svou specialitu nějak výrazněji hrdí. 
 
Kniha o českých granátech 
9. července byla v galerii Granát pokřtěna nová kniha týkající se regionu – Český granát autora Radka 
Hanuse. Vyšla v nákladu 1500 ks. Kniha vznikla u příležitosti oslav 60. výročí DUV Granát. (Více viz 
Turnov – kalendárium – leden, fotografie ve fotopříloze). 
 
Noční výstup na Trosky 
10. července se poprvé po dlouhé době (zdali kdy vůbec) otevřely Trosky návštěvníkům v noci. 
Během prázdnin se tak stalo ještě třikrát a zdá se, že místní kastelán zahájil novou a oblíbenou 
atrakci. Hned prvního výstupu se zúčastnily téměř tři stovky lidí. Mohli si to zopakovat ještě 27. 7., 
7. 8. a 24. 8. 
 
Rallye Bohemia 
13. a 14. července se konal 40. ročník vyhlášené Rallye Bohemia, jejíž rychlostní zkoušky probíhaly 
14. července i na Turnovsku, v katastru obcí Vyskeř, Olešnice a Kacanovy, kde byly části komunikací 
veřejné dopravě uzavřeny. 
 
Záchody na autobusovém nádraží 
15. července vyřešili zastupitelé problém s chybějícím sociálním zázemím pro cestující na novém 
autobusovém terminálu u nádraží. Protože oprava nádražní budovy, kde mělo zázemí vzniknout, je 
zatím v nedohlednu a stávající záchodky naprosto nevyhovují a jsou navíc daleko (na druhé straně 
budovy), proběhla dohoda s majitelem restaurace Albion naproti nádraží ČD, který za úplatu 
350.000 Kč ročně zpřístupní toalety restaurace i cestujícím.  
  
Nová vyhláška o kácení stromů 
15. července začala platit nová vyhláška, která rozšiřuje možnost majitelů kácet stromy na svých 
pozemcích. Dříve nesměl být pokácen strom určité výše (obvodu kmene) bez povolení úřadu 
(v našem případě Odboru životního prostředí na radnici), nyní můžou majitelé na svých oplocených 
a veřejnosti nepřístupných zahradách stromy kácet bez povolení. Od 1. listopadu 2014 vešla 
v platnost nová vyhláška, která pravidla opět zpřísnila.  
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Nový zvrat v restituční kauze Walderode 
19. července informovala Česká televize o tom, že Krajský soud v Hradci Králové zrušil dva roky staré 
rozhodnutí semilského okresního soudu o vydání zámku Hrubý Rohozec a dalšího majetku dědičce 
rodu Walderode Johanně Kammerlandové. Bez ohledu na konečný výsledek je dost špatné, že české 
soudy nejsou schopny tento restituční spor vyřešit od roku 1992.  
 
Festival Dolánky 2013 
19. a 20. července se konal festival Dolánky 2013, jehož součástí se stala i 28. folková noc (dříve na 
Frýdštejně). (Více viz Kultura – kalendárium).  
 
Radary na silnicích 
22. července byly spuštěny nové radary firmy AŽD Praha na měření rychlosti při průjezdu vozidla. 
Nahradily radary firmy Czech Radar, které měřily rychlost při průjezdu kontrolním bodem, zatímco ty 
nové měří rychlost na několika metrech při průjezdu mezi dvěma body. Radary jsou ve městě dva: na 
průtahu silnice I/35 ve směru na Jičín a v ulici 5. května ve směru od Semil do centra. V okolí jsou pak 
další čtyři: v Radvánovicích ve směru na Jičín i ve směru opačném a na Malé Skále ve směru na 
Železný Brod i ve směru na Turnov. Radary byly v Turnově a okolí instalovány v roce 2007, ty 
předchozí byly vypnuty na začátku května.  
Radary mají působit preventivně tak, aby řidiči zvýšili svou snahu jezdit po městě pomalu 
a ohleduplně. V současnosti platí v České republice nejvyšší povolená rychlost v obcích 50 km/hod. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Benátská noc 
25. až 28. července se v Malé Skále uskutečnil 21. ročník hudebního festivalu Benátská noc. Navštívilo 
jej 15.000 lidí. Festival ukončil v neděli večer koncert Pražského výběru a zpěvačky Jany 
Kratochvílové. 
 
Kruhy v obilí 
V noci z 27. na 28. července se v poli obilí mezi Jenišovicemi a Ždárkem objevily kruhy v obilí a rázem 
se staly lákadlem návštěvníků z široka daleka a zpráva o nich se objevila i v celostátních médiích. 
Kruhy v obilí jsou podle jedněch vzkazy návštěvníků z vesmíru, podle druhých vydařené vtípky 
šprýmařů. Ty naše letošní patřily jednoznačně k těm nejkrásnějším a nejsložitějším, které byly dosud 
zaznamenány. Na kruhy se během pár dní, které chyběly do žní, přijely podívat desítky lidí. (Další 
fotografie ve fotopříloze). 
 
Silné bouře 
29. července se v podvečer se Českem prohnaly silné bouřky, které se nevyhnuly ani Turnovsku. 
Objevily se zde kolem 20. hodiny, větší škody však nenapáchaly. I tak hasiči vyjížděli k několika 
desítkám událostí, nejčastěji k popadaným stromům, které na několika místech regionu zatarasily 
silnice. Na sídlišti Výšinka bylo metr vody a hasiči čerpali vodu ze sklepů i v Sobotecké a Nádražní 
ulici. V úseku Turnov – Hodkovice nad Mohelkou nejezdily až do 12. srpna vlaky kvůli opravě vodou 
podemleté tratě. V Libereckém kraji (Jeřmanicích) zahynul jeden člověk pádem do rozvodněného 
potoka.  
 
 

SRPEN 
 
Zeleninové trhy v Turnově 
Od 1. srpna je pro prodej čerstvé zeleniny, květin, grilovaných kuřat a jiného sortimentu vyčleněn 
v Turnově nový prostor, a to za kubistickým domem v Nádražní ulici. Prodejci opustili parkoviště 
u prodejny Billa a případné další prostory ve městě a přestěhovali se naproti přes ulici. 
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K přestěhování se rozhodlo město proto, aby stánky a auta prodejců nezabírala nadále parkovací 
místa a aby se nakupující nepohybovali u rušné ulice a cítili se bezpečně. Prodejci využívají prostor 
zdarma, přednost dostávají ti, kteří prodávají potraviny a nekomerční zboží (řemeslné výrobky). 
Úprava celého prostoru přišla město na sto tisíc korun. Problém s pořádáním trhů ve městě trvá 
několik let, zatímco poptávka po možnosti nakoupit čerstvé potraviny a výrobky od (nejlépe) místních 
pěstitelů roste, nepodařilo se dosud najít místo, kde by se trhy konaly bez problémů. Snaha pořádat 
je na hlavním náměstí se před dvěma lety setkala s negativní reakcí veřejnosti (nehezké stánky a auta 
na hezkém náměstí) a místních obchodníků (konkurence, která nemusí platit žádné nájmy a 
poplatky). 
Na novém místě se z počátku také objevily problémy, především s tím, že prodejci a jejich auta 
blokovala chodník a ulici nebo že prodejce griloval kuřata přímo pod okny bytového domu, postupně 
se situace klidnila. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Chodník z Hruboskalské ulice na Výšinku 
Od počátku července opravovaly Technické služby Turnov spojnici sídliště s centrem města. Byl 
vyměněn asfaltový povrch. Chodník byl veřejnosti předán na konci prvního srpnového týdne. Oprava 
přišla na necelých 130.000 Kč.  
 
Exhibicionista 
Policie informovala veřejnost, že už dva měsíce se ve městě objevuje exhibicionista, který přepadl 
několik žen, jména na cyklostezce v Dolánkách. Muž se před ženami pouze odhaloval, žádné ženě 
neublížil. Po zveřejnění upozornění se již další případ neobjevil. Muž byl policií dopaden v květnu 
2014. 
 
Začala výstavba waldorfské mateřské školy na Daliměřicích 
V srpnu začala demolice waldorfské mateřské školy na Daliměřicích. Základní kámen nové budovy byl 
položen 18. září. Ještě před zahájením demolice staré školky v Daliměřicích umožnilo město lidem, 
aby si z ní odnesli stará okna, dveře, svítidla nebo umyvadla. Zájem veřejnosti byl veliký, a tak spousta 
součástí staré budovy nadále slouží. (Více viz Školství – základní informace).  
 
Bazének na sídlišti u nádraží 
Do 15. srpna se mohli obyvatelé města vyjádřit k budoucnosti chátrajícího bazénku na sídlišti 
u nádraží, v blízkosti prodejny Billa. Město se rozhoduje, zda jej obnoví, nebo nechá zavést. V anketě 
na webu turnovskovakci.cz se poměr lidí pro a proti zavezení bazénku zastavil téměř na 50 % (860 x 
840 hlasů), na městský úřad však dorazilo pouze deset reakcí, z nichž většina požadovala jeho 
zavezení a osázení prostoru zelení. Do konce roku zůstal bazén tak, jak byl. (Fotografie ve 
fotopříloze). 
 
Majitelé pozemků Kinský dal Borgo budou chránit přírodu 
16. srpna podepsali zástupci společnosti Kinský dal Borgo dohodu s Agenturou ochrany přírody 
a krajiny ČR na hradě Kost dohodu a hospodaření na pozemcích tak, aby byla zajištěna ochrana 
přírody a krajiny. Dohoda byla podepsána na devět let.  
 
Nový šéf turnovské kultury 
19. srpna proběhlo výběrové řízení, které z celkového počtu dvanácti uchazečů vybralo nového 
jednatele Kulturního centra Turnov – Mgr. Davida Peška ze Železného Brodu. Funkční období mu 
začalo 2. září. 
 
Vesnice roku Libereckého kraje 
V roce 2013 se vesnicí roku našeho kraje stala Nová Ves nad Nisou. 21. srpna její starosta převzal 
cenu – Zlatou stuhu a půl milionu korun. Hodnotitelská komise soutěže ocenila zejména komplexní 
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přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání, mládeže, spolkového života a životního 
prostředí. Další prvenství si Nová Ves nad Nisou odnesla za natočení reprezentačního videa v soutěži 
Video Libereckého kraje. 
 
Fotbalové reprezentace v Turnově 
20. a 21 srpna se v Turnově odehrály dva fotbalové zápasy, ve kterých se utkaly reprezentace 
Maďarska, Ukrajiny a Turecka. (Více viz Sport – kalendárium). 
 
Výročí okupace roku 1968 
21. srpna jsme si připomněli 45 let ode dne, kdy československé hranice překročila vojska Varšavské 
smlouvy. Žádné připomínkové akce se ve městě nekonaly. (Osobní vzpomínka Jitky Petruškové 
z Turnova na 21. srpna 1968 viz příloha.) 
 
Česko-polské divadlo 
24. srpna se v Turnově, v atriu muzea, hrálo mezinárodní divadlo, které připravily společně děti 
z Turnova a polské Jelení Hory. (Více viz Kultura – kalendárium). 
 
Lety vrtulníkem 
25. srpna uspořádalo město ve spolupráci se společností Heli Czech lety vrtulníkem pro zájemce z řad 
obyvatel města. Akce trvala dvě hodiny a každý zájemce zaplatil 500 Kč. Dva vrtulníky značky 
Robinson R44, řízené profesionálními armádními piloty z tygří letky, kteří mají zkušenosti i z misí 
v rámci NATO, vynesly k nebi vždy na několik minut desítky turnovských občanů. Vrtulníky startovaly 
z prostoru Na Lukách, kam se přišly podívat desítky lidí, i těch, kteří se ve vrtulníku neproletěli. Akce 
se opakovala zhruba po roce a vzhledem k zájmu je pravděpodobné, že se vrátí i v roce 2014. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
e-Aukce na dodavatele energií 
Na konci srpna se uskutečnila elektronická aukce elektřiny a zemního plynu. Město se spojilo s aukční 
spolčeností eCENTRE a nabídlo svým občanům a malým živnostníkům možnost spojit se a zúčastnit se 
celostátní aukce na dodávku energií. Aukce se zúčastnilo 3568 domácností ze 120 měst, z Turnova 
bylo 269 zájemců. Společnosti se podařilo vysoutěžit ceny, které jsou v průměru o 32 % u elektřiny 
a 26 % u plynu nižší, než byly doposud.  
 
Nehoda kamionu 
26. září odpoledne sjel kamion ze silnice I/35 za Turnovem směrem na Sedmihorky a zablokoval 
železniční trať. Ta musela být na několik hodin uzavřena. Kamion a jeho náklad dřeva musely 
vyprošťovat dva jeřáby a zásah trval několik hodin. Ke zraněním naštěstí nedošlo.  
 
Pokládka asfaltu v ulici 28. října 
26. a 27. srpna probíhala v opravované ulici 28. října pokládka nového asfaltového povrchu. (Více viz 
Stavební úpravy). 
 
Setkání občanů s vedením města 
28. srpna se ve Střelnici konalo setkání občanů se starostou města a zastupiteli, na kterém se lidé 
mohli vyjádřit k důležitým aktivitám města – zejména k situaci v nemocnici a ke stavbě sportovního 
areálu v Maškovce. Setkání se konalo 24 hodin před důležitým jednáním zastupitelstva, na kterém 
měly být dané věci vyřešeny. Setkání se zúčastnilo cca 30 občanů. (Fotografie ve fotopříloze). 
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Schválena výstavba sportovního areálu v Maškovce 
Zastupitelé města na své schůzi 29. srpna schválili pouhými čtrnácti hlasy výstavbu sportovního 
areálu v Maškových zahradách, překvapivě však připojili k projektu i záměr vystavět nekryté kluziště. 
(Více viz zpráva z 26. září a samostatná zpráva Turnov – souhrnné zprávy.) 
 
Co se Šetřilovskem? 
29. srpna jednali zastupitelé o opuštěné restauraci Šetřilovsko. Městu se zatím nedaří ji prodat za 
navrhované 4 miliony, snížit cenu zastupitelé nechtějí. V podmínkách prodeje není stanoveno, že 
nový vlastník musí zachovat provoz restaurace. Jsme tedy zvědavi, co se s touto staletou a legendární 
výletní restaurací stane.  
 
Básníci ticha 
31. srpna se v prostoru letního kina konal mimořádný koncert Básníci ticha. (Více viz Kultura – KCT). 
 
Restaurování kříže v Mašově 
Na konci srpna byly dokončeny restaurátorské práce na pískovcovém kříži v Mašově před čp. 165. 
Kříž opravil Petr Verich z Prahy za 56.000 Kč.  
 
Turistické infocentrum navštívil rekordní počet lidí 
Turnovské informační centrum sloužící turistům i obyvatelům města letos v srpnu zaznamenalo 
rekordní návštěvu 8091 návštěvníků, což bylo nejvíce za existenci infocentra. Zvýšenou návštěvnost 
zaznamenali během letní sezony obecně, návštěvníků bylo o 13 % více než v roce 2012. Přispěly 
k tomu také nové služby – prodej e-vstupenek a distribuční místo magazínu 5+2. Ze zahraničních 
návštěvníků převládali Němci, Holanďané a Poláci. V letošním roce byl zaznamenán nárůst turistů 
z Dánska, Izraele, Maďarska a Rumunska. 
 
O prázdninách víc hořelo 
O 40 požárů více než v loňském roce museli řešit krajští hasiči o letošních prázdninách. Bylo to celkem 
189 požárů, které vznikaly, kromě lidské nedbalosti, kvůli velkému suchu – častěji hořely přírodní 
porosty. Poměrně vysoko stoupaly i počty technických pomocí, za kterými stojí především odklízení 
popadaných stromů po několika ničivých bouřkách a taktéž čerpání vody ze zatopených sklepů. 
Celkem hasiči HZS Libereckého kraje zasahovali za období prázdnin u 1042 událostí.  
 
 

ZÁŘÍ 
 
Most v Ohrazenicích 
Od začátku září byl po dlouhých měsících znovu otevřen opravený most v Ohrazenicích, který je 
důležitou spojnicí Lažan s Turnovem. Měl být zprovozněn už v roce 2012, ale při zahájení prací se 
přišlo na velmi špatný technický stav, který práce prodražil a prodloužil – stavba musela být dlouho 
zakonzervována (kvůli změně práce a výběru nové firmy). Most nakonec opravila společnost Chládek 
& Tintěra. Opravy byly financovány z úvěru a díky soutěži byla původně vypočítaná cena 4,6 milionů 
snížena o 800.000 korun. 
 
Nová miniškolka 
Od září otevřelo Centrum pro rodinu Náruč celotýdenní provoz miniškolky – tedy školky pro děti od 
2,5 let věku. Miniškolka slouží dětem i jako příprava pro nástup do běžné mateřské školy.  
 
Nový školní rok zahájil hejtman 
2. září byl zahájen nový školní rok. Na střední zdravotnické škole jej zahájil hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta, bylo to vůbec poprvé, co hejtman školní rok zahajoval v Turnově, na Střední 
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uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole v Turnově zahájila školní rok náměstkyně hejtmana 
Hana Maierová, bývalá starostka Turnova. (Více viz Školství – kalendárium v kronice 2014 a Střední 
zdravotnická škola 2013, fotografie ve fotopříloze).  
 
Setkání na Výšince kvůli dětskému hřišti 
4. září se asi dvacet občanů setkalo se starostou a zástupci města na dětském hřišti na Výšince před 
domy čp. 1920 a 1922 v Rubínové ulici. Hřiště již dosloužilo, a tak se vedení města zajímalo co a jak by 
chtěli místní upravit a zlepšit. Výsledkem je domluva na přípravě projektu na vybudování nového 
hřiště. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Poškozená socha 
V důsledku pádu stromu byla poškozena socha stojící na začátku Metelkových sadů. Před několika 
lety byla poškozena také, tehdy byla rychle opravena, nyní strom urazil téměř stejnou část sochy. 
Socha byla opravena až v roce 2014. 
 

     
 
Turnovská kronika se umístila v soutěži 
5. září byly v libereckém muzeu vyhlášeny nejlepší kroniky obcí Libereckého kraje. Soutěž vyhlásil 
Liberecký kraj na popud archivářů ze Semil. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – v obcích do 2000 
obyvatel (přihlásilo se jich 13) a v těch větších (8 přihlášených), kroniky hodnotila odborná komise 
archivářů, historiků a pracovníků odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajského 
úřadu, která hodnotila vždy dva ročníky z jedné obce. Kronika města Turnova za rok 2010 a 2011, 
kterou vedla paní Jana Zajícová, získala druhé místo. Druhé místo malých obcí získala kronika obce 
Loučky, kterou vede Turnovačka, dočasně přesídlená do Louček, a zároveň turnovská muzejnice Jitka 
Petrušková. Vítězům poděkoval a symbolické dary předal hejtman Martin Půta a jeho náměstkyně 
Hana Maierová.  
 
Cirkus v Turnově 
 4.–8. září hostoval v Turnově cirkus Joo. (Více viz Kultura – jednorázové akce). 
 
Krajské dožínky 
7. září se v obci Brniště konaly jedenácté krajské dožínky, na které přišlo regionální pěstitele 
a výrobce podpořit několik stovek lidí. Během nich byl vyhlášen i Nejlepší výrobek Libereckého kraje 
u odvětví potravinářství a zemědělství, kterým se tentokrát stal loupák z Jizerských pekáren. Součástí 
oslav byla mše, dožínkový průvod, soutěž o nejlepší dožínkový koláč a další.  
 
Světluška v Turnově 
11. září proběhl v městech v České republice a také v Turnově další ročník charitativní sbírky 
Světluška, která shromažďuje peníze pro pomoc nevidomým lidem. Projekt, který zřizuje nadační 
fond Českého rozhlasu, patří k nejpopulárnějším akcím tohoto druhu v republice. Během 
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světluškového dne procházejí městy mladí lidé s tykadly a vybírají finanční dary, za které dárcům 
věnují drobné dárečky (náramek, magnet nebo CD). V Turnově se světluškami stali studenti 
turnovského gymnázia. Patronem celostátní sbírky je populární zpěvačka Aneta Langerová. Ke sbírce 
se napojuje řada dalších charitativních akcí, kromě pražské Kavárny potmě (která stává za 
Stavovským divadlem a kde v naprosté tmě obsluhují zákazníky nevidomí lidé) to letos byly například 
neorganizované tance pro Světlušku na veřejných prostranstvích. Představte si – jdete po ulici 
a najednou zazní hudba a lidé okolo vás začnou tančit. A vy se můžete přidat. 
 
Evropská noc pro netopýry 
13. září se na hradě Valdštejně konala akce, která návštěvníky seznamovala s nočními obyvateli 
hradu. (Více viz Kultura – Valdštejn).  
 
Nový krajský policejní ředitel 
V polovině září se novým krajským policejním ředitelem stal Vladislav Husák, který nahradil Milana 
Franka. Husák byl mj. policejním prezidentem, velitelem cizinecké policie a velitelem Útvaru na 
ochranu ústavních činitelů. Mezi své priority při nástupu do funkce uvedl posílení policistů na 
jednotlivých odděleních, což by se mělo týkat i dlouhodobě podhodnoceného turnovského oddělení. 
 
Týden mobility 
Od 16. do 22. září probíhala v Turnově akce k Evropskému týdnu mobility, který má obyvatele 
evropských měst upozornit na stále narůstající automobilovou dopravu a její možná řešení. 
Kontrolních akcí na dodržování silničních pravidel se s policisty zúčastnili i žáci z turnovských 
základních škol (kontrolovali například přechody pro chodce a měřili rychlost v Nádražní ulici, 
špatným řidičům děti rozdávaly zamračené smajlíky a strážníci pokuty). Na skautském ostrově bylo 
připraveno dopravní hřiště, ale vzhledem ke špatnému počasí si své návštěvníky nenašlo, také žádný 
zájemce nedorazil do hasičského areálu, kde byl připraven den otevřených dveří. 
Hlavní program proběhl v Turnově 19. září, kdy se Skálova ulice uzavřela automobilům a prožila 
Evropský den bez aut. Místo nich se na ulici předvedl trojnásobný mistr světa a reprezentant ČR 
v biketrialu Martin Šimůnek, hasiči a zdravotníci představili dětem a veřejnosti svoji techniku 
a předvedli ukázky nejrůznějších zásahů, k vyzkoušení byla připravena elektrokola. Připraven byl 
i pořad o třídění odpadu Odpad z nebe nespad. Převážně děti obdivovaly vycvičenost policejního psa 
při ukázce zadržení nebezpečného pachatele. Zdravotníci nechali nahlédnout do sanity rychlé 
pomoci. Jízdu zručnosti na odstrkovadlech a tříkolkách zorganizovalo pro nejmenší Centrum pro 
rodinu Náruč, pro ty větší na kolech Žlutá ponorka. Na akci dorazil starosta města Tomáš Hocke na 
koloběžce, aby bohatý program zahájil. Nutno napsat, že počasí opravdu akci nepřálo, byla zima 
a deštivo, ale akce se zúčastnilo asi čtyři sta účastníků. 
V pátek se pro zájemce z řad seniorů konala v Metelkových sadech výuka nordic walking, tedy 
turistické chůze s holemi. Zúčastnilo se jí asi dvacet seniorů. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Den otevřených dveří v sokolovně 
17. září zpřístupnil TJ Sokol celou budovu sokolovny ve Skálově ulici veřejnosti. Po opravě před 
několika lety se jistě jedná o jednu z nejpěknějších staveb v centru města, do níž se však běžný občan 
jen tak nedostane. (Více viz Sport – TJ Sokol). 
 
Setkání občanů se starostou na Malém Rohozci 
17. září se starosta s několika dalšími zástupci města setkal s občany Malého Rohozce. Setkání se 
konalo v prostorách knihovny na Rohozci a přišlo na něj asi dvacet občanů. Předseda zdejšího 
osadního výboru Jiří Drahoňovský seznámil starostu s problémy obce. Jednání se zúčastnil 
i Rohozecký okrašlovací spolek prostřednictvím Lukáše Berndta. Hlavním tématem byly aktivity firmy 
Kamax a její rozšíření. Řešil se také stav komunikace ve Vazoveckém údolí, kde po její opravě dochází 
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k nárůstu provozu aut, cyklistů a in-line bruslařů, což vede k nebezpečným situacím. Občanům chybí 
prostor ke společnému setkávání, rádi by, aby v obci vyrostlo dětské hřiště. Stav bývalé sokolovny, 
kterou město prodalo před šesti lety, je havarijní. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Položen základní kámen waldorfské mateřské školy 
18. září byl slavnostně položen základní kámen nové budovy waldorfské školky v Daliměřicích. (Více 
viz Školství – základní informace, fotografie ve fotopříloze). 
 
Setkání starosty s občany 
19. září se starosta města Hocke setkal s občany přímo v turnovské nemocnici, kde s nimi diskutoval 
o jejím stavu a budoucnosti. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Ještěd slaví 40 let 
Televizní vysílač na Ještědu oslavil čtyřicáté výročí svého vzniku. Oslavy se spoustou doprovodných 
akcí vypukly 21. září.  
 
Svatohubertská slavnost na Valdštejně 
21. září se na Valdštejně uskutečnily Svatohubertské slavnosti. (viz Kultura – Valdštejn). 
 
Společnost Spokojený domov přivítala českou Miss World 
Obecně prospěšná společnost Spokojený domov, která má pobočku v Turnově a jejímž úkolem je 
péče o seniory, přivítala 24. září vzácnou návštěvu – Miss České republiky 2006 a Miss World 2006 
Taťánu Kuchařovou. (Více viz Zdravotnictví – Spokojený domov).  
 
Zastupitelé rozhodli o fúzi nemocnic 
26. září na svém zasedání schválili zastupitelé těsnou většinou patnácti hlasů souhlas s plánovanou 
fúzí turnovské a liberecké nemocnice. (Více viz samostatná zpráva). 
 
Sportovní areál v Maškových zahradách bude mít kryté kluziště 
26. září odhlasovalo zastupitelstvo poslední změnu v připravované výstavbě sportovního areálu 
v Maškovce – bude se stavět letní bazén a zastřešené kluziště. (Více viz zpráva z 29. srpna 
a samostatná zpráva Turnov – souhrnné zprávy). 
 
 

ŘÍJEN 
 
Hvězdárna na Vrchůře 
Objevila se zpráva, že by dlouho uzavřenou hvězdárnu chtěla využívat společnost Sundisk z Malé 
Skály. (Více viz Turnov – kalendárium – 24. ledna).  
 
Setkání zástupců města s restauratéry 
2. října se na radnici sešlo zhruba deset majitelů heren, klubů, pivnic a restaurací, kteří s vedením 
města řešili vzrůstající stížnosti obyvatel na rušení nočního klidu. Během letní sezony se totiž množily 
stížnosti Turnováků na chování provozoven i jejich hostů. Město nechce zasahovat do provozů 
živnostníků, ale bylo by rádo, aby i oni cítili potřebu situaci co nejvíce zklidnit.  
 
Železniční oslavy 
5. a 6. října milovníci železnice slavili 110 let fungování železniční tratě Turnov–Jičín, sté narozeniny 
turnovské parní lokomotivy 310.0134 a 20 let Klubu přátel železnic Českého ráje. Oslav na 
turnovském nádraží se zúčastnilo kolem 2.500 lidí, kteří se svezli parním vlakem. Staletá lokomotiva 
byla slavnostně „znovupojmenována“ jako Litovel, protože toto jméno nesla při svém zrodu, ale 
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během putování historií o něj přišla. Oslavy probíhaly i podél tratě v Rovensku pod Troskami, v Libuni, 
v Semínově Lhotě a v Jičíně. (Více viz Kultura – Klub přátel železnic Českého ráje, fotografie ve 
fotopříloze).  
 
Unikátní operace v Turnově 
7. října provedli ortopedi turnovské Panochovy nemocnice pod vedením primáře MUDr. Dalibora 
Durďy unikátní operaci náhrady kolenního kloubu, a to novým způsobem, kdy je pro pacienta na míru 
připravena šablona pro opracování kosti a umístění endoprotézy. Operaci nehradí zdravotní 
pojišťovny, proto ji zaplatila firma dodávající potřebné vybavení. Běžným operačním způsobem 
provedou v turnovské nemocnici přibližně dvě stovky operací kolenního a kyčelního kloubu.  

 
Oprava silnice Malá Skála – Frýdštejn 
15. října byla otevřena krajská silnice mezi Malou Skálou a Frýdštejnem, která byla kvůli havarijnímu 
stavu celá opravena. Investorem byl Liberecký kraj a oprava stála 52 milionů korun. V září 2014 
získala tato stavba cenu sympatie veřejnosti v soutěži Stavba roku Libereckého kraje. 
 
Plastika Sphere před vilou Šárkou 
15. října 2013 proběhlo slavnostní odhalení nové plastiky ve veřejném prostoru, což není v poslední 
době tak časté (v roce 2012 byla odhalena plastika před Střelnicí, předtím však několik desítek let 
nic). Plastika vznikla na podnět majitele vily, turnovského podnikatele Ing. Formánka, který oslovil 
turnovskou šperkárnu, zda by se neujala návrhu. Studenti vypracovali deset návrhů, z nichž byl 
vybrán návrh Tomáše Vrány s názvem Sphere. Slavnostního odhalení se zúčastnili mj. starosta města 
Tomáš Hocke a náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová a samozřejmě zadavatel a studenti 
a pedagogové školy. (Fotografie ve fotopříloze). 

 

Hasičské cvičení 

16. října se na parkovišti u autobusového nádraží Na Lukách konalo taktické cvičení hasičů a vojáků, 

kteří řešili imitovaný požár automobilu přepravujících v nádobách chlor.  

 
Výlov Žabakoru 
16. října proběhl výlov rybníka Žabakor, kterého se účastnily asi tři stovky návštěvníků.  
 
Požár v chráněné dílně 
17. října v noci neznámý pachatel úmyslně založil požár v 1. chráněné dílně v Příšovicích, která 
zaměstnává pracovníky se změněnou pracovní schopností z širokého regionu. Pachatel rozbil okno 
a vhodil dovnitř zapálený kanystr s hořlavinou. Škoda činila pouze půl milionu, a to především díky 
včasnému zjištění a okamžitému zásahu hasičů. Kdyby požár vypukl v plné síle, byla by škoda 
mnohem vyšší. Vzápětí zareagovala Nadace ČEZ, která dílně věnovala 100.000 korun na okamžitou 
pomoc. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Setkání se starostou ve čtvrti u kasáren 
22. října se starosta města a další zástupci vedení města setkali s občany žijícími téměř v centru 
města, ve čtvrti obklopující kasárny (tedy ZŠ Žižkovu a Hotelovou školu). Do sálu v Hotelové škole 
dorazilo asi sedmdesát občanů. Diskutovalo se o podobě Metelkových a Rývových sadů, které by 
v roce 2015 měly projít zásadní rekonstrukcí. Řešila se odlehčovací severozápadní komunikace, pro 
kterou je v této části města vyčleněna rezerva v územním plánu, se kterou většina místních 
nesouhlasí. Řešil se špatný stav povrchu Jeronýmovy ulice, omezení rychlosti ve vilové čtvrti na 
30 Km/hod (dnes platí padesátka), neexistence obchodu s potravinami. Debata se vedla o podobě 
výstavby na Hruštici, o plánu radnice vykoupit část pozemků pro zelený koridor, vybudovat 
u mateřské školy parčík a řešila se i podoba plánovaných bytových domů, které zde mají vyrůst. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
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Setkání podnikatelů s vedením města 
23. října se v restauraci rohozeckého pivovaru konalo druhé letošní setkání turnovských podnikatelů 
se zástupci vedení města. Starosta Hocke účastníky seznámil s děním ve městě a mj. je požádal 
o účast na kampani Vlajka pro Masaryka. Na závěr účastníky ředitel pivovaru František Jungmann 
provedl pivovarem a nabídl jim možnost věnovat jako vánoční dárky svým blízkým pivní lahve s retro 
etiketami a logem vybrané firmy. Zda této nabídky podnikatelé využili, není známo. (O prvním setkání 
viz 10. dubna). 
 
Volby do Poslanecké sněmovny 
Ve dnech 26.–27. října proběhly předčasné volby do Poslanecké sněmovny České republiky. (Jak 
dopadly a jak se volilo v Turnově, je uvedeno v kapitole obecný přehled událostí v České republice. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Tomovy parky získaly ocenění za svá hřiště 
26. října převzal zástupce firmy Tomovy parky, která je jedním z velkých výrobců prvků pro dětská 
hřiště z přírodních materiálů, zvláštní cenu Nadace dřevo pro život. Cena byla součástí vyhlášení 
ankety Dřevěná stavba roku. Hřiště a herní prvky firmy, sídlící v Radvánovicích, jsou v posledních 
letech v Turnově a okolí hojně k vidění, např. mezi mosty v Dolánkách.  
 
Vlajka pro Masaryka 
Starosta města Tomáš Hocke navázal na jarní kampaň „Vlajka pro republiku“ (viz Turnov – 
kalendárium duben) vyhlášením jejího pokračování. Tentokrát chce motivovat občany a podnikatele 
ve městě, aby na oslavy státního svátku 28. října vyvěsili ve svých domech státní vlajky. Město 
k těmto účelům zájemcům zdarma věnovalo vlajky zakoupené z fondu na občerstvení hostů radnice. 
 
Oslavy státního svátku a ulice 28. října 
28. října proběhly ve městě tradiční oslavy státního svátku, tentokrát byly obohaceny o slavnostní 
předání rekonstruované ulice 28. října do užívání občanům (průjezdná byla už od 1. října). Ulice byla 
výrazně poničena v předchozích letech během složité dopravní situace při budování nových kanalizací 
v rámci projektu Čistá Jizera, když přes ni vedla objížďka.  
Večer se konalo slavnostní setkání v divadle, na kterém získal čestné občanství turnovský aktivista 
Josef Kunetka. (Fotografie ve fotopříloze). 

 Josef Kunetka patří již roky k nejaktivnějším občanům Turnova. Hned po revoluci v roce 1989  
se podílel na organizování odsunu sovětské armády z Turnova, do roku 1993 vykonával funkci 
místostarosty a byl členem rady města. V roce 1998–2010 působil v zastupitelstvu. V posledních 
letech je nejvíce vidět díky své aktivitě v kauze nedořešené restituce šlechtického rodu Walderode, 
kde stojí striktně na straně nevydání majetku potomkům rodu. V letech, kdy byl zastupitelem, 
organizoval tzv. Hyde parky, na kterých se mohli občané veřejně vyjadřovat k dění ve městě. 
Angažuje se mj. v záležitosti trasování silnice R 35 a odlehčovací komunikace skrz Turnov. V roce 2012 
vyznačil na silnici u Husova sboru v Žižkově ulici rozsah plánovaného kruhového objezdu, který by 
doslova zasahoval ke dveřím kostela. V roce 2013 se výrazně angažoval pro zachování turnovské 
Panochovy nemocnice. (S využitím článku z www.nasepojizeri.cz). 
 
Územní plán 
29. října se kolem osmdesáti občanů zúčastnilo veřejného projednávání nového územního plánu 
města. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
www.turnovskovakci.cz je nenavštěvovanější web 
31. října zaznamenalo počítadlo na webovém informačním serveru turnovskovakci.cz návštěvnost 
4215 IP adres! Průměrná návštěvnost serveru byla ve stejné době 2799 IP adres denně s průměrem 
jednotlivých přístupů 49.066 denně, facebookový profil serveru měl 1053 příznivců. Server, který 
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přináší souhrnné informace o dění v Turnově a okolí, tak patří k nejnavštěvovanějším informačním 
webovým stránkám v Libereckém kraji. Tištěná verze zpravodajství vychází jednou za 14 dní 
v nákladu 17.500 výtisků a je zdarma distribuován do schránek turnovských domácností. Jeho 
elektronická podoba pak směřuje na cca 200 e-mailových adres, kam si ji jejich majitelé objednali. 
Podle provozovatele serveru a vydavatele jeho tištěné verze Pavla Charouska jsou mezi těmito 
zájemci adresy z několika zemí Evropy, ale i z jižní Ameriky.  
 
Udělení Pocty hejtmana Libereckého kraje 
U příležitosti státního svátku uděluje hejtman Libereckého kraje ocenění osobnostem, které se svým 
celoživotním dílem nebo významným činem zasloužily o dobré jméno Libereckého kraje. V letošním 
roce se laureáty ceny stali Ing. Dalibor Dědek, prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc., Siegfried Weiss, Aleš 
Jaluška, MUDr. Aleš Fürst – in memoriam a PhDr. František Vydra. Záslužnou medailí bylo 
vyznamenáno také šestnáct příslušníků a jeden kolektiv složek Integrovaného záchranného systému 
Libereckého kraje. Letos poprvé mohli osobnosti nominovat samotní občané Libereckého kraje. 
Slavnostní večer se uskutečnil v libereckém muzeu. 
 
Krádež náhrobní desky 
Běžné chápání na to nestačí, ale přesto se to stalo. V polovině října byla policii nahlášena krádež celé 
mramorové desky (o rozměrech 171 x 84 x 3,5 cm) z jednoho hrobu na hřbitově u kostela Sv. Matěje 
na Hruštici.  
 
 

LISTOPAD 
 
Město pro byznys 
Turnov se umístil na pátém místě v hodnocení odborné ankety Město pro byznys Libereckého kraje, 
kterou zpracovává odborný týdeník Ekonom. (více v kapitole Firmy). 
 
Nové parkoviště na Výšince 
Na začátku listopadu bylo na Výšince u kotelny zprovozněno nové parkoviště, které má trochu 
pomoci se zoufalým nedostatkem parkovacích míst na sídlišti. Příjezd k němu vede Perlovou ulicí. Na 
místě byly instalovány dvě bezpečnostní kamery.  
 
Fokus otevřel krámek 
Občanské sdružení Fokus, pečující o lidi s mentálním handicapem, otevřelo ve svých prostorách ve 
Skálově ulici (za Skálovým sirotčincem) krámek s prodejem vlastních výrobků. Dosud mohli občané 
zakoupit rukodělné výrobky členů sdružení pouze příležitostně, zejména na Staročeských a vánočních 
trzích. Členové vyrábějí nejvíce keramiku, papírová přání, malují hedvábné šály, tkají koberce, pletou 
proutěné košíky apod.  
 
Bouda na ulici 
2. listopadu se konal čtvrtý ročník akce Bouda na ulici s lampionem. (Více viz Kultura). 
 
Bomba v Komerční bance – nebyla 
13. listopadu ohlásil anonym, že se v budově Komerční banky v Palackého ulici nachází výbušnina. 
Zásah, který toto oznámení vyloučil, trval přes dvě hodiny. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Rozkvetlý Turnov 
12. listopadu byly v rámci kulturního programu Večera na Sboře vyhlášeny výsledky 10. ročníku 
soutěže Rozkvetlý Turnov. Soutěž vyhlašuje město Turnov s cílem ocenit ty, kteří květinovou 
výzdobou svých domovů zvelebují město, a ty ostatní k tomu motivovat. Soutěž má tři kategorie: 
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A. Rodinné domy B. Byty a C. Organizace a firmy. V kategorii A, kam se přihlásilo sedm účastníků, 
zvítězila Irena Jursíková z ulice Karolíny Světlé, na druhém místě se umístila Iva Pohlová z ulice 
Hruborohozecké a na třetím místě manželé Haškovi ze stejné ulice. V kategorii B byly přihlášeny jen 
dvě účastnice, které byly oceněny – Lenka Nováková z ulice Diamantové a Ivana Mizerová z ulice 
Zahradní. Do kategorie C se nikdo nepřihlásil, město se ale rozhodlo samo ocenit dvě organizace, 
které dlouhodobě pečují o vzhled svých provozoven – Hotel Karel IV manželů Kovářových v Žižkově 
ulici a papírnictví Petra Zamla na Havlíčkové náměstí.  
 
Svatomartinská světýlka 
13. listopadu zazářila v parku za letním kinem Svatomartinská světýlka v lampionech nejmenších 
Turnováčků. Akci pořádalo sdružení Náruč Turnov. (Více viz Zdravotnictví – Náruč). 
 
Koulení chleba 
16. listopadu se konala prazvláštní akce, o jejíž smysluplnosti se dá v mnohém pochybovat. Turnovský 
pekař Jiří Mikula, majitel pekárny a sítě pekařství Mikula, uspořádal na sjezdovce ve Struhách soutěž 
v koulení chleba ze svahu a do svahu, na které spolupracoval i místní Klub lyžařů. Soutěže se zúčastnil 
i český trojnásobný olympionik a držitel rekordu ve skoku vysokém Jaroslav Bába. K závodům byly 
použity tříkilové bochníky, které jsou specialitou pekárny. Údajně byly použity neprodané zásoby, 
které navíc byly zabaleny v igelitu a po soutěži byly předány ke zkrmení koním. Akci navštívil přes 500 
lidí, především rodiny s dětmi. Ačkoliv Jiří Mikula po akci tvrdil, že chtěl upozornit na nedostatečnou 
kvalitu běžně dostupných pekárenských výrobků, těžko říct, jaký signál vysíláme světu a jaký příklad 
dáváme dětem, když „boží dar“ využíváme tak nedůstojně. Zvlášť zajímavé je to v kontextu letošního 
roku, kdy po celé republice probíhaly happeningy upozorňující na skutečnost, že naše společnost 
příliš plýtvá potravinami, zatímco část světa hladoví a na podvýživu stále umírají děti. (Fotografie ve 
fotopříloze). 
 
Turnovský student vyhrál v soutěži České hlavičky 
17. listopadu byly v brněnské Redutě vyhlášeny výsledky soutěže oceňující české studenty v pěti 
kategoriích. Přenos vysílala i Česká televize. Vítězem v kategorii Ekonomie a podnikání se stal student 
Obchodní a hotelové školy Filip Vinš. (Více viz Školství – Obchodní a hotelová škola).  
 
Turnovský film – Židovské památky Českého ráje 
20. listopadu byl v kině Sféra promítán nový film Židovské památky Českého ráje, který k natočení 
připravilo zdejší Informační centrum. Doprovodnou hudbu k filmu i k jeho slavnostní premiéře zajistil 
Mackie Messer Klezmer Band. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Setkání komunálních služeb 
21. listopadu se na Střelnici konalo odborné setkání Sdružení komunálních služeb, jehož se zúčastnili 
zástupci 39 organizací. Cílem setkání bylo seznámit účastníky s novými poznatky, technikou 
a změnami v legislativě. Garantem setkání byly Technické služby Turnov. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Hejtman v Turnově 
22. listopadu navštívil naše město hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Navštívil tři turnovské 
firmy (Kamax, Crytur a DUV Granát), Obchodní a hotelovou školu (budovu ve Zborovské ulici), setkal 
se se starosty okolních obcí, zastupiteli i občany. Řešil i špatný stav Nádražní ulice, kam se zajel 
podívat a kde na něj nečekaně čekalo 30 občanů, kteří s ním chtěli diskutovat (a hejtman diskutoval). 
Turnov se mu líbil, ocenil jeho aktivity i fungující občanskou společnost. (Fotografie ve fotopříloze). 
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Zemřel Vladislav Studnička 
27. listopadu zemřel Vladislav Studnička z Bukoviny (narozen v Turnově v roce 1935). Učitel, který 
působil na řadě škol v regionu (v Sezemicích na Boleslavsku, v Loukovci,v Petrašovicích na 
Českodubsku) a od roku 1959 do roku 1969 byl učitelem Zvláštní školy v Turnově. V letech 1969–1983 
pracoval jako vychovatel školní družiny a učitel Zvláštní školy v Semilech. Posledním jeho pracovištěm 
byla opět Zvláštní škola v Turnově, kde působil až do roku 1993. Psal básně, zejména pro děti.  
 
Setkání odborníků na povodňovou problematiku 
27. listopadu se v hotelu Karel IV. sešli čeští a saští odborníci na povodňovou problematiku – více než 
dvacet zástupců Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii, Agentury 
regionálního rozvoje, města Drážďan a Turnova. Sešli s v rámci projektu Strima (Sasko-český 
management povodňových rizik). Mj. je přivítal i starosta města. Konkrétním výsledkem projektu 
bude rozvoj modulárního systému pro evidenci škod. Systém bude odzkoušen v Turnově 
a Drážďanech. 
 
Nové obchodní centrum – Kontakt 
28. listopadu bylo v Turnově otevřeno první nákupní centrum, a to pod Výšinkou vedle supermarketu 
Lidl. V jedné budově se nachází obchody s elektronikou, oděvy, drogerií, lékárna a masna. Při 
otevření byly za akční cenu prodávány televizory a tablety – byl o ně velký zájem. (Viz stavení úpravy, 
fotografie ve fotopříloze). 
 
Zimní údržba cest 
Turnovští radní schválili plán údržby chodníků a silnic v Turnově pro zimní sezonu 2013/2014 
s několika úpravami oproti minulosti. Technické služby musí zajistit schůdnost chodníků a sjízdnost 
cest v době od 1. listopadu do 31. března. Nově bude možné využít posypovou sůl v ulici na Stebni, 
více se usoustředí na odklízení sněhu na autobusových zastávkách, omezí přístupnost do chatové 
oblasti na Bukovině – Hnanicích a nebudou udržovat obě strany Zborovské ulice jako dosud, ale 
uklízet se bude vždy jedna strana tak, jak je tomu v jiných ulicích. Cesta kolem náhonu Jizery zůstane 
bez údržby.  
 
Kalamitní stav 
28. listopadu byl v Turnově vyhlášen kalamitní stav (trval celé dopoledne), a to kvůli počasí. Mrholilo 
a silně namrzaly vozovky a chodníky. Vyhlášení kalamitního stavu umožnilo Technickým službám 
neřídit se schváleným plánem zimní údržby a například solit všechny vozovky a chodníky, i tam, kde 
to jinde z ekologických důvodů není povoleno.  
 
Hvězdárna na Vrchůře otevřena 
29. listopadu se uskutečnila první akce, a to u příležitosti průletu komety C/2012 S1 ISON. 
Uskutečnilo se veřejné pozorování komety, přednáška Mgr. Martina Gembece z České astronomické 
společnosti a vernisáž výstavy astrofotografií Karla a Martina Bunových. Akce se zúčastnilo asi 
80 návštěvníků. (Více o hvězdárně viz Turnov – kalendárium – 24. ledna, fotografie ve fotopříloze). 
 
Kluziště pro veřejnost otevřeno 
30. listopadu zahájilo sezonu kluziště/brusliště v Alešově ulici. (Více Sport – Městská sportovní. 
O sezoně 2013/2014 viz kronika města za rok 2014). 
 
Nejlepší orientační běžec České republiky byl vyhlášen v Turnově 
30. listopadu se na Střelnici konal galavečer Českého svazu orientačních sportů, během kterého byli 
vyhlášeni nejlepší sportovci této disciplíny v České republice za rok 2013. Žádný z turnovských běžců 
nezískal první cenu.  
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Spáč v kontejneru 
Na začátku listopadu zveřejnili městští policisté zprávu, že v jednom z kontejnerů na plastový odpad 
spal člověk (bezdomovec), kterého si v poslední chvíli před vyprázdněním kontejneru do vozu 
s drtícím lisem všiml pracovník z obsluhy vozu, čímž mu zachránil život. Tato událost dala podnět 
k postupu, kdy jsou nyní kontejnery prohlíženy před každým vysypáváním do popelářských vozů. 
Informace o události vyvolala zájem mnoha celostátních médií, která tak potvrdila svůj zájem 
o opravdu zásadní záležitosti.  
 
 

PROSINEC 

 
Vánoční strom 
1. prosince byl na náměstí slavnostně rozsvícen vánoční strom. Jednalo se o krásný, vzrostlý smrk, 
který tradičně zdobí náměstí i několik měsíců po Vánocích. To se ale tentokrát nestalo, strom byl 
odstraněn už 15. ledna, snad z obav před prudkým větrem. Strom vyrostl v areálu pivovaru na Malém 
Rohozci a na náměstí byl umístěn 27. listopadu. Slavnostní rozsvícení navštívilo kolem dvou tisíc lidí, 
které přivítali trubači ZUŠ z balkonu radnice. Poté zazpíval pěvecký sbor nejmenších dětí Turnováček 
vánoční koledy a děti z dramatického kroužku ZŠ v Žižkově ulici přiblížily vánoční postavy. Programem 
provázela Eva Kordová, starosta Tomáš Hocke zapálil tzv. očistnou svíci a Mikuláš s čerty, Barborkami 
a anděly spolu se skřítkem Turnováčkem rozdali dětem drobné dárky. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Zemřel Václav Jenšovský 
3. prosince zemřel Václav Jenšovský (nar. 11. 4. 1931, vlastním jménem Fotr), dlouholetý předseda 
občanského sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí. Především jeho zásluhou obnovilo v roce 
1994 sdružení Paměť vydávání vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám, jehož byl 
šéfredaktorem. V roce 1990 stál u znovuobnovení Pekařovy společnosti Českého ráje, v roce 2002 byl 
zvolen jejím čestným členem. V letech 1994–2002 byl členem městského zastupitelstva.  
 
Zemřel Jan Nepomuk Jiřiště 
9. prosince zemřel náhle a nečekaně prelát Jan Nepomuk Jiřiště, katolický kněz, okrskový vikář 
mladoboleslavského vikariátu a farář v Bělé pod Bezdězem, děkan kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích. 
Narodil se 6. února 1974 v Turnově, kde vystudoval gymnázium. V roce 1999 dokončil studium 
katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a ve stejném roce, 29. června, byl vysvěcen na kněze. 
Patřil k výrazným osobnostem regionu Českolipska, byl velmi oblíbeným farářem, dokázal nadchnout 
věřící i nevěřící pro společnou věc. Zasloužil se mj. o opravy několika kostelů a drobných církevních 
památek, ale například i o obnovení poutí na Bezděz. Zemřel náhle na srdeční selhání v Bělé pod 
Bezdězem. Pohřební mši svatou sloužil litoměřický biskup Jan Baxant v úterý 17. prosince v 10 hodin 
v kostele Povýšení svatého Kříže v Bělé pod Bezdězem. Poté byly jeho tělesné ostatky převezeny do 
Turnova, kde se ve 14 hodin konalo rozloučení při mši svaté v kostele Narození Panny Marie. Po 
obřadu bylo jeho tělo uloženo do rodinné hrobky na místním hřbitově. Jednalo se o jeden 
z největších pohřebních obřadů v Turnově za poslední roky a jeden z mála církevních, do kostela se 
přišly rozloučit stovky lidí. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Vánoční trhy 
13.–15. prosince se konaly v Turnově patnácté vánoční trhy, tentokrát s docela velkými změnami. 
(Program a podrobnosti viz Kultura – kalendárium).  
 
Fórum mladých 
17. prosince uspořádal Parlament mládeže Studentské fórum, které po vzoru fóra pro dospělé 
občany nabídlo mladým lidem možnost vyjádřit se k problémům města. Cílem podobných akcí je 
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snaha zapojit mládež do dění ve městě a vyvolat v nich pocit odpovědnosti za prostředí, ve kterém 
žijí. (Více viz Školství – Parlament mládeže). 
 
Každoroční tipovací soutěž o počasí na Štědrý den 
Již poněkolikáté vyhlásil server Turnovskovakci ve spolupráci s meteorologem a věštcem Vlastimilem 
Brůčkem soutěž, ve které soutěžící tipují, jako počasí bude panovat na Štědrý den, resp. bude-li sníh 
nebo ne. Jako obvykle více lidí tipovalo sníh a jako obvykle se netrefili. Celkem 104 odpovědí tipovalo 
Vánoce bez sněhu, z nich byli vylosováni tři výherci zajímavých cen – poukaz na astro-terapeutické 
služby, poukázku do restaurace a knihu o vesmíru. 
 
Sbírka Pozvedněte slabé 
18. prosince se v Turnově konal další ročník charitativní akce Pozvedněte slabé, která podporuje 
charitativní aktivity v našem městě. Studenti gymnázia obcházeli město a nabízely kolemjdoucím 
drobný upomínkový předmět za 20 korun. Sbírku organizuje Nadace Euronisa, a to pouze 
v Libereckém kraji, pod heslem „Co se ve městě vybere, to se zde i použije“.  
 
Strom splněných přání 
Už devět let se v Turnově před Vánocemi objevuje Strom splněných přání – tedy vánoční stromeček, 
pod který místo Ježíška nosí dárky Turnováci, kteří chtějí darovat dárek dětem do dětských domovů. 
Strom iniciovala Vladimíra Paráková z restaurace U muzea. Děti nejprve sepíší svá přání na kartičky, 
zájemci si poté vyberou, které přání splní (většinou podle uvedené ceny), dárek koupí a přinesou zpět 
pod stromeček. Strom býval instalován v restauraci U muzea (naproti muzeu), letos však poprvé stál 
v muzeu v Kamenářském domě. Letošní ročník byl rekordní – Turnovští nakoupili dárky pro 207 dětí! 
Do projektu je zapojeno 13 dětských domovů z Libereckého kraje a ze severní Moravy, sešlo se 560 
přáníček.  
 
Živý betlém a betlémské světlo 
21. prosince rozdávali turnovští skauti na náměstí světlo přivezené přímo z Betléma v Izraeli.  
23. prosince v 17 hodin skauti na náměstí připravili představení živého betléma se zpěvem koled. 
(Vice viz Spolky – Junák, fotografie ve fotopříloze). 
 
Silvestrovský běh sídlištěm 
31. prosince se uskutečnil další ročník tradičního běhu sídlištěm. (Více viz Sport – souhrnný přehled 
zpráv). 
 
Policejní informace 
Podle policie České republiky byl prosinec v Turnově poměrně klidný, došlo ke krádežím dvou aut 
(značky Škoda) – jedno v Ohrazenicích a jedno na Výšince – a byly nahlášeny pouze tři kapesní 
krádeže. Na Výšince došlo k pokusu o zapálení osobního auta, naštěstí neúspěšnému.  
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Turnov – souhrnné zprávy k závěru roku 

 
Počet obyvatel Turnova 
Na konci roku 2013 žilo v Turnově 14.077 obyvatel (byli přihlášení k trvalému pobytu), což bylo o 265 
osob méně než v roce 2012. Z celkového počtu bylo 11.748 dospělých osob (6.205 žen a 5.543 mužů), 
337 mladistvých 15–18 let (162 dívek, 175 chlapců), 1992 dětí do 15 let (960 dívek, 1032 chlapců). 
Z celkového počtu dětí do 15 let bylo 249 dětí ve věku 6–7 let a 527 dětí do 3 let.  
K trvalému pobytu se v roce 2013 přihlásilo 429 nových obyvatel, 288 lidí se odstěhovalo a 366 lidí se 
přestěhovalo v rámci města. Narodilo se zde 138 dětí. Ve městě žije 329 cizinců trvale a 138 
přechodně. (Data z Městského úřadu). 
Podle údajů z Českého statistického úřadu žilo v Turnově k 1. lednu 2014 14.335 obyvatel, z toho 
6860 mužů a 7475 žen. Průměrný věk mužů byl 41,3 let a žen 44,8 let. 
 
Kdo nás opustil (Více viz Turnov – kalendárium) 
Jenšovský, Václav: 3. prosince 
Jiřiště, Jan Nepomuk: 9. prosince 
Solovjevová, Jaroslava: 14. března 
Studnička, Vladimír: 27. listopadu 
Šolc, Ivan: 13. května 
Žák, Vojtěch: 7. ledna 
 
Hospodaření města 
Město v roce 2013 hospodařilo s přebytkem 17 milionů korun, kterého dosáhlo především díky 
vyššímu výběru daní. Dalších 5,8 milionů korun zbylo městu na bytovém, sociálním, kulturním 
a sportovním fondu. Za tříděný odpad získalo město od společnosti EKO KOM 5,7 milionů korun – 
tyto peníze jsou vázané a mohou být použity pouze v oblasti ochrany životního prostředí. Plánuje se 
využití na stavbu nové kompostárny na Malém Rohozci v roce 2014. 
 
Statistika dopravních nehod v Libereckém kraji 
V roce 2013 se na silnicích Libereckého kraje uskutečnilo 3788 dopravních nehod (o 71 méně než 
v roce 2012), při kterých zahynulo 20 lidí (o 5 méně než v roce 2012). Ve většině případů byla příčinou 
smrtelné nehody nepřiměřená rychlost havarujících vozidel. Nehody se v 1890 případech týkaly 
osobních vozidel, 101 dopravních nehod mají za sebou motocyklisté, 324 řidiči nákladních vozidel, 
170 nehod cyklisté (z toho 24 dětí). 
 
Statistika zásahů hasičů v Libereckém kraji 
Počet zásahů hasičů v Libereckém kraji rok od roku narůstá. V roce 2013 zaznamenaly operační 
střediska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje celkem 4520 událostí (o 217 více než 
v roce 2012, o více než 1000 než v roce 2011). V průběhu roku bylo při těchto událostech zraněno 
celkem 1221 osob, z toho 21 profesionálních a 13 dobrovolných hasičů. Zemřelo 111 osob, 767 osob 
bylo zachráněno a 806 evakuováno.  
Hasičům bylo hlášeno 761 požárů (o 20 méně než v roce 2012), celková škoda byla vypočtena na 
64,200.500 korun, uchráněn byl majetek v hodnotě 3,638.975 korun. Zraněno bylo při požárech 57 
osob, zemřeli 4 lidé. Zachránit se podařilo 44 osob, 417 jich bylo evakuováno.  
 
Návštěvnost hradů a zámků v regionu 
Hrady a zámky tradičně otvírají své brány návštěvníkům v květnu a zavírají většinou na konci září 
(samozřejmě s různými výjimkami) a poté některé pouze o víkendu. Sezona roku 2013 nezačala 
dobře, dlouho přetrvávající zima snížila počty návštěvníků na jejím začátku na minimum. Naštěstí 
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konec sezony přinesl opačný efekt – nepřicházející zima a nebývalé teplé počasí návštěvníky 
přivádělo na hrady a zámky i v období, kdy jindy návštěvnost stagnuje, zvláště předvánoční akce 
lákaly více, než je obvyklé. A kolik lidí tedy hrady a zámky navštívilo? Hrubý Rohozec 24.282 osob 
(o 549 více než v roce 2012), Valdštejn 53.563 návštěvníků, Sychrov 101.560 (o 5229 méně než v roce 
2012), Trosky 90.767 (o 7550 méně – zato v srpnu trhly Trosky rekord, když na ně vystoupalo 30.831 
lidí). 
 
Krádeže v supermarketech 
Podle velitele turnovské městské policie řešili strážníci během roku častěji drobné krádeže 
v supermarketech, které navíc vypadají trochu jinak než v minulosti. Zatímco dříve lidé kradli spíše 
cigarety a alkohol, nyní se krádeže týkají spíše potravin – pečiva, masa a sýrů, což nasvědčuje 
zhoršené sociální situaci některých občanů. Do supermarketů však najíždějí i party potulných zlodějů, 
kteří cestují po celém Česku.  
 
Panochova městská nemocnice 
Už v roce 2012 v Turnově probíhala jednání o budoucnosti městské Panochovy nemocnice. Šlo 
o jedno z hojně diskutovaných témat mezi občany a nejinak tomu bylo i v roce 2013.  
Důvodů, kvůli kterým se situace nemocnice musela řešit, bylo několik: prostředí v českém 
zdravotnictví, které nepřeje malým nemocnicím, snaha centralizovat výkony do velkých 
zdravotnických zařízení, systém dalšího vzdělávání zdravotníků, který jde na úkor malých nemocnic, 
úhradové mechanismy pojišťoven, které zvýhodňují speciální péči nad tou standardní, která 
v Turnově převažuje. Samostatnou kapitolou je platná úhradová vyhláška, kterou nemocnice jen 
v roce 2013 tratí 24 milionů korun. Pro turnovskou nemocnici je problémem i menší spádovost s tím, 
že v okrese fungují hned tři nemocnice (shrnutí dle článku v TvA). Hospodaření nemocnice (178 lůžek 
a 340 zaměstnanců) skončilo v roce 2012 osmimilionovou ztrátou. Nabízela se tři řešení: 1. zachovat 
současnou podobu nemocnice a pokusit se vyřešit její ekonomickou situaci, 2. fúze s krajskou 
nemocnicí v Liberci. Liberecká nemocnice s 980 lůžky a 2150 zaměstnanci také hospodařila se 
ztrátou. Spojení by mělo oběma subjektům pomoct. Podle odhadů si fúze vyžádá 1,45 milionu korun. 
3. nemocnici by provozovala soukromá společnost (nabízely se tři společnosti – firmy Mediterra, 
Asklepion a Agel).  
 
Přehled jednotlivých událostí vedoucích ke spojení nemocnic: 
22. ledna oznámilo vedení Krajské nemocnice v Liberci zájem fúze s turnovskou nemocnicí.  
28. února schválili liberečtí zastupitelé záměr fúze turnovské a liberecké nemocnice. 
28. března zastupitelé zřídili výbor pro řešení situace kolem Panochovy nemocnice, jehož úkolem 
bylo především zajistit dostatečnou informovanost zastupitelů, radních a veřejnosti. Členové výboru 
byli tito zastupitelé: za Nezávislý blok Martin Hrubý, Eva Kordová, Hana Maierová a Jiří Tomášek, za 
ODS Lumír Mitáček, za ČSSD Šárka Červinková, za Nezávislé (dříve Věci veřejné) Karel Jiránek, za 
Turnovskou koalici Jan Ulrich, za TOP 09 Petr Soudský, za KSČM Alena Svobodová. Předsedou výboru 
je starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok). 
Už dříve začal fungovat projektový tým, který měl fúzi nemocnic připravit. Ve výboru zasedli jednatel 
nemocnice Tomáš Sláma, jeho náměstek Martin Hrubý, Tomáš Hocke, dva zástupci liberecké 
nemocnice a po jednom zástupci z města Liberec a z Libereckého kraje.  
29. května se ve velkém sále Střelnice konalo setkání občanů se starostou a představiteli města, 
během kterého se řešila především situace s nemocnicí.  
Podle zprávy z 1. července se Turnov pokusí najít partnera pro nemocnici i v jiných společnostech, 
než je pouze liberecká nemocnice, nabízejí se Mediterra, Agel, Asklepion a Privamed. Dozorčí rada 
liberecké nemocnice totiž neschválila přesun léčebny dlouhodobě nemocných z Jablonného v 
Podještědí do Turnova, kde by musela připlatit na rekonstrukci bývalého dětského oddělení, protože 
by se jí to nevyplatilo. 
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12. srpna zastupitelé schválili odchod jednatele nemocnice Tomáše Slámy z funkce a jmenovali 
jednatelem jeho náměstka Martina Hrubého.  
29. srpna měli zastupitelé města o fúzi rozhodnout, tento bod byl ale z programu odvolán, důvodem 
byly dílčí výhrady Libereckého kraje, které bylo třeba projednat před turnovským rozhodnutím. 
19. září V jídelně nemocnice se konalo setkání zaměstnanců nemocnice i zájemců z veřejnosti. Sešlo 
se kolem sta lidí. Debata o budoucnosti byla bouřlivá. Fúzi si většina přítomných nepřála.  
26. září na svém zasedání schválili zastupitelé těsnou většinou patnácti hlasů souhlas s plánovanou 
fúzí turnovské a liberecké nemocnice. Liberecká nemocnice koupí přidruženou turnovskou společnost 
Nempra.  
30. září Vedení krajské nemocnice v Liberci oznámilo zaměstnancům společnosti Nempra, že je bude 
muset propustit, protože má vlastní prádelnu s dostatečnou kapacitou. Ponechá si pouze 
zaměstnance na výdejně stravy. 
2. prosince se uskutečnila poslední tisková konference před fúzi liberecké a turnovské nemocnice za 
účasti ředitele krajské nemocnice Luďka Nečesaného. (Fotografie ve fotopříloze). 
K 1. lednu 2014 se turnovská nemocnice spojila s libereckou nemocnicí. Vzniklo zdravotnické zařízení 
se zhruba 1140 lůžky a 2500 zaměstnanci. Jednalo se o největší majetkovou změnu v Turnově, která 
nastala po listopadu 1989. Z pohledu pacientů se nic nezměnilo, rozsah péče v Turnově zůstal na 
stejné úrovni, na jaké byl před fúzí.  
 
Výstavba sportovního areálu v Maškově zahradě 
Jedno z nejvíce diskutovaných témat posledních let – výstavba sportovního areálu v Maškově 
zahradě – se v roce 2013 konečně dostalo do závěrečné fáze, když bylo definitivně rozhodnuto o jeho 
výstavbě, a to společně se zřízením zimního stadionu. Prvním iniciátorem celé akce byl turnovský 
mecenáš Bohuslav Jan Horáček, který vykoupil pozemky a chystal se s městem pracovat na výstavbě. 
Kvůli tomu bylo také zavezeno koupaliště v Dolánkách (což dnes mnozí velmi kritizují – jako levnější 
variantu zaručující možnost koupání by chtěli dolánecké koupaliště obnovit, to už však neumožňují 
zákony, mj. proto, že dotyčné území leží v záplavové oblasti). Do současnosti bylo proinvestováno 
zhruba 50–60 milionů korun (nákup pozemků, projektové studie a dokumentace…). Záměrem je 
postavit koupaliště odpovídající velikosti Turnova. Provozní ztráta je odhadována až na 800.000 
korun. Odhadovaná ztráta z provozu zimního stadionu (rozhodnutí o jeho výstavbě bylo překvapivé) 
je kolem 2,5 milionů korun ročně.  
Je zde nutné zdůraznit, že dlouho se jednalo jen o stavbu koupaliště s doprovodnými atrakcemi, 
teprve v samém závěru rozhodování se objevil záměr přistavět i zimní stadion (nejprve nekrytý, 
později krytý). Původní předpoklad byl, že na stavbu bude nutné vynaložit 194 milionů korun, z toho 
zimní stadion bude stát 80 milionů a venkovní koupaliště včetně zázemí 85 milionů korun. Dalších 
zhruba 30 milionů budou stát inženýrské sítě, parkoviště a oplocení.  
 
Přehled jednotlivých událostí vedoucích ke stavbě sportovního areálu v Maškově zahradě: 
16. ledna se v Turnově poprvé sešel Parlament mládeže. Na první schůzi projednávali mladí poslanci 
plány výstavby areálu v Maškově zahradě, k němuž se postavili spíše negativně. Následovalo 
vyhlášení ankety pro mladé.  
Na únorovém zastupitelstvu byl schválen záměr výstavby sportoviště, navrhovaný časový 
harmonogram prací a uložilo Odboru správy majetku pokračovat v jeho přípravě. Pro zahájení stavby 
koupaliště hlasovalo 20 zastupitelů, čtyři zastupitelé se zdrželi. Cena sportoviště byla stanovena na 
90 milionů korun, město by si mělo vzít úvěr 75 milionů.  
Anketa mezi mladými. Na jaře uspořádal Parlament mládeže dotazníkovou akci pro žáky a studenty 
turnovských škol, která zjišťovala jejich zájem o stavbu sportovního areálu v Maškovce. Z 1100 
rozdaných dotazníků se jich vrátilo vyplněných 775. Většina turnovských studentů se vyjádřila kladně 
ke stavbě sportoviště, což Parlament respektoval, i když sám zastává jiný názor – podle něj totiž 
převažují negativa nad pozitivy a stavba sportoviště obklopeného ze všech stran silnicemi by neměla 
proběhnout. Turnovští studenti se však vyjádřili jinak, přišli i s dalšími nápady, aby v areálu vyrostlo 
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fotbalové hřiště, hřiště na basketbal, posilovna (a prostor pro různé další sportovní aktivity) 
a provozovny rychlého občerstvení KFC nebo McDonald. Pro stavbu areálu v plném rozsahu se 
vyjádřilo 45 % studentů, ale většina by jej chtěla navštěvovat maximálně 2 x měsíčně, o prázdninách 
či dokonce vůbec. Většina studentů by byla ochotna za vstup platit mezi 50–100 Kč. Parlament 
upozornil, že výsledky dotazníkové akce je třeba brát v potaz, ovšem s ohledem na to, že většina 
studentů nedokázala zvážit všechny potřebné souvislosti. Dále upozornit na zajímavé rozdíly mezi 
výsledky jednotlivých škol.  
Anketa ne webuTurnovskovakci.cz (nejedná se o reprezentativní vzorek) z 9. srpna dopadla takto: 
532 hlasů pro stavbu koupaliště, 403 hlasů pro stavbu koupaliště a zimního stadionu, 29 jen pro 
stavbu stadionu, 38 proti stavbě v současné době, 280 hlasů pro řešení Maškovku nestavět a věnovat 
peníze na úpravu přírodního areálu v Dolánkách. 23 hlasujících téma nezajímalo.  
28. srpna se ve Střelnici konalo setkání občanů se starostou města a zastupiteli, na kterém se lidé 
mohli mj. vyjádřit ke stavbě sportovního areálu v Maškovce. Setkání se konalo 24 hodin před 
důležitým jednáním zastupitelstva, na kterém měly být dané věci vyřešeny. Setkání se zúčastnilo cca 
30 občanů.  
Schválena výstavba sportovního areálu v Maškovce 
Zastupitelé města na své schůzi 29. srpna schválili pouhými čtrnácti hlasy výstavbu sportovního 
areálu v Maškových zahradách, překvapivě však připojili k projektu i záměr vystavět nekryté kluziště.  
Sportovní areál v Maškových zahradách bude mít kryté kluziště 
26. září odhlasovalo zastupitelstvo poslední změnu v připravované výstavbě sportovního areálu 
v Maškovce – bude se stavět letní bazén a zastřešené kluziště. Důvodem je neefektivnost 
nezastřešené stavby. Celý areál by v této podobě neměl stát více než 150 milionů korun. (Fotografie 
ve fotopříloze). 
Na začátku roku 2014 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby v poslední schválené 
variantě, i s krytým zimním stadionem.  
 
Dům přírody 
Už před pár lety se objevila snaha využít opuštěnou budovu školy v Dolánkách u vlakové zastávky 
k vybudování tzv. Domu přírody, návštěvnického centra Chráněné krajinné oblasti Český ráj, které by 
obsahovalo expozici o místní přírodě a nabízelo prostory pro pořádání seminářů, školení a besed. 
Mělo jít také o nový turistický cíl města. V roce 2010 zpracovalo město ve spolupráci s ČVUT (České 
vysoké učení technické) projektovou dokumentaci a chystalo zpracování žádosti na získání dotace na 
zřízení domu. V roce 2011 proběhla snaha získat dotaci prostřednictvím Operačního programu 
Životní prostředí za podpory Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (v jejím čele stojí Turnovák 
František Pelc). Podle vypracovaných plánů měla přestavba domu a zřízení expozice přijít na 
35 milionů korun, z nichž by město platilo spoluúčast do výše 3 milionů. Provoz domu by 400.000 
korunami ročně dotovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a zbytek by hradilo město. Roční 
náklady města byly odhadnuty cca na 200.000 ročně. V listopadu 2012 zastupitelé zřízení Domu 
přírody odmítli, především kvůli možnému velkému zatížení městského rozpočtu. V prosinci 2012 
převzala celý projekt ekologická organizace Střevlík z Liberce, příspěvková organizace Libereckého 
kraje, která provozuje Ekocentrum v Oldřichově v Hájích na Liberecku. Město organizaci dům prodá 
za necelé 3 miliony i s hotovou projektovou dokumentací, čímž získá zpět peníze, které dosud do 
přípravy projektu vložilo (ca 870.000 Kč).  
V březnu bylo na turnovské zastupitele podáno anonymní trestní oznámení na neznámého pachatele 
pro nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky v souvislosti s připravovaným projektem na 
vznik Domu přírody v Dolánkách. Policie poté vyslechla všechny zastupitele a nakonec vyšetřování 
zastavila, protože neshledala nepravosti.  
V říjnu 2013 byla zveřejněna zpráva, že sdružení Střevlík již má přislíbenou dotaci na zřízení Domu 
přírody, shání zbylých potřebných 10 % nákladů a otevření domu plánuje na rok 2015. 
Do konce roku se ale nic nestalo a bývalá dolánecká škola je stále prázdná.  
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Zdravé město Turnov 
Turnov je od roku 2013 členem Asociace Národní sítě zdravých měst, která sdružuje aktivní místní 
samosprávy, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do 
rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. Aktivita souvisí i s tzv. místní 
Agendou 21 (podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni, s aktivním zapojením veřejnosti). 
 
Souborný přehled aktivit, které do činnosti Zdravého města spadají: 
(O některých akcích viz podrobnější informace v kalendáriu) 
 

 Personální zabezpečení Zdravého města Turnova: Odpovědným politikem se stal Mgr. Otakar 

Špetlík, který nahradil PhDr. Hanu Maierovou. Koordinátorem se nově stal Bc. Radek Drašnar, 

který nahradil Kateřinu Doubravovou.  

 Veřejná projednávání:  

o Strategický plán města 14. března  

o Studie vnitroměstské dopravy 24. dubna  

o Návrh územního plánu 29. října  

 Setkání představitelů města s občany: 

o Budoucnost Panochovy nemocnice Turnov 29. května  

o Likvidace komunálního odpadu 26. června  

o Výstavba sportovně rekreačního areálu v Maškově zahradě a osudu nemocnice 

28. srpna  

o Fúze turnovské a liberecké nemocnice 16. září  

 Setkání starosty (místostarostů) s občany jednotlivých částí města: 

o Mašov (místostarosta Špetlík, radní Eva Kordová) 11. března 

o Nádražní ulice (zeleň – starosta a místostarosta Špetlík, vedoucí OŽP, OD) 27. března 

o Bukovina, Dolánky (starosta a místostarosta Špetlík) 6. června 

o Turnov II. (starosta) 17. června 

o Sídliště Výšinka (dětská hřiště – starosta) 4. září 

o Malý Rohozec (starosta, místostarosta Pekař) 17. září 

o Lokalita nad kasárnami, Šetřilovsko, Károvsko, Hruštice (starosta) 22. října 

o Horní část Zborovské ulice (návrh úpravy zeleně – starosta, místostarosta Špetlík, 

vedoucí OŽP) 13. listopadu 

 Setkání s podnikateli, starosty ORP:  

o S majiteli, řediteli a jednateli firem – v Kamaxu 10. dubna 

o S majiteli a provozovateli hostinských a restauračních zařízení 2. října 

o S majiteli, řediteli a jednateli firem – v Pivovaru Rohozec 23. října 

o S podnikateli v cestovním ruchu 26. listopadu 

o Se starosty územně správního celku Turnov 18. března a 16. září 

 Možnost občanů vyjádřit své názory, náměty a připomínky: 

o K výstavbě areálu v Maškově zahradě (dopisy a e-mailem mluvčímu města) 

o K osudu „bazénku“ na sídlišti u nádraží (dopisy a e-mailem mluvčímu města) 

o K budoucnosti turnovské nemocnice (e-mailem mluvčímu města) 

o K čemukoliv (písemně do 4 schránek v budovách Městského úřadu) 

o K čemukoliv (osobně, telefonicky, dopisy, e-mailem starostovi, místostarostům, 

vedoucím odborů) 
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 Prezentace města, média, informace obyvatelům: 

o Úprava webových stránek, jejich titulní strany 

o Facebookový odkaz od 22. května 

o Sloupek ve zpravodajských novinách Turnovsko v akci každé 2 týdny 

o 1 strana v měsíčníku Turnovsko 

o 9 stran Radničních listů v měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska 

o Rozhovory se starostou, zprávy z města a upoutávky na akce v Rádio Contact Liberec 

o Relace Televize Turnov 2x měsíčně (Bonus TV, JUDr. Milan Brunclík) 

o 255 tiskových zpráv prezentovaných na pravidelných tiskových konferencích 

o Výlep plakátů na 30 plakátovacích plochách Technických služeb Turnov 

o Informace v 6 vývěskách Městského úřadu 

o Informace na obrazovce autobusu MHD 

 Aktivity Parlamentu mládeže města Turnova: 

o Volba předsedy, místostarosty a rady – lednu  

o Anketa k výstavbě areálu v Maškově zahradě – duben  

o Účast na jednání Parlamentu mladých Libereckého kraje – červen  

o Studentské volby do poslanecké sněmovny – říjen  

o Fórum mladých 17. prosince 

o Zasedání PMMT 16. ledna, 26. února, 3. dubna, 29. dubna 

 Osvětové kampaně, vzdělávací akce: 

o Kampaň Měsíc pro planetu Zemi se Dnem Země – duben  

o Kampaň Evropský týden mobility s Evropským dnem bez aut – září  

o Akce Odpad z nebe nespad společnosti Omne Bonum při Evropském dnu bez aut – 

19. září 

o Den s lesníky a myslivci pro žáky ZŠ – 6. června 

o Putování po památkách v rámci Mezinárodního dne památek (pro žáky ZŠ) 18. dubna 

o Přednášky městské policie o prevenci nebezpečných jevů pro žáky ZŠ – červen a říjen  

o Kampaň odboru životního prostředí a Městské policie Turnov Na kolo jen s přilbou – 

červen, září  

o Dopravní výchova dětí z mateřských škol na dopravním hřišti SVČDM 

o Přednáška Zdravě žít – zdravě stárnout pro seniory 13. června 

o Dny evropského dědictví – 12. září koncert pěveckých sborů v Muzeu Českého ráje 

pro veřejnost, 17. září Den otevřených dveří v turnovské sokolovně pro žáky ZŠ 

a veřejnost 

o Evropská noc pro netopýry – 13. září na hradě Valdštejně 

o Prezentace složek integrovaného záchranného systému mateřským školám 2. října 

o Den otevřených dveří v zařízeních Zdravotně-sociálních služeb Turnov 9. října 

o Přednášky městské policie o prevenci nebezpečných jevů pro seniory – 28. listopadu 

 Výchova k vlastenectví, oslavy státních svátků: 

o Kampaň starosty Vlajka pro republiku – květen  

o Kampaň starosty Vlajka pro Masaryka – říjen  

o Pietní vzpomínka u pomníku padlých a kladení květiny k pomníčkům obětí – 7. května 

a 28. října 

o Májová veselice 7. května 

o Přednáška o významu 28. října v turnovském muzeu pro žáky ZŠ 22. října 
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o Filmové představení Nebeští jezdci pro školy 25. října 

o Street Party v ulici 29. října 28. října 

o Slavnostní večer u příležitosti vzniku samostatného československého státu spojený 

s udělením čestného občanství 28. října 

 Soutěže:  

o Výtvarná soutěž Les a lesní zvěř pro mateřské školy 

o Soutěž ve sběru papíru a baterií Naše odpadky nejsou pro skládky pro základní školy 

o Rozkvetlý Turnov 

o Fotografická soutěž Turnovské ulice ze země i ze vzduchu pro děti i dospělé 

o Fotografická, výtvarná a literární soutěž Příroda na Zemi – Krása našich hor k 50. 

výročí Krkonošského národního parku 

 Podpora občanských aktivit, charitativních akcí, mezilidské vztahy: 

o Ocenění turnovských pedagogů 27. března 

o Ocenění sportovců – medailistů 6. května 

o Věcná sbírka na pomoc postiženým povodněmi – červen  

o Finanční podpora Rudníku – 250 tisíc korun v červnu  

o Pomoc s organizací benefiční akce Turnov Rudníku 19. června  

o Podpora charitativní akce Na kole dětem částkou 10 tisíc korun 

o Loučení s předškoláky – 19. června 

o Gratulace k významným životním výročím – vedoucí představitelé města se členy 

komise pro občanské záležitosti 

o Víkendová pobytová akce pro pěstounské rodiny – odbor sociálních věcí a Centrum 

pro rodinu Náruč – 6.–8. září 

o Předávání pamětních listů absolventům středních škol – červen  

o Vítání občánků 18. května a 21. září  

o Setkání pěstounských rodin – odbor sociálních věcí a Centrum pro rodinu Náruč – 

15. prosince 

 Kulturní, společenské a další akce: 

o Novoroční slavnost s ohňostrojem 1. ledna 

o Městský ples 9. února 

o Vyhlášení ankety Nejlepší sportovec Turnova za rok 2012 – 16. února 

o Český ráj dětem - zahájení turistické sezony 27. dubna 

o Slavnosti Kámen a šperk 6. července 

o Svatohubertská slavnost na Valdštejně 21. září 

o Rozsvícení vánočního stromu 30. listopadu 

o 15. turnovské vánoční trhy 13.–15. prosince 

 Prezentace města z hlediska cestovního ruchu: 

o Veletrh cestovního ruchu Holiday World v Praze 7.–10. února 

o Veletrh cestovního ruchu Euroregiontour 2013 v Jablonci nad Nisou 21.–23. března 

o Veletrh cestovního ruchu TOURTEC 2013 v Jelení Hoře 10.–11. května 

 
Zdroj: Závěrečná zpráva koordinátora 
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Turnov – zprávy z okrajových částí 

 
Město se organizačně dělí na 5 katastrálních území (Turnov, Daliměřice, Mašov u Turnova, Bukovina 
u Turnova a Malý Rohozec) a na 13 částí: Turnov s Nudvojovicemi, Daliměřice, Hrubý Rohozec, 
Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Bukovina, Dolánky u Turnova, Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, Mokřiny 
a Vazovec. 
Město Turnov je tvořeno i několika okrajovými částmi, většinou bývalými samostatnými obcemi, 
které si dodnes zachovávají (nebo znovu začínají uvědomovat) určitou míru samostatnosti 
a specifičnosti. Život v nich se poněkud odlišuje od života v centru města a více se podobá životu na 
vesnicích. Tomu odpovídají i aktivity, které se v těchto částech Turnova konají. V této kapitole se 
pokusíme přinést stručný přehled nejdůležitějších akcí či problémů, kterými dané části v roce 2013 
žily.  
 
 

Mašov, Pelešany a Kadeřavec 
Mašov je část obce nacházející se na jihu Turnova, v roce 2013 v ní bylo evidováno kolem 245 adres 
se 637 obyvateli. Pelešany se také nacházejí na jihu Turnova v katastrálním území Mašov. V roce 
2009 zde bylo evidováno 144 adres s 339 obyvateli. Kadeřavec se nachází asi 2,5 km jihozápadně od 
Turnova, je zde 28 adres s 52 obyvateli, leží v katastrálním území Mašova. (zdroj: www.wikipedie.cz).  
V Mašově se nachází základní škola Mašov s 1. až 5. třídou (čp. 56), mateřská škola (čp. 85), pobočka 
Městské knihovny Antonína Marka (v hasičárně), na návsi najdeme kapli Navštívení Panny Marie, 
sokolovnu (čp. 22), hasičárnu (čp. 253) a u základní školy roste lípa malolistá stará více než 120 let, 
s obvodem kmene 7,78 cm a výškou 27 metrů, která byla v roce 1995 prohlášena památným 
stromem. U čp. 165 se nachází kamenný kříž. V katastru obce se nachází skalní vyhlídka Hlavatice 
i hrad Valdštejn. Pod Hlavaticí před několika lety vyrostl přírodní areál s dřevěnými sochami – naučná 
stezka Strom života. V centru části Kadeřavec se nachází pískovcový sloup s Pannou Marií pocházející 
z první poloviny 18. století.  
V Mašově i v Pelešanech se nacházejí funkční hřbitovy (v současnosti probíhají snahy prohlásit ten 
pelešanský za kulturní památku).  
V obci funguje Osadní výbor Mašov, jehož předsedou je Jan Šritr, a aktivní Sbor dobrovolných hasičů. 
Aktivní sbor dobrovolných hasičů je i v Pelešanech (hasičárna v čp. 154). V Mašovském lomu je díky 
iniciativě místního horolezce Jindřicha Sochora instalován horolezecký hřbitov, který na rozdíl od 
toho slavnějšího v hruboskalském skalním městě připomíná zemřelé horolezce, kteří ale nezahynuli 
ve skalách. V Mašově působí i spolek Svobodná škola umění. (Více viz kapitola Kultura – spolky). 

 
Sokolovna Mašov 
Téměř kompletně rekonstruovaná sokolovna je místními občany hojně využívána. Nejvíce 
domovskou organizací – tj. TJ Sokol Mašov. Hodiny tělocviku zde tráví žáci místní školy a odpoledne 
zde sportují různé organizace a spolky. Ve velkém sále se konají kulturní akce, schůze či plesy. 
V sokolovně se nachází restaurace, která se o zázemí sokolovny stará.  
 
 
Přehled aktivit v roce 2013 (výběr) 
  
Nová výstavba 
V území mezi silnicemi Soboteckou, Mašovskou a na Stráni již před pár lety vyrostly první nové domy, 
výstavba tam bude nadále pokračovat, proto zde byly zahájeny práce na kladení kanalizačního 
vedení. V březnu tyto práce prováděla jablonecká firma SaD a na mašovské návsi si vytvořila stavební 
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zázemí se stavební buňkou a skladem materiálu (s povolením města). V některých občanech vzplály 
pro tuto chvíli marné naděje, že začíná oprava mašovské návsi.  
 
Jednání vedení města s osadním výborem 
V březnu se na jednání osadního výboru dostavili radní města Eva Kordová (obyvatelka Mašova) 
a místostarosta Otakar Špetlík, aby společně s místními probrali problematické mašovské otázky. 
Občané nejvíce touží po opravě návsi a kapličky, přejí si přesun kontejnerů na tříděný odpad na 
zpevněnou plochu blízko křižovatky, prodloužení chodníku ulicí Soboteckou až do Kacanov. Na 
vybudování nové autobusové zastávky U lomu se budou podílet občané obce a místní dobrovolní 
hasiči. Další body: návrh na vybudování nové plakátovací plochy, zřízení vývěsky pro úmrtní oznámení 
občanů, špatný stav kapličky na hřbitově, špatný stav komunikace od návsi ke hřbitovu, návrh na 
prodloužení autobusové linky od Ohrazenic, která do Mašova nezajíždí.  
 
Revitalizace parčíku v Pelešanech 
Probíhala na jaře v souvislosti s dalšími úpravami zeleně ve městě. (Více viz Turnov – souhrnné 
zprávy). 
 
Dětský den 
1. června se u hasičárny v Pelešanech konala oslava dětského dne, kterou pořádali pelešanští hasiči. 
Nechyběli koníci a lanová dráha, občerstvení a hudba.  
 
Sbírka na opravu kapličky v Mašově 
Na začátku června zahájili v Mašově veřejnou sbírku, jejímž cílem bylo shromáždit peníze na opravu 
kapličky na mašovské návsi. Iniciátorkou opravy byla místní občanka Marie Vítová s občany, kteří se 
v kapli scházejí každou středu v 18. hodin na setkání místních věřících. Hlavním úkolem bylo opravit 
střechu, kterou zatékalo. V polovině září bylo sesbíráno již 100.000 korun! Peníze byly vybírány do 
kasičky v mašovské hospodě, na návsi a v Infocentru na náměstí v Turnově. Město iniciativu občanů 
vyslyšelo, přidalo potřebné peníze a opravy byly zahájeny, oprava bude dokončena v roce 2014. 
Hodně se mluví i o úpravě celé, nyní značně zbědované, mašovské návsi. Okna ve věžičce a plechy na 
střeše byly získány sponzorsky.  
 
Sokolský ples 
26. ledna se v sokolovně konal sokolský ples, k tanci a poslechu hrála skupina Reflex. Ples pořádaly 
TJ Turnov a RS Mašov.  
 
Hasičský ples 
8. února se v sokolovně konal Hasičský ples, doprovázený hudbou skupiny Veselí pozůstalí. Ples 
organizovali mašovští dobrovolní hasiči.  
 
Ples ZŠ Mašov 
15. února pořádala základní škola v Mašově 18. ples s hudbou skupiny Veselí pozůstalí. Konal se 
v sokolovně.  
 
Slet čarodějnic 
30. dubna uspořádali pelešanští hasiči slet čarodějnic, který se konal u hasičárny. Zahrnoval 
strašidelnou stezku se soutěžemi pro děti, odměny za masky, hudbu a občerstvení.  
 
Dětský den 
Na oslavu dětského dne uspořádali pelešanští hasiči oslavu pro místní děti a své malé členy, hrálo se 
divadlo a probíhaly soutěže. I přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo přes 60 dětí. 
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Oprava hřbitovní zdi v Pelešanech 
Během prázdnin probíhala oprava pravé části hřbitovní zdi v Pelešanech, opravu prováděla firma 
Durango a městskou kasu přišla na cca 70.000 Kč. 
 
Skalácký duatlon 
6. září se konal již šestý ročník sportovní akce Skalácký duatlon. Nultý ročník uspořádal Klub přátel 
pohybu z iniciativy Jardy „Čouda“ Chmělíka a Milana „Elvise“ Mlejnka v roce 2007. Trasy se každým 
rokem proměňují, start letošního ročníku byl u penzionu Podháj v Sedmihorkách, kde se účastníci 
vrhli do rybníka pro hozenou bójku, poté běželi přes Hrubou Skálu do Mašova a zpět do Sedmihorek. 
Trasa měřila kolem 10,5 km. Závodu se zúčastnilo 42 závodníků, nejrychlejší čas byl necelých 
55 minut.  
 
Loučení s létem 
7. září proběhlo v bývalém lomu pod Hlavaticí loučení s létem. Připravena byla hudba i občerstvení, 
děti soutěžily ve štafetě s hasičskými dovednostmi a v lanové dráze.  
 
Hasičská soutěž 
15. září se konal poslední díl celoroční dětské hasičské soutěže Pohár OSH Semily v Libuni. Mašovské 
družstvo mladších žáků na této soutěži obsadilo 6. místo z dvanácti a umístilo se na celkovém 
devátém místě z celkového počtu dvaceti celoročně soutěžících dětských týmů bojujících o Pohár 
dráčka Soptíka. Pelešanské družstvo se soutěže neúčastnilo, zvolilo namísto toho soutěž Pojizerské 
ligy o dětský pohár. 
 
Oslavy založení pelešanského hasičského sboru 
14. září proběhla oslava 110 let od založení SDH v Pelešanech. Zasloužilý člen bratr Černý daroval 
sboru sošku sv. Floriána, která byla umístěna v rohu hasičárny. Bratr Sedlák přednesl zprávu o historii 
sboru a družstva dětí a seniorů hasila hořící miniaturní domečky, aby předvedla své dovednosti.  
 
Loučení s létem 
Loučení s létem se konalo i v Pelešanech, kde jej uspořádali místní hasiči.  
 
Rozsvícení vánočního stromu 
29. listopadu proběhlo před pelešanskou hasičárnou slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
a besídka, kterou připravili pelešanští hasiči. Zpívaly se koledy, ochutnávaly dobroty, vyhlašovali se 
vítězově hasičských soutěží a nakonec přišel Mikuláš s čertem.  
 
Mikulášská nadílka 
7. prosince se v mašovské sokolovně konala mikulášská nadílka, kterou připravili mašovští hasiči 
a účastnili se jí i ti pelešanští. 
 
Nové dveře do zbrojnice 
17. prosince byly instalovány dvoje nové dveře do budovy hasičské zbrojnice v Mašově, kde sídlí 
i pobočka městské knihovny. Budova je majetkem města, které nové dveře uhradilo.  
 
Zdroj: Webové stránky http://www.masovske.estranky.cz, http://www.sdh-masov.estranky.cz a další. 
 



Kronika města Turnova 2013  |77 
 

 

Bukovina, Dolánky, Kobylka a Loužek 
 
Bukovina se nachází necelé 3 km severovýchodně od Turnova, v roce 2001 zde bylo evidováno 120 
adres a 107 obyvatel. Katastrální území Bukoviny tvoří ještě Dolánky u Turnova, Kobylka a Loužek.  
Dolánky u Turnova leží na severním okraji města na soutoku Vazoveckého potoka s Jizerou. 
V Dolánkách bylo v roce 2001 evidováno 21 adres a v roce 1991 28 obyvatel. Dolánky jsou známou 
turistickou lokalitou, a to zejména díky areálu Dlaskova statku, který byl v roce 2010 prohlášen 
národní kulturní památkou. Dolánky patří k oblíbeným cílům procházek Turnováků. V Dolánkách se 
nachází železniční stanice na trati Liberec–Pardubice.  
Kobylka se nachází asi 2,5 km severovýchodně od Turnova, je zde 59 adres a v roce 2001 zde bylo 
hlášeno 100 obyvatel.  
Loužek se nachází u řeky Jizery asi 1,5 km proti proudu od Dolánek. Je zde 13 adres se 13 obyvateli.  
V Bukovině se nachází kaple sv. Václava (patří farnosti Jenišovice), hasičárna (čp. 71), socha svatého 
Jana Nepomuckého nad vesnicí v aleji vedoucí k hlavní silnici na Záborčí. Další křížek se nachází 
v Loužku, přímo v centru osady, v roce 2013 byl restaurován (restaurátor Hynek Bláha z Vysokého 
Újezda). Nově vede přímo kolem křížku cyklotrasa Greenway Jizera. V Kobylce, za vsí u hlavní silnice 
do Malé Skály, se nachází hřbitov.  
Na Bukovině několik let působí Osadní výbor Bukovina – Kobylka – Dolánky, jehož předsedou je Jiří 
Zadražil. (Zdro: www.wikipedie.cz ad.) 
 
Areál v Dolánkách 
Dlouhé roky byl jediným turistickým cílem v Dolánkách Dlaskův statek, který spravuje turnovské 
muzeum a třikrát až čtyřikrát ročně zde pořádá celodenní kulturní akci, Po většinu roku je statek 
přístupný návštěvníkům. V posledních letech v Dolánkách přibyly další atraktivní cíle, které sem lákají 
stále více turistů zdaleka i zblízka. Především v Dolánkách končí oblíbená vodní cesta z Malé Skály, 
sjíždějí se sem desítky raftů a kánoí, před dvěma roky byla otevřena restaurace v Ábelově mlýně, 
která nabídkou kvalitních domácích jídel přitahuje řady návštěvníků. Na parkovišti u statku je také 
nabízeno občerstvení a vznikl také areál U Ávie (naproti Ábelovu mlýnu na místě, kde se Vazovecký 
potok vlévá do Jizery), kde zastavují cyklisté a pěší především na pivo a klobásy. V létě se zde koná 
řada koncertů. Z Dolánek se také vyráží na procházky a projížďky do Vazoveckého údolí k Bartošově 
peci a dál. A v roce 2013 zde byla otevřena cyklostezka do Líšného, díky které byla opravena původní 
prašná cesta, která nyní láká řadu cyklistů a bruslařů. V budoucnu by měl v budově bývalé školy 
u železniční zastávky vyrůst Dům přírody. Výsledkem této nabídky je obrovské množství lidí, kteří 
Dolánkami procházejí, parkují zde auta atd. Tato situace trvá v podstatě od roku 2013, částečně od 
2012. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
 
Přehled aktivit v roce 2013 (výběr) 
 
Dům přírody 
V budově bývalé školy u železniční zastávky by měl vyrůst Dům přírody. (Více viz Turnov – souhrnné 
zprávy). 
 
Cyklostezka z Dolánek na Malou Skálu 
13. dubna byla slavnostně otevřena nová cyklostezka, která vede z Dolánek do Líšného. (Více viz 
Turnov – kalendárium).  
 
Dolánecké pláže 
V roce 2012 byly vybudovány a veřejnosti zpřístupněny nové pláže u řeky Jizery v ohybu řeky 
nedaleko Hrubého Rohozce v místě, kde hlavní tok řeky vytváří s náhonem téměř ostrov. Vznikla zde 
místa, kudy je možné snadněji vlézt do řeky a vykoupat se, a objevila se i dvě volejbalová hřiště – ta je 

http://www.wikipedie.cz/
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možné využívat zdarma, dokonce si zdarma vypůjčit vybavení (ve stánku U Ávie). V areálu je několik 
laviček k posezení. Turnováci zatím areál příliš nevyužívají.  
 
Parkoviště u Dlaskova statku  
Před zahájením sezony město zajistilo opravy příjezdové komunikace, včetně prostoru a navigace 
kolem nafukovacího jezu. Město zajistilo také jedno mobilní WC a jeho obsluhu, umístilo dva 
odpadkové koše do prostoru pod jezem a podél cesty od parkoviště a jeden kontejner na parkoviště. 
Pronajímatel parkoviště, outdoorová firma Sundisk z Malé Skály, zajistila další mobilní WC, úklid 
celého prostoru a vynášení odpadkových košů do připraveného kontejneru, třídění odpadů na 
směsný, plast, sklo a papír. Sekala trávu podél cesty a nafukovacího jezu, měla na starosti regulaci 
vozidel návštěvníků celého areálu.  
Areál byl v provozu v sezoně, a to takto: od 1. 4. do 31. 5. 2013 a od 16. 9. do 15. 10. 2013 
o víkendech v případě příznivého počasí a v období od 1. 6. do 15. 9. 2013 po celý týden.  
Individuální vodáci, včetně sportovních oddílů, skautů apod. mohli areál využívat zdarma, resp. mohli 
zdarma vjíždět na parkoviště po dobu potřebnou k naložení a vyložení lodí, komerční organizace 
zprostředkovávající půjčování a odvoz lodí musely platit parkovné, stejně jako samotní návštěvníci 
Dolánek.  
 
Festival Dolánky 2013 
19. a 20. července se konal festival Dolánky 2013, jehož součástí se stala i 28. folková noc na 
Frýdštejně. (Více viz Kultura – kalendárium).  
 
Zemřel Vladislav Studnička 
27. listopadu zemřel bukovinský vábitel Vladislav Studnička, z Bukoviny. (Více viz Turnov – 
kalendárium). 
 
Setkání se starostou – Bukovina 
6. června se konalo setkání občanů se starostou Hockem a místostarostou Špetlíkem, tentokrát 
v hasičské zbrojnici na Bukovině. (Více viz Turnov – kalendárium). 
 
Nové lavičky na Bukovině 
U bývalého hostince vybudovali členové osadního výboru s několika dalšími občany svépomocí 
odpočinkové místo. Místo bylo doplněno výsadbou keřů a osazením informační cedule o Bukovině. 
Občané odpracovali 75 hodin, materiál v ceně 20.000 Kč přidalo město a stroje zapůjčila firma Zikuda.  
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Malý Rohozec, Mokřiny a Vazovec 
 
Malý Rohozec se nachází 3 km severně od centra města, v roce 2010 zde bylo evidováno 112 adres, 
a v roce 2001 288 obyvatel. Katastrální území Malý Rohozec má rozlohu 2,82 km2 a leží v něm 
i Mokřiny a Vazovec. Mokřiny se nacházejí asi o půl kilometru dál, v daných letech v nich bylo 
evidováno 12 adres a trvalý pobyt zde hlásil jeden člověk. Vazovec tvoří domy obklopující Vazovecký 
potok, nachází se v něm 28 adres se 30 obyvateli (zdroj: www.wikipedie.cz).  
V Malém Rohozci se nachází známý stejnojmenný pivovar, kterému se v posledních letech daří velmi 
dobře (více viz Firmy). O občanskou aktivitu v obci se stará Rohozecký okrašlovací spolek a působí zde 
i Osadní výbor Malý Rohozec – Mokřiny – Vazovec, v jehož čele stojí Jiří Drahoňovský. Na začátku 
Vazoveckého údolí, ve směru od Dolánek, se nachází chovná líheň pstruhů. Nad obcí byla koncem 
20. let 20. století postavena rychlostní silnice z Turnova na Železný Brod. Na Vazoveckém potoce byly 
v minulosti činné brusírny a mlýny, budova čp. 8 byla před několika lety zbořena. Přibližně ve druhé 
třetině údolí se nachází vodojem, postavený v 50. letech 20. století. Turisté v údolí obdivují 
především vývěr pramene, tzv. Bezednici u čp. 28 na začátku údolí, a na jeho konci pak Bartošovu 
pec. Nad údolím mezi Dolánkami a Vazovcem se nachází skalní ostroh Vápeník, kdysi na něm stávalo 
hradiště, dnes je na něm stará zahrádkářská kolonie. Na Malém Rohozci působí pobočka Městské 
knihovny Antonína Marka, bývá otevřena každé úterý odpoledne a má ve zdejším fondu 1200 titulů. 
Registrováno zde bylo pouze 22 čtenářů. 
V areálu Na Pískách, tj. mezi sochou Sv. Josefa nad obcí a malorohozeckým zámkem, je již několik let 
nachystáno zasíťování pro výstavbu nových rodinných domů, dosud se však nestaví.  
Z areálu malorohozeckého pivovaru pocházel vánoční strom, který o Vánocích 2013 zdobil turnovské 
náměstí. (Zdroj: www.wikipedie.cz ad.) 
 
Rohozecký okrašlovací spolek 
Okrašlovací spolek na Malém Rohozci vznikl v roce 2010 za účelem zkvalitňování životních podmínek 
obyvatel v obci, jako hlavní cíl se v současnosti klade vybudovat v obci nové hřiště, chránit její životní 
prostředí, pořádat akce pro veřejnost a podporovat komunitní život obce. Členové spolku se scházejí 
v prostorách rohozecké pobočky Městské knihovny. Spolek během roku uspořádal řadu akcí, jejich 
výběr viz níže, z těch neuvedených to bylo např. ještě letní kino (dvoudenní), drakiáda a štědrodenní 
setkání sousedů na Vršku plné přání, koled a svařáku. 
 
Kauza firmy Kamax 
Rohozecký okrašlovací spolek napadl rozšiřování závodu firmy Kamax a inicioval vznik petice, která 
požadovala přeměření kvality ovzduší. (Více viz kapitola Firmy). 
 
 
Přehled aktivit v roce 2013 (výběr) 
(většina společenských akcí byla organizována Okrašlovacím spolkem) 
 
Architektonická dílna  
2. března se v knihovně na Malém Rohozci konal workshop pod vedením architekta Vojtěcha 
Javorského, se kterým občané vymýšleli a řešili podobu a funkce nového hřiště. Workshopu se 
účastnil i starosta města Tomáš Hocke.  
 
Jarní úklid obce 
13. dubna se občané obce sešli k jarnímu úklidu, tentokrát poněkud v jiné podobě než v jiných letech. 
Pozornost byla věnována zašlým nátěrům na obecních vývěskách a na kovovém zábradlí na můstku 
přes vazovecký potok. S uhrazením potřebných barev Okrašlovacímu spolku pomohlo město Turnov.  
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Transfer žab 
V dubnu uspořádal Okrašlovací spolek ve spolupráci s Českým svazem Ochránců přírody Bukovina 
přenášení obojživelníků přes hlavní silnici, která tvoří překážku v jejich životní cestě. Při akci bylo do 
Pivovarského rybníka přeneseno (a tím pravděpodobně zachráněno před smrtí pod koly aut) 437 
ropuch obecných a 1 skokan hnědý. U Červeného dvora to bylo 1349 ropuch obecných, 9 skokanů 
hnědých a 2 čolci obecní. Je dobře, že se najdou lidé, kterým záleží i na životech dalších obyvatel 
obce, i když nepocházejí z lidské říše.  
 
Extrémní badmintoniáda 
V polovině letních prázdnin proběhla na Sluneční louce na Černavě soutěž pěti týmů v badmintonu. 
Přívlastek extrémní poukazoval na skutečnost, že hřiště bylo provizorní, plné výmolů a nerovností. 
Výhry pro nejúspěšnější týmy byly zajímavé – vítěz vyhrál meloun, druhý tým tác a třetí kilo. Tyto 
termíny jsou slangovými výrazy označujícími milion, tisícovku a stovku korun. (Vítězové si však 
odnášeli ceny v doslovném významu). 
 
Setkání občanů se starostou na Malém Rohozci 
17. září se starosta s několika dalšími zástupci města setkal s občany Malého Rohozce. Setkání se 
konalo v prostorách knihovny na Rohozci a přišlo na ně asi dvacet občanů. Předseda zdejšího 
osadního výboru Jiří Drahoňovský seznámil starostu s problémy obce. Jednání se zúčastnil 
i Rohozecký okrašlovací spolek prostřednictvím Lukáše Berndta. Hlavním tématem byly aktivity firmy 
Kamax a její rozšíření. Řešil se také stav komunikace ve Vazoveckém údolí, kde po její opravě dochází 
k nárůstu provozu aut, cyklistů a in-line bruslařů, což vede k nebezpečným situacím. Občanům chybí 
prostor ke společnému setkávání, rádi by, aby v obci vyrostlo dětské hřiště. Stav bývalé sokolovny, 
kterou město prodalo před šesti lety, je havarijní.  
 
Setkání podnikatelů s vedením města 
23. října se v restauraci rohozeckého pivovaru konalo druhé letošní setkání turnovských podnikatelů 
se zástupci vedení města. Starosta Hocke účastníky seznámil s děním ve městě a mj. je požádal 
o účast na kampani Vlajka pro Masaryka. Na závěr účastníky ředitel pivovaru František Jungmann 
provedl pivovarem a nabídl jim možnost věnovat jako vánoční dárky svým blízkým pivní lahve s retro 
etiketami a logem vybrané firmy. Zda této nabídky podnikatelé využili, není známo. (O prvním setkání 
viz Turnov – kalendárium 10. dubna). 
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Daliměřice a Hrubý Rohozec 
 
Daliměřice se nacházejí na severo-severozápadě Turnova, v roce 2009 zde bylo evidováno 362 adres, 
v roce 2001 zde trvale žilo 1338 obyvatel. Katastrální území Daliměřice má výměru 2,76 km2 a patří 
do něj i Hrubý Rohozec.  
Hrubý Rohozec je část města obklopující zámek Hrubý Rohozec. Ve stejných letech bylo evidováno 18 
adres se 71 obyvateli. (Zdroj: www.wikipedie.cz). 
Dominantou této části města je zámek Hrubý Rohozec (více viz Kultura), který je předmětem 
dlouholeté restituční kauzy, která řeší možné vrácené zámku dědičce rodu Desfours-Walderode 
Johanně Kammerlandové. Zatím je však stále majetkem státu a je spravován Památkovým ústavem. 
Na Daliměřicích, v zahradě domu čp. 21, se nachází kulturní památka – pískovcová socha sv. Jana 
Nepomuckého. Na Daliměřicích funguje družstvo hasičských dobrovolníků, které v květnu oslavilo 
120 let své existence, od roku 1983 mají svou hasičárnu v ulici Hruborohozecké čp. 207, starostou je 
Josef Ulrich. Je zde také tělocvična TJ a dvě hřiště. V obci působí mateřská škola (MŠ Bezručova). 
 
 
Přehled aktivit v roce 2013 (výběr) 
 
Karneval v hasičárně 
24. března uspořádali hasiči karneval pro děti. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Uzavírky ulic 
2. dubna byla z důvodu výměny plynovodu firmou Gasservis Liberec uzavřena ulice Lesní. Uzavírka 
trvala do 11. května. V březnu byly ze stejného důvodu na několik málo dnů uzavřeny ulice 
Hruborohozecká a Vesecká.  
 
120 let daliměřičských hasičů 
4. května oslavil Sbor dobrovolných hasičů z Daliměřic 120. výročí své existence. Při této příležitosti 
se u hasičské zbrojnice konala oslava, vystoupily mažoretky, hrála Turnovanka a mladí hasiči 
předváděli své schopnosti. Ti zkušení poté předvedli stříhání havarovaného vozidla a záchranu osob. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého 
V letních měsících byla pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého stojící na parcele č. 118 v zahradě 
domu čp. 21. Sochu restauroval Hynek Bláha z Vysokého Mýta. Zakázku zadalo město Turnov.  
 
Sportovní den 
29. června se v prostorách tělocvičny a okolí konal sportovní den, který pořádala TJ Turnov, oddíl 
rekreačních sportů Daliměřice ve spolupráci s místními hasiči a pivovarem Rohozec. Děti a všichni 
ostatní zájemci si mohli vyzkoušet různé sportovní disciplíny. 
 
Nový zvrat v restituční kauze Walderode 
19. července informovala Česká televize o tom, že Krajský soud v Hradci Králové zrušil dva roky staré 
rozhodnutí semilského okresního soudu o vydání zámku Hrubý Rohozec a dalšího majetku dědičce 
rodu Walderode Johanně Kammerlandové. České soudy nejsou schopny tento restituční spor vyřešit 
od roku 1992.  
 
Začala výstavba waldorfské školy na Daliměřicích 
V srpnu začala demolice waldorfské mateřské školy na Daliměřicích. Základní kámen nové budovy byl 
položen 18. září. Ještě před zahájením demolice staré školky v Daliměřicích umožnilo město lidem, 
aby si z ní odnesli stará okna, dveře, svítidla nebo umyvadla. Zájem veřejnosti byl veliký, a tak spousta 
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součástí staré budovy nadále slouží. 18. září proběhlo slavnostní položení základního kamene školky. 
(Více viz Školství – základní informace, fotografie ve fotopříloze).  
 
Daliměřická hasičárna 
Pravidelné pořady Setkání s dechovkou, jednou, dvakrát měsíčně. Obvykle vystupuje dechová hudba 
Turnovanka.  
27. dubna: Setkání sběratelů pivovarských suvenýrů 
30. listopadu: Bleší trhy se spoustou nových i použitých věcí, oblečení, knih, nábytku, elektra atd.  
 
 

Nudvojovice 
Nudvojovice jsou poněkud odlehlou částí města, nacházející se jižně od nádraží, v současné době jsou 
tvořeny dvěma částmi – v jedné sídlí továrny a výrobní haly, druhá je obytná. Největší památkou této 
části města je gotický kostel Sv. Jana Křtitele, jedna z nejstarších památek celého okolí. V roce 2013 
došlo k rekonstrukci zdejšího topolového hájku. Na konci roku začala výstavba nové haly firmy Resim 
v Nudvojovické ulici. V Nudvojovicích sídlí mj. velké firmy Resim, Kamax a Zikuda. 
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Turnov – stavební úpravy 

 
V této kapitole se pokusíme přinášet stručný přehled významnějších stavebních zásahů, které 
menším či větším způsobem ovlivňují vzhled města, zejména jeho centra. Další informace najdete 
v kapitole Město Turnov – Odbor správy majetku a u jednotlivých organizací spravujících objekty, ve 
kterých došlo k úpravám. (Není však v silách kronikáře zachytit vše.) 
 
Příspěvky města na opravu objektů v Památkové zóně 
Město prostřednictvím Komise pro vzhled města přispívá občanům, kteří chtějí kvalitním 
a z památkového hlediska vhodným způsobem opravit své domy v Památkové zóně města. Rozděluje 
příspěvky ve stejné procentuální výši vzhledem k nákladům a podle počtu žádostí.  
V roce 2013 bylo rozděleno 206.698 Kč pěti žadatelů na následující opravy:  

 Hluboká, čp. 278 – výměna oken, realizováno bez problémů 

 5. května, čp. 63 (hotel Kleopatra/Divizna) – oprava omítek a výkladních skříní, realizováno 
bez problémů 

 Trávnice, čp. 172 – realizováno, dotace (11.800 Kč) však musela být vrácena z důvodů 
nedodržení podmínek. Majitel okna vyměnil za nevhodná nedělená plastová bílá okna, která 
jsou z památkového hlediska naprosto nevhodná. 

 Trávnice, čp. 160 a 2218 – výměna dřevěných vrat – nerealizováno z důvodu nízkého 
příspěvku 

 
Oprava ulice 28. října 
Ulice 28. října 
Během první poloviny roku byla opravena a symbolicky na den 28. října slavnostně otevřena ulice 
28. října. Ta byla výrazně poškozena, když v roce 2009 sloužila jako objízdná trasa pro všechnu 
dopravu během prací na projektu Čistá Jizera. Investorem opravy bylo Vodohospodářské sdružení 
Turnov (VHS), které opravy vysoutěžilo s cenou 28,5 milionů Kč bez DPH. Město Turnov se na opravě 
podílelo částkou 17,5 milionů korun. Dodavatelem byla společnost INTEGRA Stavby, a. s., Liberec. 
Součástí rekonstrukce byly nové vodovody a kanalizace a nové povrchy chodníků a komunikací. 
Uzavírka ulice 28. října 
Na začátku března byla uzavřena ulice 28. října od křižovatky s ulicí Kinského až k nemocnici, a to 
z důvodu pokračující rekonstrukce. Úsek z Havlíčkova náměstí po ulici Kinského ulici byl otevřen na 
začátku září, část k nemocnici až na konci. Celá ulice byla slavnostně zprovozněna 28. října 2013. 
Uzavírka ulice Kinského: 10. dubna byla pro dopravu uzavřena ulice Kinského, a to v souvislosti 
s rekonstrukcí ulice 28. října. Uzavírka trvala do konce října.  
Uzavírky ulic v centru: 4. až 7. června byly z důvodu rekonstrukce ulice 28. října úplně uzavřeny 
Mariánské náměstí, Markova ulice a Havlíčkovo náměstí.  
Pokládka asfaltu v ulici 28. října: 26. a 27. srpna probíhala v opravované ulici 28. října pokládka 
nového asfaltového povrchu.  
Oslavy státního svátku a ulice 28. října: 28. října proběhly ve městě tradiční oslavy státního svátku, 
tentokrát byly obohaceny o slavnostní předání rekonstruované ulice 28. října do užívání občanům 
(průjezdná byla už od 1. října). Ulice byla výrazně poničena během složité dopravní situace při 
budování nových kanalizací v rámci projektu Čistá Jizera, když přes ni vedla objížďka.  
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Uzavírka ulice Lesní 
2. dubna byla z důvodu výměny plynovodu firmou Gasservis Liberec uzavřena ulice Lesní. Uzavírka 
trvala do 11. května. V březnu byly ze stejného důvodu na několik málo dnů uzavřeny ulice 
Hruborohozecká a Vesecká.  
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Mariánské náměstí čp. 20 
Původní rodinný dům odpovídající svým charakterem historické zástavbě byl zbořen a na jeho místě 
v druhé polovině roku začal vyrůstat nový rodinný dům.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oprava radniční věže 
3. dubna byla zahájena částečná oprava krovů radniční věže a úprava jejích vnitřních prostor a z toho 
důvodu byly demontovány hodiny. Opravy trvaly do konce června a prováděla je liberecká firma 
Reopa. Stály 302.000 Kč, z toho 148.000 Kč poskytlo Ministerstvo kultury v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. 
 
Výkopy ve Skálově ulici 
V dubnu probíhala u budovy ZŠ Skálova instalace plynového potrubí, kterou prováděla liberecká 
firma Gasservis. Celková úprava okolí do původního stavu byla ukončena 10. května.  
 
Uzavírka silnice Malá Skála – Frýdštejn 
Od 22. dubna probíhala oprava této důležité dopravní spojky, využívané často i Turnovany. Řidiči si 
museli zvyknout na výrazné dopravní omezení. Vlastníkem silnice je Liberecký kraj, oprava vyšla na 
52 milionů korun. Zajímavostí byl požadavek CHKO Český ráj, aby v pásnicích svodidel byla umístěna 
dřevěná výplň. Silnice byla otevřena 15. října. 
 
Schody u Svěrácké brány 
O prázdninách byly opraveny schody u Svěrácké brány. Jednalo se o drobnější opravu, ne o celkovou 
rekonstrukci.  
 
Restaurování kříže v Mašově 
Na konci srpna byly dokončeny restaurátorské práce na pískovcovém kříži v Mašově před čp. 165. 
Kříž opravil Petr Verich z Prahy za 56.000 Kč.  
 
Kříž v Sobotecké ulici  
Pískovcový sokl s železným litým křížem a plechovým korpusem Krista byl již ve velmi špatném stavu, 
z původní polychromie Kristova těla se již nic nedochovalo. Kříž byl restaurován kameníkem Petrem 
Verichem z Prahy za cenu 80.500 Kč. Plechový korpus byl vytvořen zcela nový, protože starý byl 
zkorodován.  
 
Výkopy na náměstí a ve Skálově ulici 
V listopadu se na náměstí a ve Skálově ulici (podél domů ne pravé straně od náměstí k Domu na 
Sboře) kopaly výkopy – jednalo se o zavádění internetové optické sítě společnosti Pamico. Město 
nemůže výkopům sítí v nově opravené zabránit, proto alespoň při jejich povolení dalo co nejpřísnější 
podmínky – např. přítomnost kvalifikovaných dlaždičů, kteří uvedli dlažbu do původního stavu.  
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Socha sv. Jana Nepomuckého v Rývových sadech – konzervování, opravení svatozáře 
 

 
 
Vikářství – oprava zdi, 2. etapa 
 
Hrobnický domek na židovském hřbitově 
Od října zůstal hrobnický domek, s jehož pronájmem je spojena i základní údržba hřbitova, prázdný. 
Polední nájemce v něm žil několik let. Domek byl ještě na konci roku prázdný a o hřbitov se do 
nalezení nového nájemce staraly Technické služby.  
 
Nové nákupní centrum 
28. listopadu bylo v Turnově otevřeno nové obchodní centrum, v podstatě první obchodní centrum 
vůbec (centrum zastřešující více obchodů najednou). Bylo postaveno na zelené louce vedle 
obchodního domu Lidl na silnici směrem na Jičín (Svobodova), naproti benzínové čerpací stanici 
Kontakt – investorem byl majitel čerpací stanice. V centru fungují tyto obchody: Planeo Elektro, KiK 
textil, DM drogerie, Dr. Max, Novák maso – uzeniny. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Protihlukové stěny 
Rozsáhlé protihlukové stěny byly na podzim vybudovány na sjezdu ze silnice R 35 vedoucí z Prahy do 
Turnova. Chrání domy stojící v ulici Máchova, Bedřicha Smetany a okolní.  
 
Nové parkoviště na Výšince 
Na začátku listopadu bylo na Výšince u kotelny zprovozněno nové parkoviště, které má trochu 
pomoci se zoufalým nedostatkem parkovacích míst na sídlišti. Příjezd k němu vede Perlovou ulicí. Na 
místě byly instalovány dvě bezpečnostní kamery.  
 
Valdštejn  
Proběhla oprava další části hradební zdi, bylo na ni získáno 170.000 Kč od Libereckého kraje. 
Proběhla i oprava střechy Nového paláce za 101.000 Kč. 
 
Nové chodníky v Přepeřské ulici 
1. fáze vybudování nových chodníků v Přepeřské ulici, které vedou k panelovým domům. Celková 
cena 755.000 Kč, z toho 389.000 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury a od Libereckého kraje. 
 
Opravy chodníků 
V Pekařově ulici (132.000 Kč), v Hruboskalské ulici (241.000 Kč), v Alešově ulici (180.000 Kč), u 
zastávky Granátová za 50.000 Kč 
 
Pelešany – hřbitov: oprava hřbitovní zdi (75.000 Kč) 
Mašov – hřbitov: oprava střechy kaple (73.000 Kč) 
Bukovina – veřejné osvětlení: vybudování za 227.000 Kč 
Mariánské náměstí – veřejné osvětlení: oprava za 302.000 Kč 
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Autobusové zastávky:  
přístřešek v ulici Antonína Dvořáka u domu Spirála za 132.000 Kč 
vybudování nové zastávky v Mašově U Lomu za 162.000 Kč 
přístřešek zastávky na Kalužníku za 27.000 Kč 
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Počasí 

 
Podobu této kapitoly ovlivnila skutečnost, že kronikářka byla psaním kroniky pověřena až v srpnu, 
nemohla tedy počasí podrobně sledovat. K výslednému zápisu byly využity především informace 
z různých médií a osobní vzpomínky. Zvlášť na studené květnové počasí kronikářka – milovnice léta – 
dlouho nezapomene. 
 

LEDEN:  
Po poměrně teplých Vánocích následoval i teplý začátek nového roku. Už 5. ledna začaly díky tání 
sněhu na horách stoupat hladiny řek, naštěstí bez vážnějších následků. 6. ledna sníh v Turnově už 
téměř nebyl, a proto byl přerušen provoz vleku ve Struhách. Opět začalo sněžit až kolem 10. ledna, 
takže ve Struhách se 15. ledna začalo znovu lyžovat. Sníh ovšem přinesl spoustu problémů v dopravě 
a například 12. ledna musela být uzavřena silnice na Hrubou Skálu, kde hasiči vyprošťovali dvě osobní 
auta – jedno, které zůstalo viset nad srázem a druhé patřilo policistům, kteří přijeli situaci řešit, ale 
také uvízli. V místě nakonec zůstala uvězněna i hasičská cisterna. Díky posypu sorbentem se situaci 
podařilo vyřešit a osobní auta byla na lanech spuštěna ze srázu, cisterna mohla sjet po sorbentu dolů 
po silnici. Období od 11. do 28. ledna bylo celé mrazivé. 
Nejchladnějším dnem ledna byl 26. leden, kdy bylo naměřeno v Turnově kolem -18 °C, v Příšovicích  
-19 °C, v Dolánkách -20,4 °C. V noci na 28. ledna napadlo zhruba deset centimetrů sněhu.  
30. ledna se výrazně oteplilo a začalo pršet a následně opět stoupaly hladiny řek. Jizera dosáhla 
prvního povodňového stupně a Libuňka v Pelešanech hranice druhého stupně.  
 

ÚNOR: 
4. února sněžilo. Hustě sněžilo i 12. února, během několika hodin napadlo asi deset centimetrů 
sněhu, což způsobilo problémy v dopravě. Zvlášť na Hruštici a na Výšince, kde i několik aut uvízlo 
a obě místa zůstala po několik hodin pro auta nedosažitelná. Problémy v dopravě panovaly v celé 
republice, v okolí pak směrem na Vyskeř, kde mj. havaroval jeřáb, bohužel se smrtelnými následky 
(jeden mrtvý). V Turnově byla vyhlášena kalamitní situace, která umožnila Technickým službám 
zaměřit se jen na silnice a využít k posypu sůl a drť i na místech, kde to jinde není povoleno. 19. a 23. 
února opět hustě sněžilo a byla velká zima, pokaždé napadlo kolem 10 cm nového sněhu, kalamitní 
situace už ale nenastala.  
 

BŘEZEN: 
V sobotu 2. března panovalo po delší době krásné, slunečné počasí a celý následující týden bylo 
krásně až s jarní atmosférou. V pátek 8. března se začalo ochlazovat a od dalšího týdne už mrzlo. Po 
krátké přestávce se mrazy vrátily opět 16. března a trvaly několik dní. V noci na 24. března byly 
zaznamenány rekordy na 167 měřících stanicích (z 204) v republice – nejvíce naměřili v Karlově 
Studánce, a to -19,1 °C, zatímco do té doby panoval rekord -13,5 °C. Za období od 16. do 22. 3. 2013 
byl na většině stanic teplotní průměr zhruba 4 a 5 °C pod dlouhodobým normálem. 29. března se 
Turnov probudil do velké sněhové nadílky, v kraji napadlo od 15 do 25 cm sněhu.  
 

DUBEN: 
Duben sice začal velikonočním pondělím, to se ale tvářilo dost vánočně. Ráno bylo pod nulou a na 
zemi ležel sníh, i přes den jemně sněžilo a teploty se vyšplhaly jen na 2 °C nad nulu. I v dalším týdnu 
se teploty po ránu pohybovaly pod nulou, ale během dne postupně rostly, 8. dubna byly kolem 10 °C. 
Díky tomu začal rychle tát sníh a lidé se opět začali bát povodní, tentokrát však zbytečně. Mrazivé 
noci tání sněhu pravidelně zpomalovaly. Prvního povodňového stupně dosáhla Jizera až kolem 18.–
19. dubna, protože to už konečně přišlo jaro s teplotami kolem ve dne 20 °C a sníh tál o něco rychleji. 
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20. dubna bylo zataženo a mrholilo. Silný déšť, který začal zkrápět Turnov s okolím 30. dubna po 
9. hodině večerní, udělal asi radost hasičům. Méně už však lidem a pořadatelům tradičních oslav 
čarodějnic.  
 

KVĚTEN: 
Květen se tedy moc nevyvedl, počasí se po slibném prvním týdnu výrazně zhoršilo, bylo většinou 
chladné a deštivé. Občas se objevil teplejší den, který vyvolal naději v lidech natěšených na jaro, ale 
teplo a slunečno vydrželo většinou jen jeden den (8. 5., 15. 5.). Doplatila na to řada tradičních 
kulturních akcí, které se konávají venku. V sobotu 18. května to byl jarmark školy v Žižkově ulici, který 
se musel přestěhovat dovnitř budovy školy. O víkendu 25. a 26. května byla situace ještě horší, 
sobota byla naštěstí „jen“ chladná s několika přeháňkami, zato neděle přinesla setrvalý déšť, vítr 
a teploty kolem 7–10°C! Na Staročeské trhy, které se o tomto víkendu konaly, přišla v neděli jen asi 
tisícovka návštěvníků, místo obvyklých pěti tisíc. 28. května zase počasí potrápilo účastníky 
a návštěvníky memoriálu Ludvíka Daňka, opět panoval silný vítr a setrvalý déšť. V noci z 19. na 
20. května řádila bouřka, kvůli které popadalo na silnicích v okolí Turnova hodně stromů. Přímo 
v Turnově naštěstí žádné škody nenastaly.  
Nejvíc pršelo v západních Čechách, kde se řeky dostaly opět na povodňové stupně. V Krušných 
horách a na Šumavě o posledním květnovém víkendu dokonce napadlo 10–20 cm nového sněhu. Ze 
statistického přehledu vyplývá, že od začátku roku do 17. května svítí slunce obvykle cca 400 hodin. 
Letos jsme za stejné období napočítali jen 80 slunečných hodin. Ve středu 29. května přišlo první 
varování hydrometeorologického ústavu před vznikem povodní. Intenzita srážek byla opravdu vysoká 
– na 1 m2 spadlo v průměru 90 až 120 litrů vody, což představuje v normálu úhrnné srážky za čtyři 
měsíce. Povodeň nakonec zasáhla celá povodí téměř všech českých řek, nejhorší situace se vytvořila 
v povodích Vltavy, Labe a Ohře. Stav ohrožení byl vyhlášen ve všech českých krajích kromě kraje 
pardubického. 
 

ČERVEN: 
Červen začal povodněmi, od konce května se velká voda hnala Čechami a povodně proběhly ve třech 
etapách. První začala 29. května především v oblasti Středočeské pahorkatiny a na severozápadě 
a severovýchodě Čech. Trvala do 5. června. Druhá etapa byla slabší a týkala se především jižních 
Čech, které zasáhla mezi 10. a 12. červnem. Našeho kraje se týkala třetí etapa trvající od 24. do 
27. června. Byla sice objektivně nejslabší, ale v několika obcích Krkonoš a Jizerských hor napáchla 
značné škody (viz Turnov – kalendárium). Povodně si v České republice vyžádaly 15 lidských životů, 
zasáhly 970 obcí, z toho i několik velkých měst (Ústí nad Labem, Děčín, Plzeň, Praha, České 
Budějovice), zasáhly také okolní země – Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovensko, Polsko 
a Maďarsko.  
V Turnově také silně pršelo a byla zima – o víkendu 1. a 2. června bylo mj. zrušeno několik kulturních 
akcí (Bouda na ulici, dětský den u letního kina). Jizera v Turnově dosáhla 2. stupně povodňové 
aktivity, vylila se pouze u Zrcadlové kozy a žádné škody nenapáchala. Libuňka v Pelešanech také 
dosáhla 2. stupně povodňové aktivity, vylila se pod Valdštejnem, kde vzniklo jezero.  
2. června byl v Libereckém kraji vyhlášen stav nouze, na Turnovsku byla situace naštěstí zklidněná, 
Jizera začala v noci na 2. června klesat. Nejhorší situace panovala v obcích Višňová a Černousy a bylo 
uzavřeno několik krajských komunikací.  
Podle zpráv z radnice je nutné v Turnově i nadále budovat protipovodňová opatření – měl by 
vzniknout sklopný jez u Juty, koryto Jizery pod mostem v Palackého ulici by mělo být prohloubeno 
(dříve už částečně bylo) a Na Lukách by měla vzniknout hráz. Žádné z těchto opatření do konce roku 
2013 nevzniklo.  
O víkendu 8. a 9. června opět pršelo a na některých místech v kraji byly zatopené sklepy a šachty. Od 
18. do 20. června bylo velké horko až parno, 20. června padl v našem regionu absolutní teplotní 
rekord +37,4 °C (dle pozorování Amatérského pozorovacího centra Vlastimila Brůčka), 21. června se 
opět začalo ochlazovat a od 24. června začalo opět hodně pršet a byla zima. 25. června začala Jizera 
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opět stoupat, naštěstí ne v Turnově, ale např. v Železném Brodě a v Jablonci nad Nisou dosáhla 
2. a 3. stupně. Naštěstí se nic horšího nestalo.  
 

ČERVENEC: 
3. července byla silná bouřka, která způsobila zatopení sklepů hotelu Beneš a v kraji i několik dalších 
akutních situací – například popadané stromy. Další bouřky se dostavily o tropickém víkendu 
27. a 28. července, který následoval po celém horkém a krásném letním týdnu. 27. července ale bylo 
horko extrémní, téměř se nedalo pobývat venku. Na mnoha místech v republice opět padly teplotní 
rekordy. Silné bouřky se silným větrem v pondělí 29. 7. v podvečer způsobily v Turnově zatopení 
sklepů na Výšince v Diamantové ulici a v Sobotecké a Nádražní ulici. V úseku Turnov – Hodkovice nad 
Mohelkou nejezdily několik dnů vlaky kvůli popadaným stromům. 30. července se ochladilo.  
Teploty v České republice byly v červenci o 2,4 stupně vyšší, než je jejich průměrná hodnota, 
červenec tak byl nejteplejším za posledních 80 let. Jakkoliv se zdá, že předchozí zprávy hovořily pouze 
o povodních a bouřkách, v létě pršelo mnohem méně, než by mělo – spadlo asi 35,7 mm srážek, což 
je jen 35 % normálu. Když už pršelo, jednalo se o silné nárazové deště. Slunce svítilo 239 hodin (139 
% normálu).  
 

SRPEN: 
Po počátečním ochlazení, které měly na svědomí bouřky z konce července, se opět teploty vyšplhaly 
vysoko a srpen nás přivítal krásným letním počasím. 4. a 5. srpna se Českem prohnaly další silné 
bouřky, ty se však Turnovsku vyhnuly, ale na nové jsme nemusely dlouho čekat – hned 7. srpna se 
bouřka prohnala i Turnovem, mj. měla na svědomí strom, který spadl v Mašově na dráty elektrického 
vedení. Koncert Roberta Křesťana a Druhé trávy byl z turnovského letního kina přesunut na Střelnici. 
Další srpnové dny už bylo teplo a hezky, s výjimkou 25. srpna, kdy poprchávalo.  
 

ZÁŘÍ: 
Začátek září byl pěkný, ochladilo se a začalo pršet až 9. září a chladno a deštivo bylo dlouho, 
s několika jednodenními výjimkami (14. 9.) až do 27. září. Toho dne začalo svítit slunce a bylo hezky, 
teploty už ale začínaly klesat a přihlásil se podzim.  
 

ŘÍJEN:  
Začal krásně, ale studeně, slunce často svítilo. 11. října se začalo počasí horšit a blížit se normálnímu 
podzimu, bylo deštivo a mrholivo. 19. října však došlo ke zlepšení a až do konce měsíce bylo krásně, 
teplo a velmi často i slunečno.  
 

LISTOPAD:  
Počasí bylo stále pěkné a teploty spíše nadprůměrné, často svítilo slunce. Zdálo se, že pravého 
podzimu se jen tak nedočkáme (což většině lidí nevadilo). Zvláště víkend 23. a 24. listopadu byl 
krásný a slunečný. 25. listopadu už ale přišlo ochlazení a následně už zimní problémy. První sníh 
napadl 26. listopadu, resp. během dne začalo sněžit, ale sníh hned tál. 28. listopadu ráno nás na 
chodnících a silnicích čekala ledovka, která znemožňovala plynulou chůzi a jízdu činila velmi 
nebezpečnou. Město hned ráno vyhlásilo kalamitní stav, který mj. umožnil Technickým službám 
nedodržovat plán zimní údržby chodníků a komunikací a ošetřit povrchy solí i tam, kde to jindy není 
povoleno. Kalamitní stav byl odvolán v 10.30 hodin. Ráno před šperkařskou školou zastavil zájezdový 
autobus se středoškoláky, otevřely se dveře a z autobusu vyskočila rozesmátá dívka. Snad se ani 
nedotkla chodníku a už ležela na zádech. Ošklivý pád naštěstí ustála bez zranění a vyvolala hromadu 
veselí u svých spolužáků, kteří už vystupovali opatrněji. Po prvotním leknutí se smála i kolem opatrně 
procházející kronikářka.  
29. listopadu se oteplilo, teploty přes den byly nad nulou, v noci kolem nuly, přes noc se snášel jemný 
sněhový poprašek, který po ránu ihned tál.  
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PROSINEC:  
6. prosince nasněžilo a sníh už na ulicích zůstal. Česko zasáhl okraj bouře Xaver, která řádila na severu 
Evropy, kde o život připravila několik lidí. V Česku se týkala hlavně severních a horských území. 
V Turnově se projevila jen silným větrem a sněžením, v Jablonci nad Nisou ale například zlomila 
ozdobený vánoční strom na náměstí. Přesto i v okolí Turnova spadlo několik stromů, které místy 
zatarasily obecní silnice. Technické služby musely více ukotvit vánoční strom na náměstí.  
Od pondělí 9. 12. se oteplilo, sníh roztál a skoro každý den mrholilo. Bylo teplo, po ránu se teploty 
pohybovaly kolem 4 °C. 
V týdnu od 16. 12 se teploty pohybovaly ještě výše, kolem 6–7 °C, většinou každý den svítilo slunce, 
i když ne po celý den. 20. prosince začalo lehce chumelit, ale sníh brzy ustal.  
Vánoce tentokrát lámaly teplotní rekordy, bylo teplo a často i slunečno. Štědrý den byl také rekordní, 
na nejteplejších místech bylo naměřeno až 13°C, na Moravě však byly vysoké teploty doprovázeny 
silným větrem, který působil drobné škody. V Turnově bylo chladněji, nicméně také velmi teplo, 
kolem 6–8 °C. V oknech kronikářky kvetly macešky ostošest a z Olomouce přišla soukromá zpráva 
o bohatě kvetoucích muškátech v okenních truhlících.  
Konec roku se stále držel nad teplotním průměrem, zimní oblečení mohlo zůstat ve skříních, 
procházky se daly zvládnout bez čepic a rukavic. Mírné ochlazení přišlo 29. prosince, kdy teploty 
v noci začaly klesat k nule, nebo těsně pod ní, a po ránu se začal objevovat šedivec, který na místech, 
kam ani přes den nedosvítí slunce, zůstával. Ve dnech však stále zůstávalo teplo kolem 4–5 °C a jasno, 
často vysvitlo sluníčko.  
 
Průměrné teploty v roce  
(dle výročních zpráv společnosti Městská teplárenská Turnov, které jsou zpracovávány za topné 
období 2012/2013 a 2013/2014). 
Leden: -1,46 °C / únor: -0,97 °C / březen: -0,86 °C / duben: 8,19 °C / květen: 12,54 °C / červen: 
17,29 °C / červenec: 19,03 °C / srpen: 16,91 °C / září: 12,37 °C / říjen: 9,27 °C / listopad: 3,98 °C / 
prosinec: 1,59 °C.  
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Osobní zamyšlení kronikářky 

 
Skončil rok 2013 a nastává chvíle na to, zamyslet se, jakými slovy jej charakterizovat, s jakými 
přívlastky jej vyslat do budoucnosti? Nebyl to rok jednoduchý a nechce se mi jej popisovat jednou 
větou. Pokud bychom ale přeci jen trvali na krátké charakteristice, zřejmě by musela převážit ta, 
která se nevyhne politickému vývoji – byl to rok politických nadějí, zklamání, rozčarování, překvapení 
i úplné ztráty iluzí. Ať chceme či ne, politika ovlivňuje naše životy mírou nemalou a bylo by tudíž 
jednoduché propadnout deziluzi a depresi (což se ve velké míře v roce 2013 dělo). Já si však přesto 
nemyslím, že to tak musí být. Myslím si, že rok 2013 přinesl i celou řadu událostí, které dokazují, že 
žijeme ve šťastné době obklopeni spoustou skvělých lidí a že ztrácet naději by byla velká škoda. 
Především – žijeme v míru, svobodě a demokracii. Ať si každý co chce říká, stále trvám na svém 
přesvědčení, že ani politické skandály, prezidentské útoky, korupce, zdražování, nezaměstnanost 
a další nešvary a těžkosti nemohou znevážit skutečnost, že žijeme ve svobodné zemi. Sám fakt, že 
o všech těchto negativních jevech můžeme mluvit, diskutovat, že je můžeme zapsat do kronik, je 
naším největším bohatstvím a sám o sobě potvrzuje svou vlastní hodnotu. Škoda jen, že si to v naší 
zemi, která má s nesvobodou a totalitou nedávnou zkušenost, neuvědomuje víc lidí. 
 
Tak, jak to tedy bylo? Rok začal velkou událostí – první přímou volbou prezidenta republiky. Po 
prvním kole, kdy bylo více kandidátů a každý, kdo se voleb chtěl účastnit, měl svého favorita, se 
situace vyhrotila u kola druhého. Společnost se velmi silně rozdělila na dva tábory. Jedni věřili 
bývalému politikovi, bývalému předsedovi velké parlamentní strany, několikanásobnému předsedovi 
vlády Miloši Zemanovi, že se po třinácti letech politické nečinnosti vrací s upřímnou snahou zachránit 
Českou republiku od složité politické situace. A druzí? Ti mu to nevěřili. Společnost se rozdělila téměř 
na polovinu, a tak až do konce, do posledních minut sčítání hlasů, nebylo jasno. Mezi voliče 
Zemanova protikandidáta, člena současné vlády a předsedy jedné z vládnoucích stran Karla 
Schwarzenberga patřila řada těch, kteří nevolili jeho osobně, ale jeho podporou volili spíše proti 
Zemanovi. Přesto bylo nevídané, jak obliba tohoto politika vzrostla a jak se stal kníže, jak se mu 
obecně říkalo, hrdinou přijímaným především mládeží. Volby nakonec nevyhrál, a zklamání bylo 
v řadách schwarzenbergovců opravdu velké, mnoho lidí i plakalo a většina z nich se opravdově bála 
o osud republiky, anebo alespoň o osud společnosti. Tito lidé spatřovali příliš velký rozdíl mezi 
vzdělaným a noblesním knížetem a, sice vzdělaným, ale poněkud buranským, Zemanem. Během roku 
se jejich obavy bohužel naplňovaly. A o iluze přišla i řada Zemanových voličů. 
V čem spatřuji naděje, o kterých jsem se zmínila výše? Mám-li zůstat u politiky, tak tedy v tom, že se 
prezidentovi nakonec nepodařily kroky, kterými chtěl oslabit českou demokracii. Prezident sestavil 
vládu ze svých kamarádů a podporovatelů, která neměla oporu ve volbách, té se však nepodařilo 
prosadit řadu důležitých změn, kvůli kterým zřejmě vznikla. Strana Zemanovci, ze které velká část 
nové vlády vzešla a jejíž členové postupně obsazovali řadu důležitých úřednických míst, nakonec 
v parlamentních volbách získala mizivých 1,5 %, přestože nám ji na stovkách billboardů doporučoval 
sám prezident. Prezident odmítl jmenovat docenta Putnu profesorem pro jeho odlišné názory a 
homosexuální orientaci – Putna se však nakonec profesorem stal. Zdržoval jmenování vlády vítěze 
voleb, ale nakonec ji, po rekordních 95 dnech, jmenoval tak, jak ji premiér navrhl. A důvěra občanů 
v prezidenta republiky klesla, podle průzkumů veřejného mínění, na rekordně nízkých 40 %.  
Rok 2013 byl také rokem pádu vlády, a to z důvodu velkých skandálů, zahrnujících korupci, zneužití 
pravomocí, zneužití tajných služeb k soukromým účelům a milostnou aféru. Jednu chvíli nás špatné 
zprávy bombardovaly jedna za druhou a důvěra lidí v politiky tak dostávala opravdu na frak. Dosud 
vládnoucí strany zaznamenaly obrovský propad preferencí, objevily se nové strany, které vyvolaly 
v lidech naději, že by vládnutí mohly zvládnout lépe – a dostaly šanci. Rok 2014 tedy ukáže, zda to 
byla naděje oprávněná.  



Kronika města Turnova 2013  |92 
 

 
Rok 2013 přinesl také jeden obrovský problém, na který zatím patřičná místa dostatečně nereagují, 
což může vést k velmi vážným důsledkům. Nebývalým způsobem vzrostly protiromské nálady ve 
společnosti. I lidi, kteří se považují za slušné a spořádané občany, uslyšíte mluvit o tom, že by se 
republika měla zbavit svých romských spoluobčanů, uslyšíte je mluvit i o mnohem horších věcech, 
z čehož po zkušenostech 20. století mrazí. V létě se v řadě měst konaly velké protiromské 
demonstrace, a i když se na stranu Romů stavěli jejich podporovatelé, nebyli zdaleka slyšet tak, jako 
ti druzí. Bezesporu nejde přehlížet skutečnost, že část romské komunity patří k problémové skupině 
obyvatel a nacházejí se ve velmi složité sociální situaci. Řešením však jistě není zaplatit Romům lístek 
do Indie (jak navrhoval současný nejoblíbenější český politik Tomio Okamura, který je paradoxně sám 
smíšeného česko-japonského původu). Řešení tkví v pochopení, že Romové jsou součástí české 
společnosti, prostě proto, že tu jsou a v podstatě vždy byli, zbavit se xenofobie a nabídnout jim 
systematické řešení složité situace. V tuto chvíli by řešení mělo přijít shora – situace ve společnosti je 
napjatá a společnost to sama nezvládne. Velkým vzorem může být malá obec Obrnice na Mostecku, 
která se rozhodla situaci se svou romskou „menšinou“ (tvořící 45 % obyvatel obce) řešit a byla za to, 
že dokázala své Romy vtáhnout do společnosti a nabídnout jim práci a podporu, oceněna cenou Rady 
Evropy. Možná by se mohla budoucí vláda celé země v Obrnicích inspirovat.  
Inspirovat bychom se zároveň mohli řadou občanských aktivit, které se rozvíjejí po celém Česku. 
Mohli bychom se inspirovat nastupující mladou generací, která je vzdělaná, tolerantní, evropská 
a světová – má tolik možností oproti generaci dospívající v době totality či ve zběsilém období krátce 
po jejím pádu. Svoboda je pro ni samozřejmá, tak snad si ji nenechá vzít a bude ochotná o ní bojovat.  
 
A jak jsme se měli v Turnově?  
Hned na začátku je třeba napsat, že v Turnově se žije dobře. Většina nešvarů, o nichž se psalo výše, 
zde nezanechává větší stopy. Přestože většina obyvatel Turnova volila v prezidentské volbě Karla 
Schwarzenberga, z prohry se město vzpamatovalo rychle. Hned z kraje roku nás čekala změna na 
radnici, kdy dosavadní oblíbená starostka Hana Maierová přesídlila do vedení kraje, kde dostala na 
starosti agendu kultury a cestovního ruchu. Starostou se stal mladý Tomáš Hocke, otec dvou dětí, 
a na náladě města to začalo být brzy znát. Posílila snaha radnice komunikovat s občany, posílila 
podpora města k pořádání kulturních a sportovních akcí, starosta osobně zdůrazňuje například české 
a evropské vlastenectví. Na radnici se neprovalily žádné skandály či úplatkářské aféry, tak snad jsme 
v dobrých rukou. A městu jistě pomáhá i skutečnost, že jeho bývalá starostka může prosazovat jeho 
zájmy na krajské úrovni.  
Turnov má štěstí, že je poměrně bohatým městem. Je zde něco nižší nezaměstnanost než ve zbytku 
republiky, nemáme zde žádné vyloučené lokality, a také například nemusíme řešit romskou otázku. 
V Turnově Romové žijí, ale jako stabilní součást turnovské společnosti. Nejsou zde žádná 
zdevastovaná místa, brownfieldy, které trápí tolik jiných měst (tj. například rozsáhlé nevyužité areály 
po zaniklých továrnách, které přitahují problematické obyvatele, výjimkou mohl být areál bývalých 
jatek v Sobotecké ulici, ten byl ale v roce 2014 zbourán, nebo bývalé uhelné sklady u nádraží, ty jsou 
v soukromých rukou a městu se dlouhá léta nedaří domluvit se s jejich majitelem na regeneraci 
území). Samozřejmě bychom našli řadu míst, která by stála za opravu či úpravu, ale spíše by se 
jednalo o jednotlivé domy či menší areály, jako celek se však město jeví čistě, upraveně a spokojeně. 
Ve městě se stále nachází řada obchodů, zatím zde nevznikla žádná velká obchodní centra, která by 
menším živnostníkům vzala živobytí. (Jejich vznik však hrozí na několika místech vlastněných 
soukromými subjekty – např. na Koňském trhu). I když často vznikne nějaký obchod či kavárna, které 
dlouho nevydrží, obecně se dá říct, že krach obchodů není v Turnově běžným jevem tak, jak to 
potkalo řadu jiných měst. 
Velkými tématy Turnova v roce 2013 byla nemocnice a její osud a stavba sportovního areálu 
v Maškových zahradách – o nich pojednávají samostatné kapitoly dále v kronice. 
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Město Turnov – základní informace 

 
Základní informace 
Turnov leží na středním toku Jizery v tzv. Turnovské pahorkatině. Střed města, náměstí, se nachází 
267 metrů nad mořem na pozici 50° 35′ 15" severní šířky a 15° 9′ 26" východní délky. Turnov leží 
v centru Chráněné krajinné oblasti Český ráj. 
Výměrou 2 273 ha se Turnov řadí na 5. místo v okrese. Město se organizačně dělí na 5 katastrálních 
území (Turnov, Daliměřice, Mašov u Turnova, Bukovina u Turnova a Malý Rohozec) a na 13 částí: 
Turnov s Nudvojovicemi, Daliměřice, Hrubý Rohozec, Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Bukovina, Dolánky 
u Turnova, Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, Mokřiny a Vazovec. 
V Turnově žije něco přes 14.000 obyvatel, čímž se řadí na ca 92. místo v republice. Počet stále mírně 
klesá, na konci roku 2013 činil počet obyvatel 14.077 osob. (Více viz Turnov – souhrnné zprávy ke 
konci roku). 
 
Správní území města 
Turnov je obcí s rozšířenou působností (úřad III. stupně). Od změny územního členění státu v roce 
2003 byl Turnov ustanoven obcí s rozšířenou působnosti (ORP), což znamená, že vykonává výkon 
vybraných činností přenesené působnosti (státní právy) pro obce spadající do jeho správního obvodu 
(ve věcech přenesené působnosti je městský úřad podřízen Krajskému úřadu Liberec). V roce 2010 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 a Žernov. 
 
Město Turnov vlastní nebo zřizuje tyto organizace: 
 
Městské společnosti s ručením omezeným 
Městské společnosti je možno definovat jako výdělečné, tj. podnikatelské subjekty. Stoprocentní 
účast v těchto společnostech má Město Turnov, které také vlastní veškerý jejich majetek 
a společnosti si jej od města pronajímají za úhradu. Rada města plní funkci valné hromady a jmenuje 
jednatele.  

 Městská teplárenská Turnov 
 Technické služby Turnov 
 Městská sportovní Turnov  
 Kulturní centrum Turnov  
 Panochova nemocnice Turnov (do konce roku 2013, poté spojení s libereckou nemocnicí) 
 Nempra (do konce roku 2013, poté zánik) 

 
Sdružení obcí  
Turnov vlastní společnosti spolu s dalšími obcemi 

 Vodohospodářské sdružení Turnov 
 
Příspěvkové organizace:  
Tyto organizace zřizuje, zakládá Město Turnov k tomu účelu, aby s jejich pomocí zajišťovalo potřeby 
nezbytné pro město Turnov a jeho obyvatele. Organizace mají svou právní subjektivitu, spravují 
majetek (budovy), který zůstává ve vlastnictví Města Turnova. V čele každé z těchto organizací stojí 
ředitel, který plně odpovídá městské radě za řádný a hospodárný provoz svého zařízení.  
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 Zdravotně sociální služby Turnov 
 Hrad Valdštejn (do dubna 2014, poté změna statutu) 
 Městská knihovna Antonína Marka 
 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Žlutá Ponorka 
 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 
 Mateřská škola ul. Jana Palacha 
 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko  
 Waldorfská mateřská škola 
 Dětské centrum 

 
Organizační složky městského úřadu 

 Sbor hasičů Města Turnova 
 
Orgány města 

 Městská policie 
 
Ostatní 

 Městský útulek pro psy 
 Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. 

 
Partnerská města 

 Reeuwijk (Nizozemí), od roku 1992, 12 tisíc obyvatel.  
 Jawor (Polsko), od roku 1999, 25 tisíc obyvatel 
 Niesky (Německo), od roku 2002, 11 tisíc obyvatel 
 Keszthelly (Maďarsko), od roku 2002, 24 tisíc obyvatel 
 Murska Sobota (Slovinsko), od roku 2005, 14 tisíc obyvatel 
 Alvesta (Švédsko), od roku 2006, 19 tisíc obyvatel 
 Idar-Oberstein (Německo), od roku 2006, 40 tisíc obyvatel, kamenářské středisko SRN 

 
Pravidelné příspěvky města  
Dotace spádovým obcím 
V minulých letech bývala rozdělována částka až 250.000 Kč ročně, v roce 2013 se jednalo pouze 
o částku 50.000 Kč, která byla rozdělena pouze na protidrogovou prevenci v rámci mikroregionů 
Libereckého kraje, a to po podání jejich žádostí.  

 Mikroregion Jizera – 20.052 Kč 
 Mikroregion Český ráj – 7380 Kč 
 Mikroregion Tábor – 6417 Kč 
 Mikroregion Podkozákovsko – 16.151 Kč. 

 

http://www.slunickoturnov.cz/
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Členské příspěvky 
V roce 2013 platilo město členské příspěvky v následujících organizacích:  

 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – 14.400 Kč 
 Sdružení obcí Libereckého kraje – 18.710 Kč 
 Sdružení Český ráj Turnov – 72.660 Kč 
 Svaz měst a obcí České republiky – 30.920 Kč 
 Euroregion Nisa – 72.000 Kč 
 Národní síť Zdravých měst – 27.346 Kč 
 Mikroregion Jizera – 11.690 Kč 

 
Městský úřad Turnov 
Městský úřad je orgánem výkonu veřejné správy v příslušném správním obvodu. Tvoří jej starosta, 
místostarostové, tajemník a další pracovníci. V čele úřadu stojí starosta. 
Městský úřad zajišťuje činnosti jak v oblasti samostatné, tak i přenesené působnosti. V oblasti 
samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložila rada města a zastupitelstvo města. Metodicky řídí 
a usměrňuje organizace, které si obec zřídila. Pro občany zajišťuje informační a poradenský servis, 
přijímá a vyřizuje jejich stížnosti, náměty a návrhy. Pomáhá výborům ZM a komisím RM v jejich 
činnosti. Za výkon samostatné působnosti je MěÚ odpovědný radě města. 
Ve věcech přenesené působnosti je městský úřad podřízen Krajskému úřadu Liberec. 
Na městském úřadu pracovalo k 1. listopadu 2013 119 zaměstnanců (sníženo ze 122).  
 
Sídla Městského úřadu:  
Městský úřad sídlil v roce 2013 v pěti budovách. Stále se uvažuje o renovaci bývalého sirotčince ve 
Skálově ulici 466, kam by se měli přesunout úředníci ze dvou domů ve Skálově čp. 84 a 72. Na začátku 
roku 2012 opustila Městská policie dům ve Skálově čp. 68, který je od té doby, zatím neúspěšně, 
nabízen k prodeji (prodán v roce 2014).  
 
Hlavní budova radnice, Dvořákova 335 

 VEDENÍ MĚSTA 
PhDr. Hana Maierová, starostka města do března 2013 
Ing. Tomáš Hocke, starosta města od března 2013 
Ing. Jaromír Pekař, místostarosta 
Mgr. Otakar Špetlík 
Tajemník MěÚ – Ing. Miroslav Šmiraus 

 ODBOR FINANČNÍ: 11 pracovníků, vedoucí odboru Bc. Jana Chodaničová 
 ODBOR ROZVOJE MĚSTA: 9 pracovníků, vedoucí odboru RNDr. Miroslav Varga 
 ODBOR SPRÁVY MAJETKU: 9 pracovníků, vedoucí odboru Ludmila Těhníková 
 STAVEBNÍ ÚŘAD: 7 pracovníků, vedoucí odboru Ing. Eva Zakouřilová 
 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 8 pracovníků, vedoucí odboru Ing. Miloslava Šípošová 
 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA: 4 pracovníci, tajemník Ing. Miroslav Šmiraus 
 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ: 9 pracovníků, vedoucí odboru Bc. Jan Zárybnický 

 
Náměstí Českého ráje 26 

 ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU: 5 pracovníků, vedoucí odboru Ing. Eliška Gruberová. Sídlí zde 
Informační centrum 

 
Skálova ulice čp. 84 

 ODBOR SPRÁVNÍ: 10 pracovníků, vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka 
 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: 12 pracovníků (na začátku roku 9), vedoucí odboru 

Mgr. Hana Kocourová 
 SBOR HASIČŮ MĚSTA TURNOVA, 17 členů, velitel jednotky Martin Bartoníček 
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Skálova ulice čp. 72 

 ODBOR DOPRAVNÍ: 24 pracovníků (na konci roku 21), vedoucí odboru Pavel Vaňátko 
 OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD: 6 pracovníků, vedoucí odboru Hana Lustigová 
 ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU: 4 pracovníci, vedoucí odboru Mgr. René Brož 

 
Skálova ulice čp. 466 

 ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ: 3 pracovníci, vedoucí odboru Petr Weiss 
 MĚSTSKÁ POLICIE - 13 pracovníků, strážník pověřený řízením Luboš Trucka 
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Z činnosti odborů Městského úřadu Turnov 

 

Odbor rozvoje města 
Odbor vydává stanoviska a vyjadřuje se ke stavebním záměrům na území města a obcí spadajících 
pod Turnov v rámci výkonu obce s rozšířenou působností. Odbor poskytuje informace k územně 
plánovacím dokumentacím všem občanům. Za Městský úřad vydává koordinovaná stanoviska.  
 
V roce 2013 vydal Odbor 296 závazných koordinovaných stanovisek. Z Odboru bylo odesláno 955 
písemností, přijato bylo 2471, bylo uzavřeno 28 smluv a zpracováno 10 materiálů pro jednání Rady 
města a 9 materiálů pro jednání Zastupitelstva města.  
 
Územní plánování 

 Územní plán Turnova: V roce 2013 byly projednávány změny a doplnění připravovaného 
nového Územního plánu Turnova.  

 Zastupitelstvo města projednávalo Územní plán na svých zasedáních 28. března, 30. května 
a 29. srpna. Krajský úřad Libereckého kraje vydal své souhlasné stanovisko 12. září.  

 Obyvatelé se mohli k návrhu vyjádřit na veřejném projednávání 24. března (Fotografie ve 
fotopříloze). 

 V rámci projednávání došlo v návrhu nového Územního plánu Turnova k následujícím 
změnám: souhlas se záměrem zařadit do Územního plánu funkční plochu pro výstavbu 
obchodního centra v průmyslovém areálu Šroubáren a souhlas s vypuštěním územní rezervy 
pro koridor kapacitní silnice S5 dle varianty firmy Valbek (tj. tunel pod Výšinkou) z Návrhu 
Územního plánu Turnov. 

 29. října proběhlo veřejné projednávání návrhu ÚP, ke kterému odbor obdržel 290 námitek 
a připomínek 

 Územní studie bytových zón: Současně s prací na návrhu ÚP pořizoval odbor územní studie 
bytových zón Hruštice, Károvsko, Durychov, Na Kamenci a Daliměřice, které nahradí platné 
regulační plány 

 Územní studie vnitrozemské dopravy Turnov: Odbor zajišťoval přípravu této studie, kterou 
provedla firma Pudis Praha. 

 Územní plány okolních obcí: V roce 2013 došlo k projednávání územních plánů obcí v rámci 
ORP Turnov (16 obcí má schválený nový Územní plán od roku 2007, 9 obcí jej má 
rozpracovaný) 

 Malá Skála – jednání 10. listopadu, pořízen návrh Územního plánu 

 Vyskeř – jednání 23. dubna, pořízen návrh Územního plánu, příprava na veřejné projednávání 

 Jenišovice – jednání 2. července, pořízen návrh Územního plánu 

 Kacanovy – aktualizace Územního plánu a projednání změny č. 1 

 Radimovice – jednání 21. února, pořízen návrh Územního plánu 

 Ohrazenice – jednání 12. listopadu, pořízen návrh Územního plánu 
 
Strategický plán Turnova 
Odbor zpracoval návrh Strategického plánu bez externí výpomoci, 14. března proběhlo veřejné 
projednání plánu a 25. dubna schválilo zastupitelstvo města aktualizovaný Strategický plán města. 
 
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 
Zastupitelstvo města projednalo 29. srpna návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje 
Libereckého kraje a schválilo několik připomínek (výběr): 

 Turnov nesouhlasí s vedením komunikace S5 územím města 
 Turnov požaduje zrušení možné varianty stavby tunelu pod Výšinkou 
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 Turnov požaduje, aby Liberecký kraj pořídil územní studii „Řešení obchvatu silnice II/283 ve 

směru Turnov – Semily“. 
 Turnov požaduje, aby byl zohledněn jeho požadavek na připojení katastru území Turnova na 

koridor pro modernizaci železničního spojení Praha – Liberec 
 
Nadregionální dopravní studie 
Odbor sledoval přípravu neregionálních dopravních studií, které se mohou týkat Turnova:  

 Ředitelství silnic a dálnic připravuje studii proveditelnosti kapacitní silnice I/35 v úseku 
Ohrazenice – Úlibice (model zatížení dopravy v roce 2040 v koridoru S5 Turnov – Rovensko 
pod Troskami – Úlibice). Studii připravuje firma Valbek.  

 Ministerstvo dopravy připravuje Studii proveditelnosti železničního spojení Praha – Mladá 
Boleslav – Liberec, resp. vysokorychlostní trať zaručující rychlé spojení s přístavy u Baltského 
moře. Studie má být dokončena do konce dubna 2014. Hlavní trasa vysokorychlostní 
železnice je vedena mimo území Turnova tj. z Příšovic přímo na Liberec 

 Liberecký kraj nedodal slibovanou studii na novou trasu krajské silnice II/283 z Turnova do 
Semil 

 
Projekty města 

 Zahrada Waldorfské mateřské školy v přírodním stylu – příprava žádosti o dotaci na 
rekonstrukci zahrady na operační program Životního prostředí (dotační titul Evropské unie) 

 Společná cesta k přírodním vědám (Hvězdárna) – administrace a koordinace projektu 
s německým městem Ottendorf-Okrilla 

 Společná cesta k vědě a technice – dokončení a vyúčtování projektu s polským Jaworem 
 Dům přírody Český ráj – smlouva o budoucí kupní smlouvě s Ekocentrem Oldřichov v Hájích  
 Sport překračuje hranice – vypracování a podání žádosti o dotaci na Euroregion Nisa 

 
 

Odbor správy majetku 
Odbor se stará především o městský majetek, jeho údržbu a opravy, podílí se na přípravách 
projektových dokumentací staveb, oprav a úprav městského majetku, bytových zón apod. Od roku 
2013 se odbor stará o zajištění kancelářského materiálu pro chod Městského úřadu a o úhradu 
energií a pojištění majetku.  
Pro rok 2013 měl k dispozici 76.771.000 Kč, opět o dost nižší částku než v předchozích letech (v roce 
2012 96.903.000 Kč). 
V roce 2013 Odbor přijal 262 usnesení Rady města a 70 usnesení Zastupitelstva města, uzavřel 40 
smluv o dílo, vystavil 391 objednávek a 827 faktur a přijal 1573 faktur.  
 
Stavební akce, na které byla získána dotace 

 Chodník Přepeřská (1. etapa) – získána dotace 389.000 Kč 
 Záchranné práce na hradě Valdštejně – dotace z Libereckého kraje 170.000 Kč 

 
Komunikace 

 Oprava chodníku v Pekařově ulici – 132.000 Kč 
 Oprava chodníku v Hruboskalské ulici – 241.000 Kč 
 Oprava chodníku v Alešově ulice – 180.000 Kč 
 Doplnění veřejného osvětlení v Jaspisové ulici – 43.000 Kč 
 Oprava zdi Pelešanského hřbitova – 75.000 Kč 
 Oprava střechy hřbitovní kaple v Pelešanech – 56.000 Kč 
 Oprava střechy hřbitovní kaple v Mašově – 73.000 Kč 
 Veřejné osvětlení na Bukovině – 227.000 Kč 
 Veřejné osvětlení na Mariánském náměstí – 302.000 Kč 
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 Výměna schodů v parku – 77.000 Kč 
 Výstavba chodníku v Přepeřské ulici (I. etapa) – 755.000 Kč 
 Autobusová zastávka U Lomu – 162.000 Kč 
 Autobusový přístřešek ve Dvořákově ulici (ve spolupráci s majitelem domu O. s. Spirála) – 

132.000 Kč  
 Autobusový přístřešek na Kalužníku (ve spolupráci s dobrovolnými hasiči Pelešany) – 

27.000 Kč 
 Oprava chodníku u zastávky Granátová – 50.000 Kč  
 Úprava parkoviště na Výšince – 329.000 Kč 
 Úprava prostoru pro prodejní místa u nádraží – 125.000 Kč 

 
Bytový fond 

 Rekonstrukce bytu č. 3 v Antonína Dvořáka, čp. 84 – 491.000 Kč (spoluúčast nájemníka 
170.000 Kč) 

 Rekonstrukce bytu č. 5 v Granátové, čp. 1897 – 110.000 Kč  
 Rekonstrukce sociálního zařízení Vrchhůra, čp. 990 – 103.000 Kč 

 
Další (výběr) 

 Dešťová kanalizace v Luční ulici – 495.000 Kč 
 MŠ 28. října: hydroizolace suterénu – 48.000 Kč / úprava sociálního zařízení – 159.000 Kč / 

zahrada – 1.007.000 Kč 
 MŠ Mašov: úprava sociálního zařízení – 159.000 Kč 
 ZŠ Žižkova: úprava topení a instalace termohlavic – 108.000 Kč / výměna 8 oken a 1 dveří – 

130.000 Kč 
 ZŠ 28. října: oprava požárního vodovodu – 74.000 Kč 
 ZŠ Mašov: úprava sociálního zařízení – 250.000 Kč 
 Žlutá ponorka: oprava střechy kopule – 193.000 Kč 
 Valdštejn: záchranné práce – 444.000 Kč / oprava střechy Nového paláce – 101.000 Kč 
 Gymnázium: osvětlení ve třech učebnách – 103.000 Kč / oprava podlah ve třech učebnách – 

97.000 Kč 
 Domov důchodců Pohoda: oprava výtahu – 116.000 Kč 
 Náměstí, čp. 26 (restaurace Lifefood): výměna oken a dveří – 103.000 Kč 
 Obchodní a hotelová škola: úprava pro nastěhování Waldorfské školky – 114.000 Kč / oprava 

střechy a čerpadla fontány – 97.000 Kč 
 Radnice: výměna tří střešních oken – 80.000 Kč 
 Hasičárna Daliměřice: výměna dvou vrat – 42.000 Kč 
 Hasičárna Mašov: výměna dvou vstupních dveří – 56.000 Kč 

 
 

Odbor cestovního ruchu 
Odbor cestovního ruchu se stará především o turistický ruch a informuje turisty i občany o kulturním 
dění ve městě. Zároveň pořádá a připravuje vlastní kulturní programy zaměřené na zatraktivnění 
města a okolí pro turisty. Pod Odbor spadá městské informační centrum (Íčko) a synagoga Turnov.  
V roce 2013 byly výdaje odboru 2.520.000 Kč, z toho v rámci projektů 1.307.000 Kč a výdaje 
v synagoze 188.000 Kč. Příjmy Odboru 1.179.000 Kč, z toho vstupné synagoga 86.000 Kč. 
V roce 2013 vyhledalo služby RTIC na 49.000 návštěvníků a turistů, což je zatím od roku 2008 (nejnižší 
návštěvnost byla v roce 2009, a to o 20.000 osob nižší).  
 
Regionální informační centrum: Informační centrum patří k síti certifikovaných informačních 
středisek České republiky.  
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Synagoga: Návštěvnost synagogy vzrůstá, v roce 2013 jí navštívilo 2125 návštěvníků (v roce 2012 to 
bylo 1905 osob). (Přehled kulturních programů viz Kultura). 
 
Obecně prospěšné služby 
Sdělování turistických informací o Turnově a o Českém ráji, o turnovských firmách a organizacích, 
o kulturních, společenských a sportovních akcích 
 
Příprava a distribuce propagačních materiálů 

 V roce 2013 byly vydány následující materiály:  
 Turistické noviny Český ráj 2013 – náklad 8000 ks., v české mutaci byla uveřejněna inzerce za 

32.337 Kč.  
 Kapesní kalendář, 5 motivů (Turnov / Kamenářství a šperkařství / Za pověstmi Českého ráje / 

Český ráj dětem / Synagoga) 
 Letáky – reedice (hrady a zámky / skalní města / lidová architektura / židovské památky 

Českého ráje / Turnov – město drahých kamenů) 
 Puzzle, dva druhy, hrazeny z projektu 
 Karty mariášové s obrázky Za pověstmi Českého ráje, hrazeno z projektu 
 Pohlednice s pověstí (čeština, polština), hrazeno z projektu 
 Brožura – Procházka bývalou židovskou čtvrtí, hrazeno z projektu 
 Film, distribuce na DVD – Židovské památky Českého ráje a okolí, hrazeno z projektu 

 
Veletrhy, výstavy a prezentační akce 
Odbor prezentoval Český ráj a Turnov na veletrzích Holiday World Praha a Euroregiontour v Jablonci 
nad Nisou a v Polsku v Jelení Hoře a Vratislavi. 
 
Realizace projektů z dotačních titulů 

 Dvě města, dva drahé kameny – společně se prezentujeme a poznáváme, partner Lwowek 
Sląski (Polsko). V rámci projektu, který pokračuje i v roce 2014, byly částečně zajištěny 
Městské slavnosti Kámen a šperk v Turnově, účast zahraničních polských partnerů, pracovní 
setkání a návštěva turnovských obyvatel ve Lwowku Sląskem na akci: Achátové léto 

 Židovská kultura v česko-polském příhraničí, partner Jelení Hora (Polsko). Projekt byl zahájen 
v roce 2012, na české straně byl realizován film Židovské památky Českého ráje a jeho 
následné představení veřejnosti s doprovodné aktivity. 

 Informujme a vzájemně se poznávejme – QR code, partner Jelení Hora (Polsko). V rámci 
projektu byly uspořádány workshopy, rozšířeny webové stránky infocentra, osazeny QR Code 
na 11 místech Turnově (jedno místo v předpolí hradu Valdštejna), označeny tabulkami 
zajímavé židovské domy v bývalé židovské čtvrti a vydána brožura Procházka bývalou 
židovskou čtvrtí. (QR code – systém značení určitých míst obrázkovým kódem, který po 
načtení do speciální čtečky, která může být například v mobilním telefonu, zobrazí informace 
o dotčeném místě). 

 Společně zahrajeme naše pověsti, partner Jelení Hora – Zdrojowy teatr animacji (Polsko). 
V rámci projektu byly uspořádány divadelní workshopy, v rámci nichž došlo k nacvičení 
divadelního představení, které bylo sehráno v Turnově a Jelení Hoře. Byly vydány kreslené 
hrací karty a dva druhy skládacích puzzle s tématem turistického produktu: Za pověstmi 
Českého ráje  

 Český ráj dětem, získány finance na prezentaci dlouhodobého projektu zatraktivňujícího 
Český ráj dětem 

 Společným vařením k lepšímu poznání 
 Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji 
 Doplnění prvků Turnovského cyklookruhu a jeho údržba 
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Akce pro podporu cestovního ruchu 

 Letní prázdninová nabídka – o prázdninách sestavuje Odbor seznam každodenních cílů, které 
jsou turistům v Turnově nabízeny 

 Turnovské památky se slevou – zvýhodněné vstupné mezi synagogou a Muzeem Českého ráje 
 Český ráj dětem – v dubnu zahájení turistické sezony 
 Kámen a šperk v Turnově – Městské slavnosti, akce na zahájení prázdnin, pořádaná na oslavu 

tradičního turnovského řemesla 
 Rozšíření informačního systému – umístění tabulek na zajímané domy v bývalé židovské 

čtvrti, stojan a tabule v Metelkových sadech 
 QR code – umístění kódů na 11 turistických místech (Turnov a Valdštejn) a jejich propojení 

s rozšířenými webovými stránkami 
 
 

Finanční odbor 
Finanční odbor se stará o finance města. Zpracovává vnitřní agendu – účetnictví, fakturace, platební 
styk, inventarizace majetku, mzdy, daně, cestovní příkazy a další. Odbor také připravuje rozpočet 
města a stará se jeho schválení a vedení. Pracovníci mají na starosti správu úvěrů, které město 
v současnosti má. V tomto ohledu vše probíhalo bez zásadních problémů. Bylo zajištěno mimořádné 
splacení jednoho úvěru u České spořitelny a byl přijat dlouhodobý úvěr na investiční akce roku 2013 
a 2014 ve výši 60 mil. Kč. Město operovalo s těmito účty u bankovních ústavů: u České spořitelny 
(18 běžných účtů a 2 úvěrové), u Komerční banky (1 BÚ a 1 ÚÚ), u Československé obchodní banky 
(2 BÚ), u Českomoravské záruční a rozvojové banky (2 BÚ a 2 ÚÚ), u Poštovní spořitelny (1 BÚ) 
a u České národní banky (1 BÚ). Na odboru jsou přijímány tyto místní poplatky: ze psů, z ubytovací 
kapacity, za rekreační a lázeňský pobyt a za komunální odpad. Zajímavým údajem o náplni práce 
pracovníků odboru je toto procentuální vyčíslení: 35 % účetnictví, 30 % místní poplatky včetně 
vymáhání a příjmových pokladen, 8 % rozpočet, 7 % platební styk, banky, úvěry, 7 % mzdy 
a personalistika, 10 % městské organizace včetně kontrol příspěvkových organizací a 3 % připadla na 
ostatní činnosti.  
 
Rozpočet města 
V rozpočtu města se počítalo s příjmy ve výši 304,3 mil. Kč. Došlo k plnění ve výši 315,5 mil. Kč, tj. 
o 11,2 mil. Kč více. Rozpočet počítal s výdaji ve výši 328,5 mil. Kč, došlo k plnění ve výši 279,8 mil. Kč, 
tj. úspora výdajů činila 48,7 mil. Kč. 
 
 

Odbor správní 
Odbor má na starosti vedení matrik, evidence obyvatel, agendu občanských průkazů a cestovních 
dokladů a spadá pod něj i oddělení krizového řízení a požární ochrany. V roce 2013 odbor správní 
zajišťoval dva druhy voleb. První byla dvoukolová volba prezidenta republiky konaná v měsíci lednu. 
Druhé volby byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2013.  
 
Oddělení matriky 
Matriky jsou obsáhlou státní evidencí o osobním stavu, jménu a příjmení a dalších osobních údajích 
člověka od jeho narození až do jeho smrti. Matriky jsou neveřejné evidence a má k nim přístup pouze 
vymezený okruh osob stanovený zákonem. Matriční úřad Turnov je největší matrikou okresu Semily 
a vedl v roce 2013 celkem 45 matričních knih pro 15 obcí svého správního obvodu.  
 
Svatební obřady 
Svatební obřady probíhají v obřadních místech – ve svatební síni radnice Města Turnov, v areálu 
státního zámku Hrubý Rohozec, v areálu hradu Valdštejna, v kapli na Malé Skále a na Dlaskově statku 
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v Dolánkách, obřad je možné realizovat i na jiném, snoubenci vybraném místě. V roce 2013 proběhlo 
180 svatebních obřadů.  
 
Vítání občánků 
Odbor nově organizoval slavnostní vítání občánků, které proběhlo v roce 2013 čtyřikrát, a to tradičně 
v galerii Muzea Českého ráje před obrazem Pobití Sasíků. Dříve tuto činnost zajišťoval Odbor školství, 
kultury a sportu.  
 
Evidence obyvatel 
Evidence obyvatel za město je vedena jednak v informačním systému, jehož správcem je městský 
úřad a jednak v informačním systému evidence obyvatel za obec s rozšířenou působností, jehož 
správcem je ministerstvo vnitra.  
 
Občanské průkazy a cestovní doklady 
Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány v evidenci občanských průkazů, 
jejímž správcem je ministerstvo vnitra. Evidence občanských průkazů je vedena elektronicky. 
Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích s výjimkou diplomatických a služebních pasů, jsou 
zpracovávány v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem je ministerstvo vnitra. Evidence 
cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky.  
Za rok 2013 bylo zpracováno 4354 žádostí na úseku občanských průkazů a 2128 žádostí na úseku 
cestovních dokladů.  
 
Na konci roku 2013 žilo v Turnově 14.077 obyvatel (byli přihlášení k trvalému pobytu), což bylo o 265 
osob méně než v roce 2012. Z celkového počtu bylo 11.748 dospělých osob (6.205 žen a 5.543 mužů), 
337 mladistvých 15–18 let (162 dívek, 175 chlapců), 1992 dětí do 15 let (960 dívek, 1032 chlapců). 
Z celkového počtu dětí do 15 let bylo 249 dětí ve věku 6–7 let a 527 dětí do 3 let.  
K trvalému pobytu se v roce 2013 přihlásilo 429 nových obyvatel, 288 lidí se odstěhovalo a 366 lidí se 
přestěhovalo v rámci města. Narodilo se zde 138 dětí. Ve městě žije 329 cizinců trvale a 138 
přechodně.  
 
Krizové řízení  
Odbor zabezpečuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na možný vznik, 
průběh a následné řešení mimořádných a krizových situací (Integrovaný záchranný systém, Krizové 
řízení, Hospodářská opatření pro krizové stavy, Protipovodňové ochrany, Pomoc při obnově 
postiženého území, Požární ochrana, Bezpečnost České republiky, Administrativa utajovaných 
skutečností, Civilní obrana a ochrana obyvatelstva). Vrcholným metodickým bezpečnostním orgánem 
města je bezpečnostní rada města a výkonným orgánem je krizový štáb starosty města. 
V roce 2013 byl proveden sběr údajů a informací potřebných k přibližné kalkulaci spotřeby 
pohonných hmot v Libereckém kraji – nároky státní správy a složek Integrovaného záchranného 
systému, stejně byla provedena kalkulace nouzového zásobování obyvatel obcí správního obvodu 
Turnov na cca 30 dní. 
 
V roce 2013 nebyly v územním obvodu města žádné krizové situace. Z mimořádných událostí se 
jednalo zejména o lokální přívalové srážky, prudké přechody front a tím způsobené větrné kalamity 
a zvýšené průtoky na řece Jizeře. 
 
Požární ochrana 
Město zřizuje od roku 2001 jednotku dobrovolných hasičů – Sbor hasičů města Turnova. 
V roce 2013 tvořilo hasičský sbor města 17 hasičů, jednotka byla vyslána k 75 mimořádným 
událostem, což je o 23 % více než v předchozím roce. Z celkového počtu bylo 33 dopravních nehod 
(zvláště na silnicích R 10 a R 35), 23 požárů a 16 technických zásahů.  
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Hasiči se účastnili tří taktických cvičení pořádaných Hasičským sborem Libereckého kraje. Hasiči 
trénovali zásahy u havarovaných vozidel na autovrakovišti pana Friče v Nudvojovicích (čp. 1350) 
a navštívili také specialisty u hasičského sboru Škoda Auto, kde trénovali vyprošťování osob z 
konstrukčně pevnějších automobilů.  
V roce 2013 bylo pořízeno vybavení do hasičského auta CAS 15 (hlavně zařízení na přenos dat), a to 
díky podpoře Libereckého kraje, Ministerstva vnitra a města Turnova.  
http://www.turnov.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/turnovsti-hasici-v-roce-2013.html  
 
Protipovodňová ochrana 
V rámci vládního programového dokumentu Strategie ochrany před povodněmi v České republice 
byly městu Turnovu navrženy potřebné změny vedoucí ke zlepšení ochrany proti povodním (Pro 
Turnov se vychází ze studie zpracované Povodím Labe): Přestavba pevného jezu na vakový-sklopný 
(již dokončeno, 66 milionů korun, součástí projektu byla i nutná oprava pravobřežní opěrné zdi 
u Juty)/ Rozšíření průtočného profilu koryta řeky / Výstavba protipovodňové hráze (s možností 
komunikace na koruně hráze). 
 
Přehled získaných dotací na projekty 

 Digitální povodňový plán města Turnov, doplnění monitorovacího a hlásného systému města 
Turnov – Státní fond životního prostředí, 12.051.508 Kč 

 Zvyšování akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce – Liberecký kraj, 455.607 
Kč 

 Zefektivnění systému varování před povodněmi – Liberecký kraj, 18.797 Kč  
 
 

Dopravní odbor 
Odbor dopravy zajišťuje několik agend souvisejících s komunikacemi a vozidly: vede registr vozidel 
a řidičů (vydává řidičské průkazy), vykonává silniční správní agendu pro silnice 2. a 3. třídy v obvodu 
obce s rozšířenou působností, vede agendu městské hromadné dopravy, taxislužby a stanic měření 
emisí. Odbor projednává přestupky řidičů a řeší pokuty.  

 
Registr vozidel 
(Uvádíme stav k 31. prosinci 2013 (v závorce uveden stav k 31. prosinci 2012). 
V obvodu obce s rozšířenou působností evidováno 25.573 (24.463) osobních vozidel, 3008 (2890) 
nákladních vozidel, 5705 (5588) motocyklů, 40 (40) autobusů, 144 (178) traktorů, 4168 (4014) 
nákladních přívěsů. Řidičů odbor evidoval 26.899 (26.575). 
 
Autoškoly 
Na území obce v současnosti funguje sedm autoškol. Aby řidič získal oprávnění k jízdě – řidičský 
průkaz, musí navštěvovat hodiny teoretické i praktické výuky a posléze z obojího skládá zkoušku před 
zkušebním komisařem spadajícím pod pravomoc obce. V roce 2013 zkoušky absolvovalo 333 (308) 
uchazečů, z nich 77 (63) neprospělo z pravidel silničního provozu a 71 (83) propadlo při zkoušce 
praktické jízdy.  
 
Přestupky a pokuty 
V roce 2013 bylo řešeno 18.863 přestupků proti pravidlům silničního provozu, za ně bylo uděleno 190 
pokut ve správním řízení v celkové výši 1.311.000 Kč (v roce 2012 to bylo 129 pokut za 1.274.000 Kč). 
V příkazním řízení bylo uděleno 6000 (5467) pokut za 9.880.700 Kč, blokových pokut bylo 983 (555) 
za 843.000 Kč. Odloženo nebo zastaveno bylo 6189 řízení. Jak ukazují čísla v závorkách, ve všech 
směrech se jedná o narůstající počet provinilců za volantem. 
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Odbor školství, kultury a sportu 
Na začátku roku došlo ke snížení počtu pracovníků ze šesti na čtyři. Část agendy byla převedena na 
jiné odbory (agenda školství v oblasti samosprávy na finanční odbor, většina agendy v oblasti 
společenských akcí na odbor kancelář tajemníka a agenda vítání novorozenců na odbor správní).  
 
Odbor v roce 2013 zajišťoval administraci sedmi dotačním programům (školství – podpora 
volnočasových aktivit / sport – podpora sportovní subjektů v rámci Tělovýchovné činnosti a Sportovní 
fond / kultura – Kulturní fond / památková péče – Památkový fond, Program regenerace městské 
památkové zóny a Podpora obnovy kulturních památek ORP Turnov). 
 
Školství v oblasti samosprávy a sportu 
Odbor se staral o agendu všech škol, které spravuje město Turnov, evidoval, koordinoval a 
kontroloval jejich činnost a zajišťoval základní informovanost o turnovském školství, připravoval 
zápisy do mateřských a základních škol. Vedle toho připravil i několik kulturních a společenských akcí 
(Loučení s předškoláky, Mikulášská nadílka, Vlastivědné putování po památkách, Ocenění pedagogů 
v rámci Mezinárodního dne učitelů). V roce 2013 zajistil přípravu konkurzních řízení na ředitele ZŠ 
Skálova, ZŠ Žižkova a MŠ a ZŠ Sluníčko. Připravil podmínky pro sloučení škol a vznik nové instituce MŠ 
a ZŠ Sluníčko. Organizačně, administrativně a finančně zajistil účelové dotace z Příspěvku na 
volnočasové aktivity dětí a mládeže ve výši 100.000 Kč. 
 
Sport 
V roce 2013 bylo v rámci dotací pro místní tělovýchovu a sport rozděleno 5.650.000 Kč, a to 16 
sportovním subjektům. Dále bylo řešeno financování akce Nejlepší sportovec Turnova (za 70.000 Kč), 
projekt Trenér-učitel (za 30.000 Kč) a Memoriál Ludvíka Daňka (400.000 Kč). Dále administrativně 
zajišťoval dotace přidělené subjektům ze Sportovního fondu, ze kterého byly uděleny dotace 15 
žadatelům v celkové výši 100.000 Kč, k čemuž přibyly sponzorské dary firem Ontex (20.000 Kč) 
a Grupo Antolin (8000 Kč)  
 
Památková péče 
Památkovou péči zajišťuje odbor na dvou úrovních – samosprávní a státní správy.  
 

 Státní správa 
V rámci této agendy odbor spolupracuje s Odborem kultury památkové péče, cestovního 
ruchu a sportu Krajského úřadu (náměstkyní hejtmana pro tento odbor je od jara 2013 bývalá 
turnovská starostka Hana Maierová) a s Národním památkovým úřadem.  

 V roce 2013 odbor vydal a uzavřel 99 závazných stanovisek a správních rozhodnutí (ve 
spolupráci s Národním památkovým ústavem) a bylo prověřeno a vyřízeno 283 
koordinovaných stanovisek pro stavební úřady. Jedná se o pokles oproti roku 2011 i 2012.  

 Ministerstvo kultury přidělilo fondu finanční podpory pro obnovu nemovitých kulturních 
památek 790.000 Kč, které byly rozděleny mezi čtyři žadatele – Římskokatolická farnost 
Rovensko pod Troskami, Farní obvod Příšovice, Obec Klokočí a Obec Mírová pod Kozákovem. 

 V programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací 
byly hrazeny části oprav dvou památek v celkové výši 645.000 Kč – budova radnice a ohradní 
zeď v areálu Děkanství Turnov. 

 Z fondu města na opravu památek nacházejících se v památkové zóně bylo rozděleno 62.818 
Kč (dva žadatelé) 
 

 Samospráva 

 Realizace akce k Mezinárodnímu dni památek – Poznáváme památky. Akce se konala 
18. dubna (Více viz Školství – kalendárium) 
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  Z finančních prostředků na opravu drobných památek na území města bylo provedeno 
restaurování kříže v Mašově a kříže v Sobotecké ulici. Byla instalována nová informační 
tabule k vojenským hrobům na Hruštici a informační cedule o areálu kasáren před ZŠ Žižkova. 
Na sochu P. Marie Immaculaty v zatáčce (tak se říká křižovatce ulic Výšinka, Hruboskalská 
a Na Stebni)byla osazena kovová stříška, v kapličce v Daliměřicích byla restaurována vitráž 
a byly obnoveny nápisy na pomnících v Dolánkách, Daliměřicích a Malém Rohozci. 

 Odbor přihlásil město do soutěže O nejlepší památkovou zónu, výsledek bude znám v roce 
2014. 
 

Kultura a společenské akce 
Odbor rozdělil 865.000 Kč v dotacích pro místní kulturu, z celkového počtu 68 žádostí jich bylo 60 
vyřízeno kladně.  
Odbor se podílel na pořádání oslav k výročí konce druhé světové války a k výročí vzniku republiky.  
 
Komise 
Odbor organizoval činnost pěti komisí města – pro výchovu a vzdělávání (2 zasedání) / pro kulturu 
(6 zasedání) / sportovní (11 zasedání) / pro regeneraci městské památkové zóny (6 zasedání) / 
letopiseckou (1 zasedání) 
 
 

Odbor přestupkového řízení 
Odbor přestupkového řízení řeší přestupky ve věcech, které úřad spravuje, ale i ostatní přestupky, 
pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány. V souvislosti s novelizací příslušných 
zákonů byly na odbor z krajského úřadu převedeny některé přestupky dle zákona o zbraních a také 
rybářství. Nárůst přestupkové agendy se pravidelně zvyšuje každým rokem cca o 5 %. Odbor řeší mj. 
i odstraňování autovlaků z veřejných prostranství – zanechávání nepojízdných aut bez zajištění jejich 
likvidace je oblíbený způsob některých jejich majitelů, jakým se vraku bezplatně zbavují. Odbor 
vykonává přestupkovou agendu i pro některé ostatní obce, a to a základě smluv. Těch bylo v roce 
2013 uzavřeno 35, přičemž obce za to Turnovu zaplatily částku v celkové výši 175.550 Kč.  

 V roce 2013 odbor zpracoval 394 přestupků a 65 převedených z loňského roku. Agenda 
odboru stále narůstá.  

 V průběhu roku 2013 došlo, bylo postoupeno nebo sepsáno na odboru k vyřízení 394 
přestupků + 65 přestupků převedeno ke zpracování z roku 2012, a to v celkové výši 81.000 Kč 
+ 21.000 Kč. 54 % z toho tvořily přestupky proti občanskému soužití, 21 % proti majetku a 9 % 
proti veřejnému pořádku.  

 Odbor dále zpracoval 574 zpráv pro potřeby Policie České republiky, státní zastupitelství 
a soudy.  

 
 

Odbor sociálních věcí  
Odbor sociálních věcí organizuje sociální péči pro občany Turnova a 36 spádových obcí dle platných 
právních předpisů. Pracuje jednak jako orgán ve výkonu státní správy i jako orgán samosprávy. Je 
rozdělen na dva úseky: úsek sociálních činností a sociální prevence a úsek sociálně-právní ochrany 
dětí. 
V roce 2013 byl odbor posílen o tři pracovníky, a to v souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí 
 
Úsek sociálních činností a sociální prevence 

 Úsek sociálních činností v přenesené působnosti 

 Odbor poskytuje základní sociální poradenství a pomoc osobám, které jsou ohroženy 
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sociálním vyloučením vzhledem ke svému věku, zdravotnímu postižení, způsobu života, 
příjmovou nedostatečností nebo jinou sociální událostí, včetně kompletního sociálního 
poradenství. Úředníci se věnují každému složitému případu zvlášť.  

 Odbor vydává parkovací průkazy pro vozidla těžce postižených osob. V roce 2013 bylo 
vydáno 170 průkazů.  

 Odbor podává zprávy soudu a policii 

 Prodává lékařům a zdravotnickým zařízením tiskopisy receptů a žádanek s modrým 
pruhem (na základě zákona o návykových látkách) 

 Zastupuje při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby osobu, která není schopna 
sama jednat a nemá zákonného zástupce 

 
 Úsek sociálních činností v samosprávné působnosti 

Odbor v roce 2013 poskytl sociální poradenství ve 2.450 případech. 

 Odbor rozhoduje o přidělování dávek důchodového pojištění 

 Informuje veřejnost o sociálních službách a připravuje komunitní plán v dané oblasti 

 Zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří v obci 

 Zajišťuje zapůjčení speciálních rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se 
zdravotním postižením  

 Realizuje protidrogovou politiku v obci 

 Vede evidenci osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a vykonává funkci opatrovníka 

 Zajišťuje pohřbení osob v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 Úsek prevence 

 Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením: v roce 2013 poskytli sociální kurátoři 
pomoc 91 občanům v souvislosti s výkonem trestu odnětí svobody. Poskytli pomoc např. při 
hledání ubytování, hledání zaměstnání, pomoc se zajištěním finančních prostředků, při 
vyřizování osobních dokladů ad. Odbor zajišťuje styk vězňů s rodinou a úřady, při hledání 
ubytování pro tyto osoby je spolupracováno s azylovými domy v Jablonci nad Nisou a Liberci. 
Velmi dobrou spolupráci udržuje odbor s turnovskými ubytovnami, zejména s ubytovnou 
v Bezručově a Přepeřské ulici. Při zajištění finančních prostředků pro klienty úzce 
spolupracuje s turnovským pracovištěm Úřadu práce Libereckého kraje a díky tomu jsou 
propuštění z VTOS v prvních dnech svobody finančně zajištěni. 

 Protidrogová prevence: drogový koordinátor je pracovníkem odboru. Koordinátor 
spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence a léčby 
návykových nemocí. V průběhu celého roku byl realizován projekt občanského sdružení Most 
k naději, které provádí sekundární protidrogovou prevenci pomocí terénních pracovníků na 
území Turnova už od roku 2008.  

 Prevence kriminality: Odbor ve spolupráci s Ministerstvem práce a Policií České republiky 
uspořádal dvě přednáškové akce: jednu pro seniory v domě s pečovatelskou službou a jednu 
pro děti z mateřských škol – ještě s dalšími složkami záchranného systému. 
 

 Úsek sociálně-právní ochrany dětí 
1. ledna 2013 začal platit nový zákon o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.), který přinesl 
rozsáhlé změny do této činnosti, především došlo k výraznému navýšení administrativních úkonů při 
zpracování jednotlivých údajů týkajících se nezletilých a mladistvých. Začátek roku přinesl rozsáhlé 
zaškolování pracovníků do této agendy. Konec roku 2013 přinesl další rozsáhlá školení v souvislosti 
s novým občanským zákoníkem, který začal platit 1. ledna 2014.  
Pracovníci odboru vyhledávají děti, které potřebují sociálně-právní ochranu. Jde především o děti, 
jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo tyto nevykonávají, 
popř. zneužívají.  
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 Odbor poskytuje pomoc při umístění dětí do zařízení pro výkon ústavní výchovy  

 Podává návrh k soudu na vydání předběžného opatření na omezení, zbavení nebo 
pozastavení rodičovské zodpovědnosti, návrh na ustanovení poručníka nebo opatrovníka 

 Zprostředkovává osvojení a pěstounskou péči 

 V roce 2013 bylo v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí 1402 spisů, z toho 79 spisů je 
v péči kurátora pro mládež. Městský úřad a jeho odbor byl ustanoven opatrovníkem 
nezletilých dětí ve 214 případech. Pracovníci se účastnili 217 soudních jednání. Kurátoři pro 
mladistvé byli přítomni 15 přestupkovým a trestním řízením. V souvislosti s nařízeným 
soudním dohledem bylo vykonáno 81 sociálních šetření.  

 Od 1. ledna 2013 je nově dána orgánům sociálně-právní ochrany dětí povinnost pořádat 
případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin. V roce 
2013 byly zorganizovány 3 takové konference, kterých se zúčastnili pedagogičtí pracovníci, 
zástupci Policie České republiky a pediatři.  

 V souvislosti s domácím násilím byly na Turnovsku vykázány celkem 4 osoby z rodin 
s nezletilým dítětem. 

 V roce 2013 opět odbor spolupracoval s Centrem pro rodinu Náruč. Jednalo se především 
o poradenství k pěstounské péči. V lednu 2013 odbor uspořádal informační setkání pro 
pěstounské a poručnické rodiny. V září 2013 proběhlo víkendové setkání pěstounských rodin, 
na jehož organizaci se odbor podílel a uspořádal i tradiční předvánoční setkání pěstounů. 

 Pracovníci odboru v souladu s platnými právními předpisy navštěvují jednou za tři měsíce děti 
v dětských domovech po celé ČR. Dětem předávají drobné dárky, které jsou zakoupeny 
z rozpočtu města 

 Odbor se účastnil členské schůze Svazu osob postižených civilizačními chorobami, pobočky 
Turnov 

 Uspořádal přednášku pro seniory a osoby se zdravotním postižením Zdravě žít – zdravě 
stárnout. 

 Podílel se, spolu s D-klubem, na uspořádání několika představení pro seniory se 
zvýhodněným vstupným, a to do divadla na pořad Pohovka s Ivo Šmoldasem.  

 Odbor metodicky řídí činnost příspěvkových organizací působících v sociální oblasti: Dětské 
centrum Turnov jako nestátní zdravotnické zařízení při péči o děti se zdravotním handicapem 
a Zdravotně sociální služby Turnov, které poskytují sociální služby pro seniory.  

 Odbor sociálních věcí úzce spolupracuje s neziskovými organizacemi působícími v sociální 
oblasti. Jedná se především o Fokus Turnov, Centrum pro rodinu Náruč, Centrum zdravotně 
postižených LB kraje, Slunce všem, Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené, 
Středisko rané péče Liberec, Podkrkonošskou společnost dětí se zdravotním postižením, 
Spokojený domov, Intervenční centrum, Svaz postižených civilizačními chorobami a další 
organizace. 

 
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí 
Komise, která je zvláštním orgánem obce, především navrhuje a posuzuje preventivní programy 
týkající se sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2013 zasedala v prosinci. 
 
Fond na podporu sociální oblasti 
Byl zřízen v roce 2009. V roce 2013 rozdělil v rámci dvoukolového řízení celkem 1.000.000 Kč 
jednadvaceti organizacím.  
Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa v Žirči: 7.000 Kč / Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR: 10.000 Kč (pro členy nákup 35 ks permanentek do bazénu, náklady na dopravu na 
květnový výlet Českým rájem) / Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov: 
50.000 Kč / Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje: 15.000 Kč / Slunce všem: 50.000 Kč 
/ Advaita, o. s.: 30.000 Kč (sociální poradenství) / REP, o. s.: 5.000 Kč / Středisko pro ranou péči 
Liberec: 5.000 Kč / Fokus Turnov: 300.000 Kč (příjemce vrátil nevyčerpanou část dotace ve výši 
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137.981 Kč. Výše dotace tedy činila 162.019 Kč) / Centrum pro rodinu Náruč: 200. 000 Kč / Nová 
naděje: 28.000 Kč / Most k naději: 80.000 Kč / Fokus Turnov:20. 000 Kč (2. kolo) / Hospicová péče sv. 
Zdislavy 20. 000 Kč / Mateřská škola a Základní škola Sluníčko: 50. 000 Kč / Centrum pro rodinu 
Náruč: 40.000 Kč (2. kolo) / Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR: 8.000 Kč (2. kolo, zájezd 
do Prahy spojený s návštěvou divadla) / Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje: 5.000 
Kč (2. kolo), Slunce všem: 60.000 Kč (2. kolo) / Zdravý zoubek: 5.000 Kč / „D“ občanské sdružení: 12. 
000 Kč (založení kontaktního pracoviště Občanské poradny Liberec v Turnově) 
 
 

Odbor životního prostředí 
Odbor životního prostředí se stará o stav životního prostředí ve městě a jeho okolí, ošetřuje zeleň, 
eviduje a kontroluje nakládání s domácími zvířaty, řídí myslivectví i veterinární péči, zastupuje stát 
v péči o lesy a zajišťuje činnosti související s životním prostředím. Pracuje na úrovni samosprávy 
i státní správy.  
 
Samospráva 
Správa městské zeleně – výběr z akcí 

 Úpravy zeleně (údržba, řez keřů, odplevelování, dosadby apod.) v ulici Hruboskalská, 
Nádražní, v prostoru u supermarketu Billa v Nádražní ulici, před ZŠ Žižkova, u autobusové 
zastávky Karel IV. a u městské spisovny čp. 2137 v Žižkově ulici  

 Údržby školních zahrad u ZŠ Skálova, u gymnázia, MŠ Zborovská, Kosmonautů, J. Palacha 
a v Mašově 

 Založení trvalkových záhonů podél Mariánského kostela 
 Výsadba stromu u kapličky na Bukovině 
 Výsadba keřů před bytovým domem Kosmonautů 1552 
 Dosadby trvalek na kruhových křižovatkách v Sobotecké ulici s ulicí Jana Palacha 

a v Sobotecké ulici u Penny marketu  
 Zpevnění svahu na Patočkově sídlišti včetně mulčování 
 Herbicidní postřiky vybraných ploch a trávníků 
 Sečení cyklostezek na území města a turistické stezky na Hlavatici 
 Vláčení ploch Na Lukách, Malém Rohozci a na Šetřilovsku 
 Péče o Rývovy a Metelkovy sady 
 Celoroční péče o 70 ks závěsných nádob na letničky v Turnově, nádoby jsou zavěšeny na 

sloupech veřejného osvětlení v centru města 
 Instalace vánočního stromu a vánoční výzdoby Městského úřadu 
 Stromy – odstraňování polámaných větví a stromů, pravidelná zálivka mladých stromů, 

kotvení nových stromů, odstraňování starých kotvení 
 Zásahy na stromech: zdravotní řez památné lípy u ZŠ Mašov a lípy u mašovské kapličky / dvou 

lip u Domova důchodců Pohoda v ulici 28. října / zdravotní řez vejmutovky v ulici Družstevní / 
úprava podjezdné výšky u Daliměřické lípy / zdravotní řez šesti akátů nad penziony / 
zdravotní řezy stromů na hřbitově v Pelešanech / řezy stromů na urnovém háji na Hruštici 
a další 

 Kácení stromů a keřů: nad penziony, v ulicích Nádražní, Studentské, Kosmonautů, Přemyslově 
a v Mašově 

 Jako náhradní výsadba za pokácené stromy bylo vysazeno 13 nových stromů.  
 V roce 2013 bylo z deponie Vesecko vydáno 106 m3 ornice. Veškerá ornice byla použita 

k rekultivaci městských pozemků. 
 Odbor provádí každoměsíční rozbory vody z pramene Boží voda (v Šetřilovském parku) 

a z pramene pod Valdštejnem 
 Odbor nechal zhotovit a vyvěsit sto ptačích budek  
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Odpady 
 Sběr tříděného textilu ve spolupráci s firmou Dimatex, v roce 2013 bylo v Turnově rozmístěno 

20 ks kontejnerů a bylo sesbíráno 85,3 tun textilu (cca 6 kg na jednoho občana) 
 V listopadu byl v ulici 28. října umístěn kontejner na textil Diakonie Broumov, který je 

využíván pro humanitární účely (fotografie ve fotopříloze).  
 Odbor řešil likvidace černých skládek na Vesecku (podél komunikace k Ohrazenicím a v lese 

za průmyslovou zónou), za pivovarem u kompostárny a pod mostem u Maškových zahrad 
 Na základě darovací smlouvy předával odbor občanům města lisy na PET lahve, aby jim 

umožnil ekologičtější zpracování PET lahví (v PET lahvích je v současnosti distribuována 
většina nápojů, jejich množství v odpadech představuje obrovský problém. Ideálně jsou PET 
lahve odhazovány do žlutých kontejnerů na plasty, což občané již vcelku ochotně dělají, 
nicméně aby nezabíraly příliš volného místa, je potřeba je „sešlápnout“ – k tomu dobře 
pomáhá lis) 
 

Státní správa 
 
Vodovodní úřad 
Odbor vydal v roce 2013 73 rozhodnutí, z toho se 18 týkalo čistíren odpadních vod, 23 vodovodů 
a kanalizací a 17 studní. Na správních poplatcích bylo vybráno 80.300 Kč. Odbor spolupracuje 
s občany a ostatními orgány či obcemi v problematice nakládání s vodami. Vykonává vodoprávní 
dozor, v jehož rámci kontroluje dodržování vodního zákona. Odbor spolupracuje s Odborem správním 
v oblasti protipovodňové problematiky.  
 
Ochrana ovzduší 
Do evidence bylo v roce 2013 přijato 46 zdrojů znečištění ovzduší. Odbor poskytoval konzultace 
provozovatelům zdrojů znečištění ovzduší, bylo zajištěno měření kvality ovzduší v okolí průmyslové 
zóny Vesecko.  
 
Odpady 
Odbor zpracoval evidenci osob, zpracovávacích nebezpečné odpady, které musejí zpracovávat roční 
hlášení o odpadech. Bylo vydáno deset souhlasných rozhodnutí s nakládáním s nebezpečnými 
odpady, třem osobám byl tento souhlas odebrán a bylo uloženo 38 pokut za porušení zákona 
o odpadech.  
 
Státní správa lesů 

 Na tomto úseku odbor spolupracuje s Ministerstvem zemědělství a jeho agenda se týká 
především záležitostí správného nakládání se zalesněnými pozemky. Uděluje stanoviska 
a písemná vyjádření, vydává rozhodnutí o přestupcích, zpracovává výkazy o lesích pro 
Ministerstvo zemědělství.  

 V roce 2013 odbor prošetřil 599 žádostí o stanoviska a vyjádření, vydal 76 souhlasných 
stanovisek, poskytl cca 100 informací na základě elektronické žádosti o informaci.  

 Dále vedl agendu týkající se státních finančních prostředků na úhradu zvýšených nákladů za 
výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin (celkem bylo vyplaceno 9.550 Kč) a agendu pro 
výpočet úhrad a oprávněného vyplácení státních prostředků na úhradu lesních odborných 
hospodářů, (celkem bylo vyplaceno 1.102.681,- Kč).  

 Odbor provedl 47 venkovních kontrol zalesnění holin, výsadby melioračních a zpevňujících 
dřevin, zalesnění nelesních pozemků, zajištění výsadeb, těžeb, nezpracované nahodilé těžby, 
výskytu kůrovců, oprávnění vyplácení prostředků na úhradu lesních odborných hospodářů 
a výsadby melioračních a zpevňujících dřevin. 

 Provedl 30 kontrol kvůli výskytu kůrovců na území ORP Turnov, které v roce 2013 dopadly 
všechny negativně.  
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 Odbor přijal 28 oznámení o těžbách.  
 Přijal 115 hlášení souhrnných údajů lesní hospodářské evidence od vlastníků lesů. 
 Vypracoval 14 vyjádření k územním plánům, případně k jejich změnám, a 4 vyjádření ke 

komplexním pozemkovým úpravám. 
 
Státní správa myslivosti 

 Celkový počet vydaných rozhodnutí v roce 2013 byl 18, z toho 15 bylo povolení k lovu.  
 Byla provedena kontrola škod způsobených zvěří v 6 honitbách. 
 Byly předány plomby na ulovenou zvěř (celkem 930 plomb) a vedena její evidence. 
 Odbor průběžně provádí evidenci 402 držitelů loveckých lístků včetně mysliveckých 

hospodářů, honiteb, uživatelů honiteb a dalších. 
 Bylo vydáno 16 loveckých lístků. 
 Odbor průběžně aktualizoval plány honů, a to ve spolupráci s Policií České republiky 

 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
Na úseku ZPF bylo vydáno 77 souhlasů s odnětím ZPF, 57 souhlasů s trasou inženýrských sítí, 
vyjádření k 599 koordinovaným stanoviskům a další.  
 
Rostlinolékařská péče 
Na základě vlastní kontroly nebo stížností občanů bylo zasláno 76 výzev k likvidaci plevelů na 
neudržovaných pozemcích a poté byla provedena jejich kontrola  
 
Veterinární péče  
Byla vydána dvě rozhodnutí o povolení svodu malých a drobných zvířat 
 
Ochrana zvířat proti týrání 

 Bylo vydáno 9 rozhodnutí o pokutě. 
 Byla prováděna měsíční kontrola dodržování služeb poskytovatelem pro psí útulek 

a průběžná kontrola hospodaření domova pro kočky. 
 
Rybářství 

 Bylo vydáno 98 rybářských lístků v celkové částce 25.500 Kč.  
 Byla vedena evidence rybářských stráží v působnosti Městského úřadu  

 
Ochrana přírody a krajiny 

 Bylo vydáno 71 rozhodnutí, z toho např. 39 o kácení dřevin rostoucích mimo les, 1 rozhodnutí 
o vyhlášení památného stromu či 22 závazných stanovisek k zásahu do významného 
krajinného prvku. 

 Dále bylo vydáno 59 usnesení, 57 vyjádření a 599 koordinovaných stanovisek. 
 Odbor poskytoval konzultace při řešení problematiky ochrany přírody a krajiny  

 
Dotace 

 Odbor vypracoval dvě žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí do Programu péče 
o krajiny. Obě žádosti byly vyřízeny kladně a za získané prostředky ve výši 47.000 Kč bylo 
ošetřeno 7 památných stromů v Radostíně, Paceřicích a Tatobitech.  

 Byl zahájen projekt Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově, na které byly získány finance 
z dotačního programu Evropské unie Operační program životního prostředí. (Více viz Turnov 
– samostatná zpráva). 

 Byla podána žádost tamtéž na projekt Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově – II. etapa, 
který by měl řešit zeleň kolem dopravního terminálu a výsadbu zeleně na školní zahradě MŠ 
28. října. 



Kronika města Turnova 2013  |111 
 

 
Ekologická výchova 
Odbor se výrazně podílí na ekologické výchově občanů všech věkových kategorií, a to především 
pořádáním přednášek a propagačních akcí. Zde uvádíme pouze výběr. 

 Příroda na zemi – výtvarná, fotografická a literární soutěž na téma Krása našich hor k 50. 
výročí založení Krkonošského národního parku 

  Les a lesní zvěř – výtvarná soutěž pro mateřské školy u příležitosti pořádání 2. ročníku 
Svatohubertské slavnosti 

 Měsíc pro planetu Zemi – soubor dubnových akcí, pořádaných ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Antonína Marka. (Více viz kapitola Kultura – knihovna) 

 Den s lesníky a myslivci – 6. června 2013 proběhl 2. ročník akce, a to na všech základních 
školách přednášky a besedy se zástupci Lesů ČR a Mysliveckého sdružení Radeč. (Více viz 
Kultura – kalendárium) 

 Na kolo jen s přilbou – kampaň zaměřená na dětské cyklisty probíhá každoročně v červnu až 
září ve spolupráci s Městskou policií. Cyklisté s přilbou dostávají odměnu, bez přilby 
napomenutí. Součástí jsou i přednášky pro školy.  

 Rozkvetlý Turnov – soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu ve městě, jejíž vítězové byli 
vyhlášeni 12. listopadu. (Více viz Turnov – kalendárium) 

 Evropská noc pro netopýry – 13. září se na hradě Valdštejně uskutečnila Evropská noc pro 
netopýry. (Více viz Kultura – Valdštejn).  

 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut. (Více viz Turnov – kalendárium).  
 Svatohubertská noc na Valdštejně. (Více viz Kultura – Valdštejn). 
 Stromy a lidé – autorská beseda se spisovatelkou PhDr. Marií Hruškovou nejen o síle a kráse 

stromů, ale také o životě a jeho proměnách za hudebního doprovodu scénáristy České 
televize Bedřicha Ludvíka. Součástí besedy bylo slavnostní vyhlášení vítězů 10. ročníku 
soutěže Rozkvetlý Turnov. 

 
 

Obecní živnostenský úřad 
 Od roku 2013 byla posílena pozice Obecního živnostenského úřadu tak, že státní kontrolní 

orgány (Česká obchodní inspekce a Státní zemědělská a potravinářská inspekce) musejí při 
zjištění pochybení informovat příslušný obecní živnostenský úřad.  

 Od roku 2013 byla posílena i činnost Centrálního registračního místa (CRM), kterými jsou 
živnostenské úřady od roku 2006. Nově tato místa zajišťují pro občany více služeb, např. 
vyřizují i agendu směřující k České správě sociálního zabezpečení či k Finančnímu úřadu, 
i když se již netýká samotného živnostenského úřadu.  

 Ke konci roku 2013 se počet živností v Turnově vyšplhal na 10.340. Jedná se o 359 víc než 
v roce předešlém. Počet podnikatelů vzrostl o 95 na 7116, z toho fyzických osob bylo 6212 
(o 74 více) + 222 cizinců (o 12 více) a právnických osob bylo 682 (o 9 více). Živnosti: 
řemeslných bylo 3147 (o 63 více), vázaných 924 (o 75), koncesovaných 401 (o 88 více) 
a volných 5868 (o 133 více). 126 živností bylo zrušeno na vlastní žádost (o 9 méně). 

 Nejvíce živností v Turnově bylo tzv. volných: výroba, obchod a služby 5872 živností, dále úřad 
evidoval polohované živnosti, a to 675 hostinských oprávnění, 364 zednictví, 247 opravy 
silničních vozidel, 232 zámečnictví a nástrojařství. Z vázaných živností se prudce zvyšuje počet 
oprávnění k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru – v roce2013 jich úřad 
evidoval 144. V oblasti účetnictví a účetních poradců to bylo 255 živnostenských oprávnění.  

 Úřad zajišťuje náplň šesti vývěsek ve městě, kterými se snaží informovat občany o důležitých 
věcech. Tuto aktivitu zahájili pracovníci před devíti lety.  

 Od 17. října došlo ke změně zákona, týkající se změn při prodeji lihu a lihovin nad 15 % 
objemových jednotek. Do poloviny prosince požádalo o novou koncesovanou živnost celkem 
78 podnikatelů. Smyslem této úpravy je získat přehled o prodejcích uvedené komodity, 
podnětem byla tzv. metanolová aféra (vypukla na podzim roku 2012. Organizovaná skupina 
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přimíchávala jedovatý metanol do tvrdého alkoholu kvůli daňovým únikům. Na následky 
požití takto upraveného alkoholu zemřelo několik desítek lidí. (Více viz Kronika z roku 2012). 
Lhůta pro podání nové koncese končí 14. dubna 2014, do té doby by o ni mělo požádat 675 
podnikatelů, kteří mají živnostenské oprávnění na hostinskou činnost a týkat by se to mělo 
i 2800 podnikatelů s volnou činností Velkoobchod a maloobchod.  

 Pracovníci úřadu provedli v roce 2013 345 kontrol podnikatelů.  
 Pracovníci úřadu provedli 23 cenových kontrol u 15 fyzických a 8 právnických osob.  
 Úřad spolupracuje s Úřadem práce v Semilech, mj. formou přednášek jsou učňům 

a studentům středních škol předávány základní informace finanční a podnikatelské 
gramotnosti. V roce 2013 jich proběhlo deset.  

 Zprovozněním základních registrů a informačního systému evidence obyvatel došlo 
k propojení těchto agend i s registrem živnostenského podnikání. Do živnostenského rejstříku 
tak chodí avíza všech změn, které úřad zpracovává. V roce 2013 se jednalo o 1302 oznámení 
(o 57 více než v roce 2012).  

 
 

Kancelář tajemníka 
Tajemník Městského úřadu je zástupcem úřadu pro pracovněprávní vztahy, je nadřízený všem 
pracovníkům Městského úřadu a je odpovědný starostovi města. Tajemník navrhuje Radě města 
personální a organizační změny. Prostřednictvím zaměstnanců zabezpečuje plnění usnesení Rady 
a Zastupitelstva.  
V průběhu roku 2013 nastoupilo na Městský úřad 17 a pracovní poměr ukončilo 18 zaměstnanců.  
Na vzdělávání a školení pracovníků bylo vynaloženo 228.358 Kč.  
 
 

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

 V programu Athena bylo evidováno přijatých písemností 33.953, odesláno bylo 66.417 
písemností. Počty neevidovaných písemností v programu Athena nelze zjistit (balíky, 
obyčejné zásilky ad.). 

 Bylo vydáno 739 ověřených výpisů z Czech Pointu, týkajících se Katastru nemovitostí, 
Živnostenského rejstříku ad. 

 Na úřední desce Městského úřadu Turnov bylo vyvěšeno v elektronické i fyzické formě 444 
dokumentů.  

 Na úředních deskách OÚ Kobyly, OÚ Klokočí, OÚ Soběslavice a OÚ Svijanský Újezd bylo 
vyvěšeno v elektronické formě na jejich písemnou žádost 49 dokumentů.  

 V agendě ztrát a nálezů bylo zaevidováno 110 nálezů, z toho cca 70 bylo vyřízeno, a 22 ztrát. 
 Podatelna poskytuje občanům informace, podle pracovníků se jedná o přibližně 30 až 40 

informací denně.  
 během dne bylo vyřízeno přibližně 110 hovorů a přibližně jednou denně je zajišťováno faxové 

spojení. 
 V rámci dalších činností pracovníci podatelny zajišťovali např. přebírání pošty pro Městskou 

nemocnici, Sdružení Český ráj, Hrad Valdštejn či VHS Turnov, vydávali gratulace pro jubilanty 
ad. 
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Oddělení informačních technologií 
 
Hlasové služby 
Hlasové služby (tj. telefony) pro Městský úřad i v roce 2013 zajišťovala firma Pamico Czech s. r. o., 
v budově Skálova čp. 466 jsou hlasové služby řešeny provizorně pomocí virtuální VOIP ústředny. 

Telefonní systém ovšem dosluhuje a jen v roce 2013 došlo ke třem velkým výpadkům. V budově 
radnice již nové telefonní linky připojovat nelze – kapacita stávající ústředny je vyčerpána. 
 
Hardware 
Dnešní úřady a firmy se již absolutně neobejdou bez počítačů, jejich vyřazování a likvidace 
nefunkčních probíhá průběžně zpravidla dvakrát ročně v návaznosti na obnovu techniky. V roce 2013 
bylo mj. nakoupeno 31 nových stolních počítačů, 29 LCD monitorů a 5 notebooků (dva pro Odbor 
správní, krizové řízení a hasiče, a po jednom pro Odbor cestovního ruchu, Odbor vnitřních věcí 
a Městskou policii). Pro potřeby archivu byla v roce 2013 pořízena starší plnokrevná kopírka.  
V rámci celého úřadu bylo v roce 2013 provedeno zhruba 1.123.000 kopií nebo tisků na digitálních 
strojích Kyocera a Minolta, cca 415.000 tisků na síťových tiskárnách a 45.000 tisků na lokálních 
tiskárnách. Celkový objem tisku za rok 2013 přesahuje 1,5 milionu stránek. Největší objem, cca 
300.000 stran, probíhá u agendy měření rychlosti (radarů). 
 
Servery 
Úřad pracuje se serverem a systémem Nowell Open Workgroup Suite, který město pořídilo v roce 
2011.  
 
Software – Spisové služby 
ESS Athéna běží v rutinním provozu. Obdobně navazující AIS Vita a SDP firmy ICZ. V roce 2013 začala 
být využívána aplikace pro nové radary běžící kompletně ve spisové službě Athéna. 
Po složitých peripetiích bylo dokončeno napojení agend živnostenských úřadů RŽP (MPO) do spisové 
služby. 
Spisovou službou prošlo za rok 2013 66.417 odeslaných (60 % tvoří odeslaná pošta z agendy radarů) 
a 35.434 došlých písemností. Oproti roku 2012 jde o nárůst o 35 %.  
 
Software – Datová schránka 
Během roku 2013 bylo datovou schránkou úřadu odesláno 27.326 a přijato 8.649 datových zpráv. 
 
Ekonomický systém GINIS 
Byla provedena implementace nového ekonomického systému GINIS od firmy GORDIC. Původní 
ekonomický systém GORDIC WIN už byl jistou dobu z hlediska množství dat na hranici svých 
technologických možností (technologie je určena pro menší množství zpracovávaných dat) 
a nevyhovoval už ani z hlediska celkových požadavků na práci s daty, reporty atd. Proto byl proveden 
přechod ze systému GORDIC WIN (technologie založená na souborovém systému) na novou 
technologii GORDIC GINIS (technologie typu klient – server). Přechod proběhl hladce po 
technologické i uživatelské stránce (pro uživatele je kromě jiného velkou výhodou stejná metodika 
práce u staré i nové technologie). 
Na podzim 2013 proběhl testovací provoz a školení uživatelů a od začátku roku 2014 se začal 
používat ekonomický systém GINIS v ostrém provozu. 
 
Licence softwaru 
Bylo využíváno 150 licencí antivirového softwaru pro stanice a některé servery (Eset) 
 



Kronika města Turnova 2013  |114 
 

 
CzechPOINT 
V roce 2013 bylo provedeno celkem 1.127 výpisů. Největší zájem byl o služby agendy výpisů 
z katastru nemovitostí (471 výpisů) a agendy rejstříku trestů (315 výpisů). 
Ve službě CzechPOINT@office bylo provedeno 1.343 autorizovaných konverzí z moci úřední 
z elektronické do listinné podoby, 765 autorizovaných konverzí z moci úřední z listinné do 
elektronické podoby a 42 výpisů z rejstříku trestů pro státní správu. 
 
Platební terminál 
V roce 2013 byl zprovozněn platební terminál na odboru dopravním v přízemí budovy Skálova 72 na 
automatizované vybírání poplatků. Odpovědní pracovníci úřadu (jejichž práce souvisí s platebním 
terminálem) mají možnost po přihlášení svým jménem a heslem přistupovat k platebnímu terminálu 
z počítače vzdáleně přes webové rozhraní. 
Zároveň byla k terminálu instalována kamera na sledování provozu terminálu. Kamera je napojena na 
kamerový systém Městské policie. 
 
 

Stavební úřad 
 
Působnost 

 Stavební úřad vykonává v přenesené působnosti funkci obecného stavebního úřadu pro 28 
obcí na Semilsku, Jablonecku a Liberecku (jedná se o obce 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 
a Žernov).  

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

 Stavební úřad vykonává v přenesené působnosti funkci silničního stavebního úřadu (pro 
silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace) 
a vyvlastňovacího úřadu na celém území obce Turnov jako obce s rozšířenou působností, 
tedy pro všech 37 obcí.  

 Stavební úřad přiděluje popisná čísla a stanovuje adresy. Při demolici objektu je jeho číslo 
rušeno a nový objekt získává číslo nové.  

 
Činnost v roce 2013 

 Od 1. ledna začala platit novela stavebního zákona, která zavedla přes 250 novelizačních 
bodů, měnila se polovina jeho ustanovení. Nově například nepotřebují stavební povolení 
stavby do 25 m2, bazény do 40 m2 či drobné stavby k rekreaci. Stavby inženýrských sítí nově 
nevyžadují vydání stavebního povolení, ale jsou v území pouze umístěny a následně podléhají 
závěrečné kontrolní prohlídce. 

 Referenti stavebního úřadu od září roku 2011 vkládají data do ISUI (Integrovaný systém 
územní identifikace), ze kterého jsou informace předávány do RUIAN (registr územní 
identifikace, adres a nemovitostí). Tento registr je k nahlédnutí široké veřejnosti a od 
července 2012 jsou jeho údaje závazné. 

 V roce 2013 bylo zahájeno 1278 správních řízení a rozhodnuto bylo o 1280 podáních, celkem 
sekretariátem prošlo 7254 dokumentů. Bylo vydáno mj. 96 územních rozhodnutí, 189 
stavebních povolení, 105 kolaudačních souhlasů, 19 ohlášení odstranění stavby, vydáno 292 
vyjádření včetně souhlasů s dělením nebo scelováním pozemků. 

 V agendě čísel popisných bylo v roce 2013 přiděleno 12 čísel popisných na rodinné 
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domy, 4 na ostatní stavby. Bylo vydáno potvrzení o existenci 9 adres. 

 V roce 2013 bylo vydáno pro novou bytovou výstavbu 28 stavebních povolení a ohlášení se 
vznikem 30 bytů v rodinných domech v celkové orientační hodnotě nákladů 109 milionů 
korun. Na rekonstrukci stávajících bytových objektů (bytové domy, rodinné domy) bylo 
vydáno 37 stavebních povolení v hodnotě 48 milionů korun. Zkolaudováno bylo 68 bytů 
v rodinných domech a 10 ubytovacích jednotek. 

 Pro nebytovou výstavbu (např. výrobní objekty, objekty služeb) v roce 2013 bylo vydáno 11 
stavebních povolení s orientační hodnotou staveb 90 milionů korun. Na rekonstrukce, 
nástavby, přístavby nebytových objektů bylo vydáno 21 stavebních povolení v hodnotě 
staveb 81 milionů korun.  

 Na ostatní stavby (inženýrské sítě, bazény atd.) bylo vydáno 39 stavebních povolení 
v hodnotě 305 milionů korun (z toho např. 194.000 Kč Sportovní a rekreační areál Maškova 
zahrada, 50 milionů korun oppidum v Troskovicích) a na jejich rekonstrukce 25 stavebních 
povolení v hodnotě 71 milionů korun.  

 Celkem za rok 2013 bylo stavebním úřadem v Turnově vydáno 162 stavebních povolení 
a ohlášení na stavby v orientační hodnotě 706 milionů korun.  

 
Povolené stavby v roce 2013 (výběr) 

 Jednopodlažní přístavba k objektu Žižkova čp. 544 a dva bazény tamtéž (Pragmapol, v.o.s., 
hodnota 4 miliony korun) 

 Kontakt centrum – nákupní centrum (investor Kontakt – služby motoristům, hodnota 50 
milionů korun). (Fotografie ve fotopříloze) 

 Úprava a přístavba skladové haly (investor Trevos, a.s., hodnota 8 mil korun) 
 Mlátník (investor Pivovar Rohozec, a. s.) 
 Zateplení bytového domu v ulici Jana Palacha čp. 1750-51 (investor Společenství pro dům 

1750-51 v Turnově, hodnota 3 miliony korun) 
 Stavební úpravy v přízemí domu čp. 328 v ulici Antonína Dvořáka na provozovnu kadeřnictví, 

pedikúry a kosmetiky 
 zateplení domu čp. 1904 a 1905 Turnov (investor Bytové družstvo Výšinka, hodnota 

5,2 milionů korun) 
 Přístavba přípravny pečiva, mrazicího boxu a výkupu lahví k prodejně Lidl Na Kamenci, 

čp. 2148 (investor Lidl Česká republika, v.o.s., hodnota 500.000 Kč) 
 Úpravy prodejny potravin v přízemí domu čp. 336 v ulici Antonína Dvořáka na provozovnu 

zpracování masa (investor EuroSachsen, hodnota 1 mil Kč) 
 Stavební úpravy a nástavba stávající dílny v ulici Přepeřská, čp. 1602 (investor ČSAD Turnov s. 

r. o., hodnota 2 miliony korun) 
 Stavební úpravy a přístavba výrobní haly, kanceláře v areálu Coors Tek Advanced Materials 

Turnov, s. r. o., v ulici Za Viaduktem, čp. 2150 (hodnota 200.000 Kč) 
 Přístavba administrativní budovy na Vesecku (investor Ontex CZ, s. r. o., hodnota 25 milionů 

korun) 
 Fotovoltaika na střeše firmy Formplast v Nádražní ulici čp. 2211 (hodnota 1,5 milionů korun) 
 Zateplení střechy a obvodového pláště závod 04 v Přepeřské ulici (investor Preciosa, a. s.) 
 Přístavba tenisové haly – tenisová hala č. 2, Na Stebni 2255 (investor Kreysa – byty, s. r. o., 

7,1 milionů korun) 
 Stavební úpravy objektu čp. 1127 v Nádražní ulici na prodejnu občerstvení Pizza – kebab 

(investor Khaled Rezgui) 
 Výrobní hala v Nudvojovicích (investor Simerex s. r. o., 19 milionů korun) 
 Zateplení bytového domu v Nádražní ulici čp. 1383–1385 (investor Společenství vlastníků) 
 Stavební úpravy bývalé prodejny obuvi Baťa, Hluboká, čp. 147, na občerstvení a kavárnu – 

bar (investor Finapra Capital a.s., hodnota 6 mil Kč) 
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 Instalace dvou plynových kogeneračních jednotek Tedom Micro T 30 AP do stávající plynové 

kotelny DIOPTRA, a.s., (investor OnSite Power, s. r. o., hodnota 2,6 milionů korun) 
 
Pro město Turnov stavební úřad povolil stavby (výběr): 

 Demolici kotelny, spojovací chodby a třech skleníků v areálu Maškovy zahrady 
 Odstranění objektu mateřské školky v Daliměřicích – Hruborohozecká 323 
 Rekonstrukce veřejného osvětlení Daliměřice v ulicích U Lip a Zahradní (500.000 Kč) 
 Waldorfská mateřská škola Turnov – Daliměřice (18 milionů korun) 
 Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada  
 Veřejné osvětlení na Bukovině 
 Stavební úpravy dvou objektů v areálu pečovatelské služby pro seniory Žižkova 2032 
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Organizační složky městského úřadu 

 

Sbor hasičů Města Turnova 
 
Adresa: Hruborohozecká 388, Turnov, 511 01 (Daliměřická hasičárna) 
Velitel: Martin Bartoníček 
 
Charakteristika:  
Město zřizuje od roku 2001 jednotku dobrovolných hasičů – Sbor hasičů města Turnova. 
Členové jednotky pracují v jednotce na základě smlouvy o dobrovolném členství při svých běžných 
zaměstnáních a jsou delegování do jednotky z 6 občanských sdružení (Bukovina, Daliměřice, Turnov, 
Pelešany, Mašov, Kadeřavec) působících na úseku požární ochrany v územním obvodu města. Sbor je 
vybaven následující technikou: Tatra 815 CAS 32 (8200 l vody + 2 x 400 l pěnidla, pořízena v roce 
2004), CAS 15 MAN TGM 4x4 (2200 l vody + 200 l pěnidla, pořízena v roce 2011, Avia 32 DA 12 
(technické vozidlo) a JEEP CHEROKEE 4.0i (rychlý záchranný automobil). Počet záchranných akcí sboru 
se rok od roku zvyšuje.  
V roce 2013 tvořilo hasičský sbor města 17 hasičů, jednotka byla vyslána k 75 mimořádným 
událostem, což je o 23 % více než v předchozím roce. Z celkového počtu bylo 33 dopravních nehod 
(zvláště na silnicích R 10 a R 35), 23 požárů a 16 technických zásahů.  
Hasiči se účastnili tří taktických cvičení pořádaných Hasičským sborem Libereckého kraje. Hasiči 
trénovali zásahy u havarovaných vozidel na autovrakovišti pana Friče v Nudvojovicích (čp. 1350) 
a navštívili také specialisty u hasičského sboru Škoda Auto, kde trénovali vyprošťování osob 
z konstrukčně pevnějších automobilů.  
V roce 2013 bylo pořízeno vybavení do hasičského auta CAS 15 (hlavně zařízení na přenos dat), a to 
díky podpoře Libereckého kraje, Ministerstva vnitra a Města Turnova.  
 
V Turnově je i pracoviště Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, který je řízen s Liberce 
a v Turnově má pobočku – Požární stanice Turnov. V jejím čele stojí npor. Ing. Jakub Otmar. Požární 
zbrojnice se nachází na Trávnicích (Trávnice 863). 
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Orgány města 

 

Městská policie Turnov 
 
Adresa: Skálova 466 
Velitel: Luboš Trucka 
 
Charakteristika:  
Město Turnov založilo orgán Městské policie v roce 1992, zřízení této instituce není pro obce 
povinné, jedná se tedy o nadstandardní službu pro občany. Městská policie pomáhá udržovat ve 
městě pořádek a ulehčuje tak státní Policii České republiky, a to dvacet čtyři hodin denně. Mezi hlavní 
úkoly Městské policie patří pravidelné pochůzky zaměřené na ochranu osob a majetku, veřejný 
pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu. Další úkoly: platby za používání veřejného 
prostranství / hlášení komunikačních závad / odchycení zatoulaných psů / řešení odložených 
autovraků / spolupráce se soudem a s odbory Městského úřadu při doručování zásilek do vlastních 
rukou / řešení dopravních přestupků / problémy spojené se špatnou průjezdností městem / jednání 
přestupkové komise / zajišťování bezpečnosti při přepravě peněz městských organizací.  
Rok od roku se navyšuje zatížení Městské policie při řešení dopravní problematiky. 
 
Rok 2013:  
V roce 2013 pracovalo u Městské policie 18 strážníků, ti byli rozděleni do čtyř pořádkových hlídek po 
třech členech a dvou dopravních hlídek po dvou členech a velitelé. 
K výbavě policie patřila dvě vozidla a každý strážník měl prostředky osobní ochrany, krátkou střelnou 
zbraň, diodovou svítilnu. Při práci v terénu bylo využíváno radiotechnické vybavení. 
Po šesti letech došlo ke snížení počtu přestupků a počtu zásahů Městské policie. 
 
Kamerový systém 
Ve městě jsou od roku 2004 instalovány kamery, které zachycují dění na ulicích a pomáhají tak 
strážníkům s kontrolou veřejného pořádku. Kamery jsou umístěny v následujících lokalitách: náměstí 
Českého ráje na čp. 26 / Havlíčkovo náměstí na čp. 111 / Hluboká ulice na čp. 147 / Palackého ulice 
na čp. 175 / Nádražní ulice na rohu ulic Nádražní a Kosmonautů / nádraží ČSAD / náměstí B. J. 
Horáčka / Skálova ulice na budově chlapecké školy a na atletickém stadionu / Jana Palacha (na 
křižovatce nad gymnáziem) / 2 kamery na parkovišti na Výšince v Perlové ulici. 
 
Statistika činnosti za rok 2013: 
Za rok 2013 bylo evidováno 1023 e-mailů se žádostí o pomoc nebo radu a v průměru 398 telefonátů 
stejného zaměření za měsíc. V rámci přednáškové činnosti, na kterou je u policie vyčleněn jeden 
strážník (Vladimír Hladík), proběhlo 46 přednášek, setkání a prezentací určených ke zvýšení povědomí 
občanů o problematických otázkách. Nejčastěji policie přednáší ve školách a v domovech důchodců.  
Všech úkonů a zásahů bylo v roce 2013 zdokumentováno 5568 (7207 v roce 2012), z toho mj. měření 
radarem 1404 (1131), dopravní přestupky celkem 3883 (5141), přestupků proti veřejnému pořádku 
583 (1060), odchycených zvířat 68 (158) 
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Policie České republiky,  
Územní odbor Semily, Obvodní oddělení 
(mimoměstská organizace) 
 
Adresa: Žižkova 1871 
Vedoucí oddělení: komisař npor. Mgr. Milan Drahoňovský 
 
Počet policistů 
V roce 2013 byl počet strážníků v turnovském oddělení 26, dříve avizovaný příslib ideálního počtu 
policistů ve výši 36 byl snížen na ideálních 28. Počet 26 znamená nejnižší stav policistů za posledních 
15 let.  
 
Z činnosti státní policie na území Turnova 
Policisté sledovali postupný nárůst kriminality, a to především v první části roku. Poté se situace 
uklidnila a druhá polovina roku odpovídala předchozím letům. Zmiňovaný nárůst byl sledován 
celostátně a souvisel do značné míry s prezidentskou amnestií exprezidenta Klause.  

 Trestní řízení: v roce 2013 evidovalo celkem 549 trestních událostí. Z toho bylo celkem 271 
trestných činů objasněno, což znamená, že celková míra objasněnosti byla na úrovni 49,36 %, což 
znamená vzestupnou tendenci. Z celkového objemu dokumentované trestné činnosti se jich na území 
města Turnov odehrálo 66 %, v rámci semilského okresu se jedná o stabilních cca 35–38 % 
zaznamenaných případů. Semilský okres je v rámci Libereckého kraje region s nejmenším počtem 
případů a zároveň vykazuje nejvyšší objasněnost.  
Na Turnovsku dominuje majetková trestná činnost (57,1 %, tj. 313 případů), dále je páchána tzv. 
ostatní trestná činnost (sprejerství, toxikomanie, dopravní nehody, ublížení na zdraví z nedbalosti 
apod.), trestné činy proti veřejnému zájmu (výtržnictví, maření, alkohol a toxikománie u řidičů, 
neplacení výživného), následuje hospodářská trestná činnost. Velice pozitivním faktem je, že 
nejméně je zde páchána násilná trestná činnost (31 událostí, 74 % objasněných, 52 případů v roce 
2012). Drobných krádeží bylo zaznamenáno 155, silně narostl počet vloupání do objektů – těch bylo 
zaznamenáno 137 oproti 58 v roce 2012 (výrazně však vzrostl i počet těch objasněných). Bylo 
odcizeno 34 vozidel, což je nejméně od roku 2004, a nejméně bylo i vloupání do vozidel (20 případů).  

 Přestupková řízení: V roce 2013 policisté dokumentovali 345 spisů na území Turnova. 
Převládaly delikty majetkového charakteru, krádeže, poškození věcí, zpronevěry, podvody. Zbývající 
podíl tvořily přestupky na úseku občanského soužití, drobná ublížení na zdraví, přestupky na úseku 
veřejného pořádku. Zvýšil se podíl protiprávního jednání páchaného přes internet. Jednalo se 
především o podvody na inzertních portálech, podvody při prodeji zboží. 

 Doprava: V této oblasti policisté spolupracují s dopravními policisty a Městskou policií. 
Nejedná se o hlavní náplň činnosti turnovského oddělení. V současnosti patří mezi výrazné případy 
zadržení řidičů řídících vozidlo pod vlivem návykové látky – za rok 2013 bylo pod vlivem alkoholu 
přistiženo 28 řidičů, kterým bylo zadrženo 20 řidičských průkazů, a 26 řidičů pod vlivem drog, kterým 
bylo zadrženo 22 řidičských průkazů. Celkový počet se oproti předchozím rokům výrazně snížil. 

 Blokové řízení: V roce 2013 bylo policisty OOP Turnov uděleno v dopravě celkem 453 
blokových pokut v celkové výši 246 300 Kč, ve veřejném pořádku celkem 34 pokut v celkové výši 
19.700 Kč. 

 Veřejný pořádek: V rámci hlídkové a kontrolní činnosti bylo v roce 2013 zkontrolováno 
celkem 3.250 osob a 2.305 vozidel. Omezeno na svobodě celkem 107 osob, 9 z nich dodáno do 
výkonu trestu odnětí svobody, 24 z nich bylo v celostátním pátrání, jednalo se o celostátně 
i v Schengenském prostoru (cizinci) mezinárodně hledané osoby. Dále bylo prověřeno 332 oznámení 
a 689 úkonů prováděných na žádost soudů, státních zástupců, exekutorských úřadů a dalších při 
doručování písemností, prověřování pobytů problémových osob, vypracování pověstí a profilů osob 
pro tyto úřady. 
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Místa, kde v Turnově docházelo k největšímu počtu protiprávního jednání, byla následující: centrum 
města Turnova, sídliště u nádraží, ulice Studentská, okolí Nádražní ulice a nádraží, sídliště na Výšince, 
ulice Přepeřská, vilová čtvrť v okolí ulice Fučíkovy. Exponovaná byla i parkoviště u nákupních center, 
tedy Lidl, Penny market a Billa. Místy s nejnižší kriminalitou v Turnově byly části Károvsko, oblast 
Zelené cesty, Hruštice, Mašov, Myšina, Benátky. 
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Vedení města 

 
V roce 2013 se nekonaly žádné řádné volby, takže v rámci komisí a výborů došlo pouze k drobným 
změnám oproti předchozímu roku. Poslední řádné volby do obecních zastupitelstev proběhly  
15.–16. října 2010 
 
V Zastupitelstvu města působili tito členové: 
Šárka Červinková, zvolena za ČSSD 
Petr Dvořák (za Mgr. Aleše Hozdeckého), zvolen za ODS 
Mgr. Jaromír Frič, zvolen za ODS 
Mgr. Ondřej Halama, zvolen za KDU-ČSL 
Ing. Tomáš Hocke, zvolen za Nezávislý blok, od března 2013 je starostou Turnova 
MUDr. Daniel Hodík, zvolen za TOP 09 
MUDr. Martin Hrubý, zvolen za Nezávislý blok 
Tomáš Hudec, zvolen za ČSSD 
RNDr. Otto Jarolímek, CSc., zvolen za Turnovskou koalici 
Karel Jiránek, zvolen za VV 
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 (za Mgr. René Brože), zvolen za TOP 09 
Ing. Tomáš Sláma MSc., zvolen za ODS 
Ing. Petr Soudský, zvolen za TOP 09 
PhDr. Alena Svobodová, zvolena za KSČM 
Mgr. Otakar Špetlík, zvolen za ODS 
MUDr. Jiří Tomášek, zvolen za Nezávislý blok 
Ing. Tomáš Tomsa, zvolen za Nezávislý blok 
Bc. Jan Ulrich (za MUDr. Jana Berndta), zvolen za Turnovskou koalici 
 
V radě města působili tito členové: 
Mgr. Ondřej Halama 
MUDr. Martin Hrubý 
Karel Jiránek 
Eva Kordová 
PhDr. Hana Maierová, od března 2013 Ing. Tomáš Hocke 
Ing. Jaromír Pekař 
Ing. Tomáš Sláma MSc. 
Mgr. Otakar Špetlík 
František Zikuda 
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Starosta města 
Od voleb do března 2013 zastávala funkci starostky PhDr. Hana Maierová (Nezávislý blok), od března 
2013 Ing. Tomáš Hocke (Nezávislý blok). Důvodem výměny bylo zvolení Hany Maierové do krajského 
zastupitelstva a její jmenování do funkce náměstkyně hejtmana a radní pro cestovní ruch, 
památkovou péči a kulturu.  
 
Místostarostové města 
Místostarosty města byli Ing. Jaromír Pekař a Mgr. Otakar Špetlík, oba za ODS.  
 
Kompetence starosty a místostarostů pro období 2010–2014 
Starosta:  
MěÚ – Odbor rozvoje města, Odbor správy majetku, Odbor školství, kultury a sportu 
Oddělení památkové péče, kancelář tajemníka, Odbor správní – kontrolní činnost, Odbor cestovního 
ruchu 
Hrad Valdštejn 
Technické služby Turnov  
Vodohospodářské sdružení – Rada sdružení 
Poskytuje informace do sdělovacích prostředků 
Odpovídá za styk s veřejností 
Dle zákona č. 138/1973 Sb. o vodách v platném znění, a nařízení vlády č. 100/1999 Sb., o ochraně 
před povodněmi, řídí povodňovou komisi 
Zastupuje město ve Sdružení obcí Libereckého kraje – SOLK, ve Svazu měst a obcí ČR – rozvoj 
a cestovní ruch, ve Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska, v Mikroregionu Jizera a ve 
Sdružení Český ráj 
 
Ing. Jaromír Pekař, místostarosta:  
MěÚ – Finanční odbor (rozpočet, rozbory, akcie, zajišťování finančních prostředků a kontrola), Odbor 
sociálních věcí (zdravotnictví, sociální věci), Odbor dopravní 
Sbor hasičů Města Turnova, Sbor dobrovolných hasičů 
Městská teplárenská Turnov, s. r. o. 
Panochova nemocnice Turnov, s. r. o. 
Nempra, s. r. o. 
Zastupuje město ve Svazu měst a obcí ČR – (finanční a sociální problematika), ve Vodohospodářském 
sdružení Turnov – je členem dozorčí rady, v Mikroregionu Podkozákovsko a v Euroregionu Nisa  
 
Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta:  
MěÚ – Odbor životního prostředí, Odbor školství, kultury a sportu 
Zahraniční spolupráce 
Mateřské školy, základní školy, základní umělecká škola a Středisko volného času dětí a mládeže 
Městská knihovna Antonína Marka 
Kulturní centrum, s. r. o.  
Městská sportovní Turnov, s. r. o.  
Technické služby Turnov – problematika životního prostředí 
Zastupuje město v Mikroregionu Český ráj  
 



Kronika města Turnova 2013  |123 
 

 

   
 

   
 

         
 

         
 



Kronika města Turnova 2013  |124 
 

 

         
 

         
 

         
 

   
 
Foto z www.turnov.cz. 
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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, kterým i nadále zůstávají rozhodnutí rady města či zastupitelstva. Starosta může pro projednání 
s krajským úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, a tím se stane 
komise zároveň výkonným orgánem. Ve věcech přeneseného výkonu působnosti je komise na 
svěřeném úseku podřízena krajskému úřadu. V Turnově se uvedené působnosti týká komise pro 
ochranu subjektivních občanských práv a komise přestupkové. Komise, kterých se netýká předchozí 
ustanovení, jsou ve své činnosti odpovědny radě města. Té předkládají svá stanoviska a náměty. Na 
jednotlivé členy komisí nebo jejich předsedy se mohou běžní občané obracet se svými problémy, 
požadavky a radami, tak jako na členy rady či zastupitelstva. 
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, od té doby došlo k několika změnám. 
 

Ke konci roku 2013 bylo složení komisí následující: 
Komise kulturní  
ThMgr. Ondřej Halama, Jana Adamová, PhDr. Mgr. René Brož, Bc. Radek Drašnar, Mgr. Petr Haken, 
PhDr. Vladimíra Jakouběová, Jiří Kohoutek, Eva Kordová, Mgr. Petr Kučera, Dagmar Landrová, Mgr. 
Bohuslav Lédl, PhDr. Hana Maierová, PhDr. Vratislav Mareš, David Pešek, Mgr. Otakar Špetlík, Petr 
Záruba a Jana Zajícová. 
 
Komise škodní a likvidační  
Mgr. Jaromír Frič, Ivan Boháč, Ing. Anna Holasová, Richard Mochal a Denisa Brožová. 
 
Komise sportovní  
František Zikuda, PhDr. Mgr. René Brož, Petr Bydžovský, Jiří Duda, Tomáš Hudec, RNDr. Otto 
Jarolímek, Ing. František Jungmann, Vít Jůza, CSc., Jan Konejl, Jindřich Kořínek, Pavel Mikeš, Mgr. Aleš 
Mikl, Jiří Mikula, Mgr. Filip Stárek, Ing. Pavel Svatoš, Mgr. Otakar Špetlík, Jiří Šteffan, Ing. Tomáš 
Špinka, Mgr. Karel Štrincl, Ing. Milan Šorejs, Jiří Vele, Ing. Jaroslav Zahrádka a Ing. Mgr. Tomáš 
Zakouřil. 
 
Komise dopravní  
František Zikuda, Ing. Jiří Bubák, Mgr. Milan Drahoňovský, Jaroslav Frýda, Otakar Grund, Ing. Tomáš 
Hocke, Pavel Charousek, Miroslav Jech, Ing. Jan Otmar, Ing. Jaromír Pekař, Milan Pekař, Libor Preisler, 
Ing. Zdeněk Romany, Ing. Tomáš Roubíček, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Petr Štěpánek, Luboš Trucka, 
Mgr. Pavel Vaňátko, Jiří Vocásek, Josef Vojtíšek a Jan Zima. 
 
Komise pro městskou památkovou zónu  
Ing. Tomáš Hocke, PhDr. Mgr. René Brož, Mgr. David Marek, Ing. Petr Chval, Miroslav Jirčák, PhDr. 
Hana Maierová, Mgr. Jiří Mašek, Ing. Josef Pekař, Karel Sekený, ak. mal. Václav Žatečka a Ing. Barbora 
Luková. 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání  
Mgr. Jaromír Frič, Bc. Zbyněk Báča, PhDr. Mgr. René Brož, Mgr. Zdeňka Čiháková, Bc. Radek Drašnar, 
Mgr. Ivo Filip, Eva Kordová, Milan Kratochvíl, Mgr. Jana Leitnerová, Mgr. Michal Loukota, Ing. Jana 
Rulcová, Doc. PhDr. Alena Svobodová CSc., Mgr. Stanislava Šmucrová, Mgr. Otakar Špetlík, Mgr. Karel 
Štrincl a Mgr. Jaroslava Štoudková. 
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Komise pro zahraniční vztahy  
Karel Jiránek, PhDr. Miroslav Cogan, Paed. Dr. Jaroslava Dudková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. Jan Grégr, 
MUDr. Václav Severa, Mgr. Otakar Špetlík, Mgr. Václav Zakouřil, Mgr. Michal Loukota, Marian Šulc 
a František Zikuda. 
 

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, Ludmila Těhníková, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Petr Veselý, Ing. Eva 
Zakouřilová a František Zikuda. 
 
Komise pro občanské záležitosti  
Eva Kordová, Jana Adamová, Jarmila Bažantová, Jana Čejková, Bc. Radek Drašnar, 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 
a Jan Zárybnický. 
 
Komise letopisecká  
PhDr. Hana Maierová, Bc. René Brož, Pavel Charousek, Mgr. Pavel Jakubec, Mgr. David Marek 
a Dalibor Sehnoutka.  
 
Komise pro zdravotně sociální služby  
MUDr. Jiří Tomášek, Bc. Jaroslav Cimbál, MUDr. Dana Drbohlavová, Bc. Jana Chodaničová, Iva 
Jirčáková, Mgr. Hana Kocourová, Ing. Jaromír Pekař, MUDr. Daniel Pospíšil, Mgr. Adéla Stehlíková 
a Bc. Martina Kunčíková.  
 
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, Ing. Jaromír Pekař, Ludmila Těhníková a Bc. Martina Kunčíková. 
 
Komise pro životní prostředí  
Ing. Tomáš Tomsa, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Petr Halama, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Ing. Jan 
Mertlík, Ing. Milena Pekařová, Vít Preisler, Iveta Sadecká, Ing. Zuzana Sedláková, Ing. Miloslava 
Šípošová, Mgr. Otakar Špetlík a Mgr. Ondřej Illich. 
 
 

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 roce 2013 v tomto složení: 
Výbor kontrolní:  
Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. – předsedkyně výboru, Václav Fanta, Jindřich Zeman, Ing. Anna 
Holasová, Dagmar Brabcová, Ing. Petr Soudský, Jiří Vele, Karel Tokan a Mgr. Eva Jiřičková. 
 
Výbor finanční: 
Jiří Kubíček, Ing. Václav Hájek, Ing. Jaroslav Knížek, Karel Jiránek, Jiří Rezler, Ing. Zdeněk Romany, 
Tomáš Veber a Ing. Lumír Šubert. 
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Výbor pro otázky Panochovy nemocnice Turnov: 
Ing. Tomáš Hocke – předseda výboru, Eva Kordová, MUDr. Martin Hrubý, MUDr. Jiří Tomášek, PhDr. 
Hana Maierová, MUDr. Lumír Mitáček, Šárka Červinková, Karel Jiránek, Bc. Jan Ulrich, Ing. Petr 
Soudský a doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. 
 
 

Zvláštní orgány obce 
Pro období 2010–2014 byly zvláštní orgány obce jmenovány v následujícím složení: 
 
Bezpečnostní rada města 
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miroslav Šmiraus, npor. Ing. Jakub 
Otmar, Bc. Luboš Mrklas, Martin Bartoníček, Luboš Trucka, npor. Mgr. Milan Drahoňovský a plk. Mgr. 
Libor Nižník jako přizvaný člen. 
 
Krizový štáb starosty 
Stálá pracovní skupina: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík, Bc. Luboš Mrklas, Ing. Miroslav 
Šmiraus, npor. Mgr. Milan Drahoňovský, npor. Ing. Jakub Otmar, Zdeněk Hovorka, Richard Mochal, 
Ing. Jiří Houžvička, Ing. Eva Zakouřilová a PhDr. Mgr. René Brož. 
II. pracovní skupina: Ing. Jaromír Pekař, Luboš Trucka, Martin Bartoníček, Ing. Miloslava Šípošová, 
Mgr. Pavel Vaňátko, Ing. Milan Hejduk, Bc. Jan Zárybnický, Mgr. Hana Kocourová, Marcela Červová 
a Ludmila Těhníková. 
 
Komise povodňová města s rozšířenou působností  
Ing. Tomáš Hocke, Ing. Jaromír Pekař, Bc. Luboš Mrklas, Ing. Jiří Houžvička, Ing. Miroslav Šmiraus, 
Mgr. Pavel Vaňátko, Zdeněk Hovorka, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. Miroslava Šípošová, Mgr. Hana 
Kocourová, npor. Ing. Jakub Otmar, npor. Mgr. Milan Drahoňovský a Ivana Hozdecká. 
 
Komise povodňová města  
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík, Bc. Luboš Mrklas, Richard Mochal, Ing. Milan Hejduk, Ing. 
Zdeněk Fišer, Ing. Tomáš Tomsa, Ludmila Těhníková, Ing. Jan Čihák, Martin Bartoníček, Marcela 
Červová, Luboš Trucka, Monika Cilerová a Iva Preislerová. 
 
 

Osadní výbory 
V roce 2013 byly v Turnově činné tři osadní výbory: 
 
Osadní výbor Bukovina – Kobylka – Dolánky 
Jiří Zadražil – předseda výboru, Petr Baier, Klára Bičíková, Mgr. O. Špetlík, Miroslav Dobiáš, Vladislava 
Ejemová, Dominik Jareš, Jaroslav Pivrnec a Jiří Štefánek.  
 
Osadní výbor Malý Rohozec – Mokřiny – Vazovec 
Jiří Drahoňovský – předseda výboru, Kateřina Poslušná, Marian Necpal, Lukáš Berndt, Jiří Opluštil, 
Lenka Opluštilová a Blanka Koudelková. 
 
Osadní výbor Mašov 
Jan Šritr – předseda výboru, Lukáš Taussig, Miloslav Sojka, Jiří Vencl, Ludmila Peterková, Jana 
Maierová, Milan Pekař, Jaroslav Štekl, Jan Bárta, Jana Veberová, Michal Marek a Petr Čapek. 
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Záznamy z jednání rady a zastupitelstva města 

 
Z jednotlivých jednání jsou v této kapitole vybrány pouze důležité události ovlivňující větší mírou 
život ve městě, méně významné body jsou zmíněny jen heslovitě a zcela vynechány jsou běžné 
organizační záležitosti, prodeje menších pozemků, schvalování zpráv o činnosti, výročních zpráv, 
v případě Rady města pak hospodaření organizací, přesuny v položkách rozpočtů, návrhy odměn 
vedoucím pracovníků atd.  
 
 

Zastupitelstvo města 
 
Z jednání zastupitelstva města 24. ledna 2013 
Sloučení škol 
Základní škola speciální a mateřské škola speciální (Kosmonautů 1641) byla sloučena s Mateřskou 
školou Turnov (Kosmonautů 1640). Nadále nesou jméno Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, 
ulice Kosmonautů. 
Biokoridor na Hruštici 
Zastupitelé jednali o výkupu pozemků pro vznik biokoridoru v nově zastavované ploše na Hruštici. 
Snahou je, aby v nové vilové a bytové čtvrti zůstal prostor pro zeleň. 
Rozpočet města pro rok 2013 
Byl schválen rozpočet města pro rok 2013, a to takto: Celková výše příjmů by měla být 295.722 tis. 
Kč, výdaje celkem 284.446 tis. Kč, financování 11.276 tis. Kč. Dominantní investiční akcí bylo 
dokončení rekonstrukce ulice 28. října (17,5 mil. Kč), projekty sportoviště v Maškově zahradě (2,7 mil. 
Kč). V letošním roce se také zásadně změnilo rozpočtové rozdělení daní, v rozpočtu města byla 
navýšena příjmová položka z používání radarů na měření rychlosti, navýšen byl příjem z plateb za 
likvidaci komunálních odpadů od občanů. 
Turnov v místní akční skupině 
Přiřazení Turnova do Místní akční skupiny Český ráj, o. p. s. MAS jsou sdružení obcí a od roku 2013 
i měst, které mohou čerpat finanční prostředky z Programu rozvoje venkova Leader.  
Dále se řešilo: Petice občanů za bezplatné parkování v Nádražní ulici. 
 
Z jednání zastupitelstva města 28. února 2013 
Rezignace starostky a volba nového starosty 
Z důvodu přechodu starostky Hany Maierové do funkce náměstkyně hejtmana Libereckého kraje 
došlo na její rezignaci a volbu jejího nástupce. Převahou 24 hlasů z 26 přítomných byl zastupiteli 
zvolen tajnou volbou v pořadí čtvrtým turnovským starostou po roce 1989 Tomáš Hocke (Nezávislý 
blok).  
Pamětní medaile 
Starostka města předala pamětní medaile Janě Zajícové (končící pracovnice odboru kultury, bývalá 
kronikářka), JUDr. Milanu Brunclíkovi (novinář, provozovatel turnovské televize Bonus TV) 
a Mgr. Bohuslavu Lédlovi (ředitel Základní umělecké školy).  
Dále se řešilo: Rozdělení příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže / Příspěvky na kulturní 
aktivity z kulturního fondu.  
 

Z jednání zastupitelstva města 28. března 2013 
Vystoupení poslance Parlamentu ČR p. Víta Bárty 
Poprvé v historii vystoupil před zastupitelstvem poslanec parlamentu ČR. Vystoupení se týkalo 
problematiky komunikace S5 (R35) v závislosti na únorovém usnesení zastupitelstva Libereckého 
kraje. Pan poslanec upozornil ve svém vystoupení na lobbistické struktury, které by mohly toto 
usnesení využít. Starosta se zavázal zaslat dopis obsahující usnesení ZM, které nesouhlasí 
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s trasováním této komunikace přes katastr Města Turnova na ministerstvo dopravy. Pan poslanec se 
zavázal interpelovat v této otázce pana ministra. (Fotografie ve fotopříloze).  
Úpravy Územního plánu Turnov 
Základními problémy je trasování vnitroměstské dopravy a územní rezervy pro komunikaci R35 (S5). 
V rámci problému vnitroměstské dopravy byla konstatována existence petice občanů proti trase Luka 
– Žižkova ulice přemostěním, nazývaným občany „Tobogán“. Dalšími zvažovanými trasami byly Luka – 
Metelkovy sady a Sobotecká – nemocnice. 
Panochova nemocnice 
Byl zřízen výbor ZM pro otázky nemocnice, který má vnést větší informovanost k zastupitelům napříč 
politickým spektrem a předejít tak některým mediálním dezinformacím. Cílem je rozhodnutí 
o budoucnosti nemocnice. 
Rozdělení příspěvků z regenerace městské památkové zóny 
302 460 Kč,- na opravu věže radnice, 739 000 Kč,- na opravu městských hradeb – 2 etapa. 
Dále se řešilo: Vrácení daru 50.000 Kč obci Klokočí – obec přispěla na ubytování občana obce 
v turnovském domě s pečovatelskou službou, občan bydlel v bytě v Žižkově ulici pouze jednu noc, 
poté zemřel / Nová silnice v Mašově / Rozdělení příspěvků ze sociálního fondu / Příspěvky ze 
správního fondu / Příspěvky z fondu pro zahraniční spolupráci / Bezdomovectví v Turnově. 
 
Z jednání zastupitelstva města 25. dubna 2013 
Parkování v Nádražní ulici 
Zastupitelé diskutovali o návrhu zpoplatnit parkování v Nádražní ulici (po vzoru např. ulice Skálovy). 
Záměr se nelíbí občanům města, především obyvatelům Nádražní ulice, a místním obchodníkům, 
kteří vyjádřili obavu o odliv zákazníků. Zpoplatnění nebylo schváleno.  
Využití prostoru Koňského trhu 
Zastupitelé diskutovali o developerském plánu zřídit na Koňském trhu další supermarket. I zde se 
objevila obava o osud menších místních obchodníků. Diskutován byl i návrh o zakoupení pozemku 
městem za účelem zřízení parku či jiné klidové zóny. Objevily se i první developerské návrhy na 
zřízení supermarketu v areálu Šroubárny či na dosud nevyužitém pozemku v bývalé Maškově 
zahradě.  
Rozdělení dotací spádovým obcím 
Obcím byly rozděleny dotace v celkové výši 50.000 Kč, určené na protidrogovou prevenci. 
(Mikroregion Jizera 20.052 Kč / Mikroregion Český ráj 7380 Kč / Mikroregion Tábor 6417 Kč). Původní 
požadavky ve výši 62.336 Kč byly poníženy. 
Rozdělení příspěvků na činnost spolků  
Byly rozděleny příspěvky čtrnácti spolkům v celkové výši 159.000 Kč. (Podrobnosti viz kapitola 
Spolky). 
Rozdělení odměn turnovským sportovcům medailistům  
Celkem sedmi sportovcům, kteří v roce 2012 získali medaile na významných sportovních soutěžích, 
bylo rozděleno 50.000 Kč. (Podrobnosti viz kapitola Sport). 
Dále se řešilo: Strategický plán města Turnova / Problematika developerské činnosti na území města 
vedoucí ke stavbám obchodních center / Zahájení přípravy elektronické aukce na dodávku energií.  
 
Z jednání zastupitelstva města 30. května 2013 
Přesunutí tržiště 
Zastupitelé rozhodli o přesunutí drobného prodeje zeleniny z prostoru na parkovišti supermarketu 
Billa (Nádražní ulice) do dvora kubistického domu (ulice U Nádraží, čp. 1294). (Více viz Kalendárium – 
srpen). 
Elektronické aukce na poskytovatele energií 
Po vzoru některých okolních měst přistoupil Turnov na vypsání elektronické aukce na dodávky energií 
pro své jednotlivé občany (kteří projeví zájem). Cílem je výraznější úspora dosažená znásobením 
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odběru, než které by mohly dosáhnout jednotlivé domácnosti. (Více viz Turnov – kalendárium – 
srpen). 
Změna charakteru pozemku bývalé Šroubárny v územním plánu 
Bylo rozhodnuto o změně pozemku z průmyslového na komerční, a tím byla otevřena cesta k 
developerskému využití pozemku – uvažuje se o stavbě supermarketu. (Pozemek není ve vlastnictví 
města). 
Projekt Domu přírody v Dolánkách u Turnova 
Po dlouhých jednáních a několika výrazných změnách záměru bylo rozhodnuto o zřízení Domu 
přírody – ekologického vzdělávacího a turistického centra. (Více viz Turnov – samostatná zpráva). 
Rozdělení prostředků na tělovýchovnou činnost z řádku Sportovní komise RM  
Celkem 17 subjektům bylo rozděleno 5.650.000 Kč. (Podrobnosti viz Sport). 
Příspěvky z komise pro zahraniční vztahy města 
Zastupitelé schválili příspěvky v celkové výši 60.000 Kč takto: Centrum pro rodinu Náruč – 14.000 Kč / 
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Štika – 3000 Kč / Žlutá ponorka – 6000 Kč / TAPŠ Ilma – 
15.000 Kč / Musica Fortuna – 15.000 Kč / Martin Vít – 5000 Kč / ZŠ Skálova – 2000 Kč.  
Dále se řešilo: Financování sportovního areálu v Maškově zahradě / Nemožnost dosáhnout na dotaci 
pro regeneraci sídliště u nádraží / Pořízení softwaru na pasport komunikací (důležitý dokument 
mapující majetek města a komunikace) / Nový chodník a cesta v Mašově / Záměr výstavby chodníku 
z ulice Sobotecká do Mašova / Půjčka 300.000 Kč občanskému sdružení Povyk. 
 
Z jednání zastupitelstva města 27. června 2013 
Odpadové hospodářství 
Nezávislé firmě byla zadána studie odpadového hospodářství pro město Turnov. Snahou zastupitelů 
je zlepšit nakládání s odpady, zvýšit množství tříděného odpadu (Turnov však patří v tomto ohledu 
k českému nadprůměru), motivovat občany k třídění, odměňovat ty, kteří třídí. V následných reakcích 
veřejnosti na návrh odměňovat třídící občany slevou na platbě za odpady se objevily výrazné 
protiargumenty o neefektivnosti a neekologičnosti tohoto konání – občané by museli vlastní 
vytříděný odpad vhazovat kvůli ověření původců do samostatných pytlů a ne do společných 
kontejnerů, tzn. nejen nárůst použitých igelitových pytlů, ale i vyšší náklady na svoz. Motivační 
systém začal od roku 2014 platit. 
Rozšíření parkovacích míst na sídlišti Výšinka 
Zastupitelstvo schválilo rozšíření parkovacích míst v ulici Rubínové a u kotelny. Vzalo v potaz 
narůstání počtu automobilů, které je nutno parkovat, ale zdůraznilo potřebu zajistit i klidovou zónu, 
prostor pro dětská hřiště apod. 
Sociální zázemí pro autobusový terminál 
Ukazuje se, že chybějící sociální zázemí v prostoru nového autobusového terminálu je zásadní 
a situaci neřeší ani blízké WC na vlakovém nádraží. Bylo odsouhlaseno poskytnutí platby 350.000 Kč 
za rok pro provozovatele nedaleké restaurace Albion (Jan Jandík) za zpřístupnění restauračního 
sociálního zařízení i pro potřeby cestujících využívající autobusový terminál. Jedná se o zkušební 
řešení.  
Finanční situace Kulturního centra Střelnice 
Bylo schváleno zvýšení dotace KC Střelnice na zajištění budovy bývalého kina Bio Ráj (Žižkova ulice) 
o 194.000 Kč na rok 2013. Byla schválena půjčka 500.000 Kč na dovybavení restaurace v budově 
Střelnice (snížení energetické náročnosti provozu). Byl navýšen rozpočet KCT na konání kulturních 
programů ve výši 345.000 Kč.  
Pomoc obci Rudník postižené nedávnou povodní 
Schválen dar 250.000 Kč. Město také zorganizovalo veřejnou sbírku financí i hmotných pomůcek.  
Výherní automaty a loterie ve městě 
 V nedávné době bylo městům přiznáno právo na omezování hazardu na jejich území. Příjem 
z hazardu v Turnově přináší do rozpočtu cca 6 milionů ročně. Zastupitelstvo zamítlo úplný zákaz 
heren a loterií, ale schválilo omezení hazardu, podmínky má připravit finanční odbor města. Na 
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jednání zastupitelstva dorazil i nejmenovaný gambler z Náchoda, aby zastupitelům potvrdil zprvu 
nenápadné nebezpečí závislosti na hazardu.  
Nákup softwaru pro integrovaný informační a účetní systém 
Nákup programu EKO GINIS za více než 1 milion Kč zajistí plnou správu dat, se kterými Město pracuje, 
a návaznost na stávající operační systém a systémové změny v legislativě. 
Příspěvky cizím subjektům 
Zastupitelstvo schválilo tyto příspěvky: Sbor dobrovolných hasičů Daliměřice – akce 120 let trvání 
spolku 4. května 2013 – 10.000 Kč (celkové náklady se vyšplhaly na 45.538 Kč) / Myslivecké sdružení 
Hlubočice – dětský tábor mj. i pro turnovské děti – 3000 Kč.  
Rozdělení příspěvků ze Sportovního fondu 
Deseti subjektům bylo rozděleno celkem 60.000 Kč. (Podrobnosti viz kapitola Sport).  
Rozdělení příspěvků z Památkového fondu 
206.698 Kč bylo rozděleno mezi 5 žadatelů. Příspěvky jsou určeny na výměnu oken, dveří, dřevěných 
vrat a výloh tak, aby svou kvalitou neporušily integritu památkové zóny města.  
Rozdělení příspěvků na volnočasové aktivity 
Celkem dvanácti žadatelům bylo rozděleno 41.000 Kč takto: Muzeum Českého ráje „Stavíme dům 
a vybavujeme hospodářství“ – 4000 Kč / Sbor dobrovolných hasičů Pelešany „Dětský den“ – 2000 Kč / 
Sbor dobrovolných hasičů Pelešany „Mikulášská nadílka“ 2000 Kč / Sbor dobrovolných hasičů 
Bukovina „Mikulášská nadílka – karneval – 2000 Kč / Nová naděje „Bouda s lampionem“ – 3000 Kč / 
Nová naděje „Bouda za vysvědčení“ – 2000 Kč / Nová naděje „Bouda na ulici“ – 7000 Kč / Nová 
naděje „Příměstský tábor Bouda“ – 6000 Kč / Povyk „Prázdninové sportování“ 7000 Kč / Místní 
skupina Českého červeného kříže Turnov „Příměstský tábor se zdravotnickým zaměřením“ 2000 Kč / 
Orel jednota Turnov „Letní dětský tábor – Volání Manitoua“ – 2000 Kč / Centrum pro rodinu Náruč 
„Martinská světýlka“ – 2000 Kč. 
Dále se řešilo: Prodej městských domů čp. 67, 68, 256 (Skálova a Tázlerova) a Šetřilovska.  
 
Z jednání zastupitelstva města 29. srpna 2013 
Stavba koupaliště v Maškově zahradě 
Zastupitelstvo čtrnácti hlasy schválilo výstavbu koupaliště a nečekaně s ním i stavbu nekrytého 
kluziště. (Více viz Samostatná zpráva).  
Klášterní zahrada 
Zastupitelé schválili výkup části klášterní zahrady (p.č.523/2 a p.č.523/5) sousedící s ulicí 5. května. 
Měla by být využita pro vybudování průchodu z ulice 5. května do parku za letním kinem kolem 
Kamenářského domu za muzeem. Průchod by měl vzniknout v roce 2014.  
Prodej Šetřilovska 
Zastupitelé opět schválili, že chtějí prodat restauraci Šetřilovsko.  
Vykoupení pozemků pro fotbalové hřiště 
Byl schválen výkup pozemků, na kterých má vzniknout fotbalové hřiště. Jedná se o parcelní čísla 
3610/107 a částí pozemků 3610/115 3610/158.  
Vyhláška o užívání veřejného prostranství 
Zastupitelé odsouhlasili úlevu drobným živnostníkům tím, že nebudou muset platit za reklamní áčka 
a restaurační předzahrádky.  
Dále se řešilo: Stížnosti na hluk z restauračních zařízení a heren / Možnou změnu územního plánu, ze 
kterého vypadne nutnost držet rezervu pro průtah městem tunelem pod Výšinkou / Jmenování 
nového jednatele Kulturního centra a vybralo provozovatele restaurace ve Střelnici / Rozdělilo 
příspěvky na zahraniční spolupráci / Výkup pozemků v zástavbové části Daliměřic, aby mohlo dojít 
k zasíťování / Realizaci prací k zajištění tarasního zdiva na hradě Valdštejně.  
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Z jednání zastupitelstva města 26. září 2013 
Panochova nemocnice 
Zastupitelstvo diskutovalo o situaci v nemocnici a souhlasilo s fúzí s libereckou nemocnicí. (Více viz 
samostatná zpráva). 
Stavba koupaliště v Maškově zahradě 
Zastupitelstvo schválilo výstavbu koupaliště a nečekaně s ním i stavbu krytého kluziště. (Více viz 
Samostatná zpráva).  
Odpadové hospodářství 
Zastupitelé schválili motivační sběr tříděného odpadu v označovaných pytlích, za které budou jejich 
původci získávat slevu z poplatku za odpady. 
Příspěvky z Fondu na podporu sociální oblasti 
Ve druhém kole bylo rozděleno 297.000 korun (Mateřská škola a Základní škola Sluníčko 50.000,- Kč / 
Most k naději, o.s. 80.000,-Kč / Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s., 20.000,-Kč / FOKUS Turnov 
20.000,- Kč / Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., Turnov 8.000,- Kč / Zdravý zoubek, 
o.s. Liberec 5.000,-Kč / „D“ občanské sdružení, Liberec 12.000,-Kč / Centrum pro rodinu Náruč, 
Turnov 40.000,- Kč / Slunce všem, o.s. Turnov 60.000,- Kč / Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje 5.000,- Kč). 
Dále se řešilo: Účast Města při dražbě ideální poloviny vodní elektrárny u Shořalého mlýna – účast 
byla podpořena/ Bylo projednáno oplocení stadionu ve Skálově ulici u domu čp. 562 (vila Šárka) / 
Udělení čestného občanství Josefu Kunetkovi / Zajištění vysílání přímých přenosů z jednání 
zastupitelstva.  
 
Z jednání zastupitelstva města 31. října 2013 
Petice za změření znečištění ovzduší na Vesecku 
Na základě petice, kterou podepsalo více než 800 občanů, bylo rozhodnuto, že město zajistí měření 
kvality ovzduší. (Více viz Firmy – Kamax). 
Cena vody 
Zastupitelé zavázali zástupce města ve Vodohospodářském družstvu k hlasování o nezvyšování ceny 
vody. (Více viz Kronika 2014).  
Příspěvky z kulturního fondu 
Zastupitelé schválili příspěvky z kulturního fondu v celkové výši 20.000 Kč. (Sundisk – 9000 Kč na akci 
Dolánky 2013 – hudební festival / Společnost bloumající veřejnosti – 8000 Kč na akci Klozet pro 
služebnictvo – divadelní hra / Spolek rodáků a přátel Turnova – 3000 Kč na vydávání časopisu Náš 
Turnov).  
Úprava vyhlášky o veřejném provozování hudby 
Zastupitelé schválili úpravu časů, kdy je možné veřejně provozovat hudbu – nadále to bude možné 
v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu od 08.00 do 24,00 hodin, 
v ostatní dny od 08.00 hodin do 22.00 hodin, 31. 12. daného roku do 03.00 hodin následujícího dne. 
Výjimku může udělit starosta města.  
Dále se řešilo: Zakázání konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti, zatím neschváleno. 
 
Z jednání zastupitelstva města 28. listopadu 2013 
Zákaz kouření a konzumace alkoholu na dětských hřištích 
Zastupitelé schválili nové vyhlášky zakazující kouření a popíjení alkoholu na dětských hřištích. (Více 
viz Kronika 2014, fotografie ve fotopříloze 2013) 
Odměny za třídění odpadu 
Zastupitelé schválili novou vyhlášku řešící motivační systém sběru separovaného odpadu. (Více viz 
Kronika 2014) 
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Příspěvky pro turnovská média 
Zastupitelé rozhodli o přidělení dotací provozovatelům místních médií v celkové výši 810.000 Kč 
s rezervou 40.000 Kč. (Hlasy a ohlasy Turnovska 200.000 Kč / Turnovsko v akci 250.000 Kč / 
Turnovsko 80.000 Kč, TVT – Televize Turnov 280.000 Kč). 
Dále se řešilo: Situace s novou výstavbou v Mašově – ulice a chodník / Navýšení základního kapitálu 
Městské sportovní.  
 
Z jednání zastupitelstva města 19. prosince 2013 
Směna budov s Libereckým krajem 
Byla schválena dlouhodobě připravovaná směna budovy šperkařské školy (čp. 373) s budovou Fokusu 
(čp. 415). Objekt čp. 373 byl z vlastnictví Města převeden do vlastnictví kraje, čp. 415 byl z kraje 
převeden na město. Liberecký kraj doplatí Městu Turnov za uvedenou směnu nemovitostí částku ve 
výši 6,417.400Kč. Zároveň byly sníženy nájmy za budovu gymnázia 1,062.103 Kč ročně a budovy 
Obchodní a Hotelové školy ve Zborovské ulici 921.483 Kč ročně. 
Oprava návsi v Mašově 
Zastupitelé projednali petici občanů za komplexní opravu mašovské návsi a odsouhlasili opravu kaple 
a návsi v roce 2014 za 2,250.000 Kč.  
Petice občanů proti propojení ulice Alešovy s ulicí Prouskovou 
V rámci připravené studie řešící celkovou situaci v lokalitě sídliště u nádraží se objevila možnost 
propojit uvedené ulice spojkou. Občané se bojí toho, aby zde nevznikla druhá Nádražní ulice. 
Zastupitelstvo konstatovalo, že tato situace nehrozí a rezervy pro tuto možnost ponechat.  
Dopravní obslužnost kraje 
Zastupitelé řešili požadavky kraje na zvýšení finanční spoluúčasti při řešení dopravní obslužnosti 
kraje. Město platí za každého občana 90,-Kč/obyvatele jako příspěvek na dopravní obslužnost. 
Dostává slevu 200.000 Kč, protože provozuje vlastní MHD. Bylo schváleno navýšení příspěvku 
o 100.000 Kč na 1,190.780,-Kč. 
Dále se řešilo: Možné vystoupení Turnova z Vodohospodářského sdružení z důvodu stále se zvyšující 
ceny vody / Proplacení poloviny ceny, kterou zaplatil Rohozecký okrašlovací spolek za posudek 
posuzující vliv instalace kalící linky firmy Kamax na Vesecku (ve výši 10.890 Kč). 
 
 
 

Rada města 
 
Z jednání rady města 14. ledna 2013 (výběr) 
Problematika pověření službami obecného hospodářského zájmu / Návrh rozpočtu na rok 2013 / 
Záměr prodeje kotelny v Žižkově ulici / Prodej nemovitosti na Šetřilovsku / Kácení dřevin u domu 
v ulici Kosmonautů čp. 1552 / Umístění platebního automatu na Městském úřadě / Změny v komisích 
Rady města / Zpřístupnění kamerových záznamů města pro potřeby Policie ČR. 
 
Z jednání rady města 24. ledna 2013 (výběr) 
Výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci projektu Rekonstrukce veřejné zeleně. Vítězem se stala 
firma Diké za cenu 1,200.000 Kč.  
 
Z jednání rady města 11. února 2013 (výběr) 
Změna sazebníku úhrad Zdravotně sociálních služeb Turnov / Ukončení pronájmu části pozemků 
v Maškově zahradě, které měla v nájmu firma Zahradnictví Hájek, včetně odstranění skleníků 
a pařenišť do konce roku 2013 (pozn. z roku 2014 – nestalo se tak) / Pronájem pozemků pro přístup 
k nově budovanému obchodnímu centru Kontakt / Plán zimní údržby pro období 2012-2013 / 
Uzavření smlouvy s Muzeem Českého ráje na provedení záchranného archeologického výzkumu na 



Kronika města Turnova 2013  |134 
 

 
hradě Valdštejně (oblast 5) / Realizace autobusové zastávky a veřejného osvětlení na Mariánském 
náměstí / Spolupráce s médii – Turnovskovakci a TV Bonus. 
 
Z jednání rady města 22. února 2013 (výběr) 
Zahrada MŠ Mašov / Zrušení usnesení z 24. ledna a výběr nové firmy na rekonstrukci veřejné zeleně 
Petr Vykrut za cenu 1,700.000 Kč / Schválení účasti města na projektu Sasko-český management 
povodňových rizik. 
 
Z jednání rady města 11. března 2013 (výběr) 
Projektová dokumentace bytové zóny Károvsko-Hruštice etapa IV / zřízení Optotrasy Nádražní – 
sídliště Přepeřská, kterou provede firma Pamico / Navýšení cen za vjezd autobusů na dopravní 
terminál u nádraží / Vrácení daru obci Klokočí / Výběrové řízení na zahradu MŠ Mašov / Regenerace 
sídliště u nádraží 3. etapa / Výběrové řízení na stavbu Waldorfské MŠ / Vyhlášení výběrových řízení 
na ředitele škol (ZŠ Skálova, ŽS Žižkova, MŠ a ZŠ Sluníčko) / Jmenování nového kronikáře Bc. Radka 
Drašnara (práci nezahájil) / Nákup nového vozidla pro svoz odpadků z centra města / Nákup 
mobilního pódia pro pořádání kulturních akcí společně s KC Turnov a s Muzeem Českého ráje. 
 
Z jednání rady města 25. března 2013 (výběr) 
Výsledky hospodaření za rok 2012 u městských organizací / Schválení rozpočtů městských organizací 
na rok 2013 / Rozdělilo limity na občerstvení představitelům města (starosta 25.000 Kč, 
místostarostové 17.500 Kč, tajemník 10.000 Kč, rada, zastupitelstvo a sekretariát 30.000 Kč, školení 
vedoucích pracovníků 30.000 Kč, limit na dary ve výši 50.000 Kč) / Limity hrubých mezd / Odměny 
vedoucích pracovníků MěÚ (pohybují se od 0,875 do jednonásobku měsíčního platu) / Odměny 
ředitelům škol a příspěvkových organizací (pohybují se od 0,875 do 2násobku měsíčního platu). 
 
Z jednání rady města 8. dubna 2013 (výběr) 
Vyúčtování cen energií v městských organizacích / Spolupráce se soudním exekutorem – směrnice 
o vymáhání pohledávek. Město k danému datu evidovalo 2000 pohledávek / Parkování v Nádražní 
ulici / Stav parkovacích automatů ve městě (roční údržba automatů stojí 612.000 Kč, většina 
automatů dosluhuje, cena za nový cca 1,8–2 mil. Kč. 
 
Z jednání rady města 15. dubna 2013 (výběr) 
Odměny medailistům / Strategický plán města / Monitorovací a hlásný systém Turnova – smlouva 
s firmou Telmo z Prahy (digitální povodňový plán města). 
 
Z jednání rady města 25. dubna 2013 (výběr) 
Výběrové řízení na kogenerační jednotku na Výšince (vyrábí současně teplo a elektřinu), která již 
dosloužila – schválen nákup nové.  
 
Z jednání rady města 13. května 2013 (výběr) 
Finance projektu výstavby sportoviště v Maškově zahradě / Pronájem pozemku na předzahrádku 
u hotelu Beneš / Pronájem pozemku na umístění laviček před prodejnou Pekárny Mikula v Hluboké 
ulici za 60 Kč za měsíc / Veřejné osvětlení na Bukovině / Pořízení softwaru na pasport komunikací / 
Schválení zřízení prodejních míst u nádraží (trhy) / Zadání výběrového řízení Dešťová kanalizace, 
propojení ulic Luční a Třešňová, Turnov / Dům přírody / Zajištění skalního bloku na hradě Valdštejně / 
Jmenování ředitele ZŠ Skálova (sporné rozhodnutí), ZŠ Žižkova a MŠ a ZŠ Sluníčko / Snaha prohlásit 
hřbitov v Pelešanech za kulturní památku, především z důvodů možnosti získat na jeho opravu dotace 
– nebylo přijato / Stavební úpravy chaty v Pasekách nad Jizerou – přislíbeno po vyjasnění vlastnických 
vztahů / Pronájem bufetu v Domově důchodců Pohoda – za 1 Kč na rok, jedná se o ztrátový provoz, 
provozovatel pan Jandík chce udržet nízké ceny, aby byl nákup dostupný pro všechny obyvatele 
domova.  
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Z jednání rady města 30. května 2013 (výběr) 
Systém účetnictví Panochovy nemocnice Turnov. 
 
Z jednání rady města 10. června 2013 (výběr) 
Odpadové hospodářství a motivace občanů k třídění / Urbanistická studie okolí haly TSC Turnov / 
Úprava stezky podél Stebénky (plány provozovatele sportovní haly v ulici Na Stebni na zřízení in-line 
stezky v místě původního náhodu a zřízení hotelu) / Optotrasa Dvořákova – Metelkovy sady (firma 
Pamico) / Neschválení prodeje historických litinových sloupů z Mariánského náměstí – sloupy 
uskladněny v Technických službách / Výběrové řízení na chodník v Přepeřské ulici / zajištění skalního 

bloku na Valdštejně / Vybrána firma na realizaci projektu dešťová kanalizace, propojení ulic Luční 
a Třešňová – SIZ Velké Hamry / Regulace hazardu / Nařízení maximálních cen jízdného v MHD (10 
Kč 1 cesta dospělý) 
 
Z jednání rady města 20. června 2013 (výběr) 
Výběrové řízení na stavbu Waldorfské školy – vítěz firma Brex s cenou 17,338.598,50 Kč. 
 
Z jednání rady města 27. června 2013 (výběr) 
Rezignace jednatele Kulturního centra a situace s restaurací na Střelnici. 
 
Z jednání rady města 15. července 2013 (výběr) 
Kompostárna – nutné zřízení kvůli novému zákonu / Situace dětských hřišť – nahrazování herních 
prvků nesplňujících normy / Urbanistická studie okolo haly TSC Turnov (problematické je řešení 
spojovací komunikace mezi halou a ulicí Alešovou) / sociální zázemí autobusového Terminálu / 
Výběrové řízení na chodník v Přepeřské ulici – výsledek: vítězná firma Zikuda za 700.000 Kč / Zajištění 
skalního bloku na hradě Valdštejně, 3. etapa – výsledek: vítězná firma Rocknet za 435.000 Kč / 
Výběrové řízení na hřiště pro MŠ 28. října – výsledek: sklad postaví firma Stillo z Jablonce nad Nisou 
za 312.500 Kč a plot nezveřejněná firma za 475.000 Kč / Úprava občerstvení na fotbalovém stadionu 
/ Navýšení nájmu za využívání autobusového nádraží Na Lukách – firma Busline by měla platit 
350.000 Kč ročně / Schválení smlouvy s obcí Mírová pod Kozákovem o působnosti turnovské městské 
policie na jejím území / Zařazení hrobu Josefa Hoffmanna na mariánském hřbitově mezi hroby 
významných Turnováků. 
 
Z jednání rady města 12. srpna 2013 (výběr) 
Prodej Šetřilovska / Oprava střechy na domě čp. 477 v Palackého ulici – výsledek: vybrána firma 
Pentagon1 za 524.000 Kč / Výběrové řízení na opravu ZŠ Alešova – výsledek: vybrána firma Spiders za 
5, 740.000 Kč / Průchod Františkánskou zahradou – vykoupení pozemků od nadačního fondu Konvent 
pax / Optostrasa Skálova ulice – Pamico / Zřízení kompostárny / Zásady územního rozvoje 
Libereckého kraje / Nemocnice a Nempra / Nový provozovatel restaurace na Střelnici / Ustanovení 
nového kronikáře. 
 
Z jednání rady města 19. srpna 2013 (výběr) 
Dodávka a montáž výpočetní a prezentační techniky a software pro ZŠ Skálova – zadání výběrového 
řízení / Vybrán nový jednatel Kulturního centra.  
 
Z jednání rady města 9. září 2013 (výběr) 
Pronájem hvězdárny / Pronájem pasáže ve Dvořákově ulici vedle radnice – památka je nevyužívaná 
a chátrá / Návrh zákazu kouření a konzumace alkoholu na dětských hřištích / Firma Compet Consult 
byla pověřena organizací zadání veřejné zakázky na stavbu Maškových zahrad za 99.000 Kč bez DPH / 
Levnější teplo z Městské teplárenské od září 2013. 
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Z jednání rady města 16. září 2013 (výběr) 
Dodávka a montáž výpočetní a prezentační techniky a software pro ZŠ Skálova – výsledek: na čtyři 
části projektu byly vybrány firmy Boxed, C Systém CZ a AV Media za celkovou částku 609.000 Kč / 
Maškova zahrada – změny po posledním hlasování zastupitelstva města / Směna objektu šperkařské 
školy a objektu Fokusu s Libereckým krajem. 
 
Z jednání rady města 14. října 2013 (výběr) 
Plán zimní údržby / Zpevnění cesty podél Stebénky – zadání výběrového řízení / Schválení smlouvy 
s obcí Příšovice o působnosti turnovské městské policie na jejím území / Změny náplně časopisu 
Hlasy a ohlasy Turnova. 
 
Z jednání rady města 31. října 2013 (výběr) 
Firmě Compet Consult, pověřené organizací zadání veřejné zakázky na stavbu Maškových zahrad, 
byla zvýšena úhrada na 120.000 Kč bez DPH z důvodů změny projektu (rozšíření o krytý zimní 
stadion) / Veřejné osvětlení na Bukovině – z důvodu montáže nových sloupů elektrického vedení 
firmy ČEZ, na kterých je městské osvětlení instalováno, byly Technické služby Turnov pověřeny 
remontáží / Souhlas s fúzí turnovské nemocnice s libereckou. 
 
Z jednání rady města 11. listopadu 2013 (výběr) 
Ukončení pronájmu části pozemků v Maškově zahradě, které měla v nájmu firma Zahradnictví Hájek 
včetně odstranění skleníků a pařenišť do konce roku 2013 – prodlouženo do 1. dubna 2014 / Územní 
studie výstavby v Turnově – Daliměřicích / Souhlas s nákupem nového vozu pro Městskou policii. 
 
Z jednání rady města 9. prosince 2013 (výběr) 
Závěr rekonstrukce ulice 28. října / Odkoupení pozemků zaručujících zřízení přístupu pro pěší 
k novému centru Kontakt a Lidl – majitel chce prodat celé pozemky, nutné jednat o snížení ceny / 
Sociální zázemí pro autobusový terminál / Rozšíření parkovacích míst na sídlišti Výšinka ve spolupráci 
s místními bytovými družstvy / Směna budovy šperkařské školy a budovy Fokusu s Libereckým krajem 
a snížení nájmu u budovy Gymnázia a budovy Obchodní a Hotelové školy ve Zborovské ulici / Návrh 
rozpočtu na rok 2014 / Sloučení Odboru cestovního ruchu a Hradu Valdštejn / Informace o záměru 
Libereckého kraje převést na město řízení Speciální školy v Sobotecké ulici. 
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Školství – školní rok 2012/2013 
 

V kronice pro rok 2013 jsou primárně zahrnuty informace ze školního roku 2012/2013. Školní rok 
tradičně zahajují školy v září a ukončují v červnu. Ke konci kalendářního roku vypracovávají výroční 
zprávy, které se částečně stávají podkladem pro zápis do kroniky.  
Sekundárně zde budou zmíněny i základní informace ze školního roku 2013/2014, resp. z jeho první 
poloviny, která zahrnuje druhou polovinu roku 2013. Podrobněji však budou tyto informace 
zachyceny v kronice za rok 2014. 
 
Aktivity škol v současnosti jsou velice bohaté a není možné je v kronice všechny podchytit. Vynechat 
je úplně by ale bylo škoda, proto jsou u různých škol uvedeny části jejich činnosti, aby si čtenář mohl 
udělat představu o jejich rozsahu a pestrosti.  
 
Základní informace 
Město Turnov je zřizovatelem všech mateřských a základních škol, Střediska pro volný čas Žlutá 
ponorka a Základní umělecké školy, ostatní školy ve městě zřizuje Liberecký kraj. Kraj zřizuje také 
speciální Základní školu v Sobotecké ulici, což je škola určená dětem se specifickými potřebami. 
 
Organizace školního roku 2012/13 pro základní a střední školy v našem kraji byla následující: 

 Začátek školního roku připadl na 3. září 2012 
 Podzimní prázdniny proběhly ve čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 
 Vánoční prázdniny byly zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončily ve středu 2. ledna 

2013. V turnovských základních školách bylo vyhlášeno ředitelské volno na čtvrtek a pátek 
3. a 4. ledna. Děti se začaly učit až v pondělí 7. ledna 2013. Na středních školách začalo 
vyučování 3. ledna 2013, s výjimkou SUPŠ, kde se začalo vyučovat také až 7. ledna 

 Zápis do 1. ročníků proběhl na základních školách Turnově ve dnech 15. ledna až 15. února 
2013. Slavnostní zápis se uskutečnil ve středu 15. ledna 2013 (Fotografie ve fotopříloze) 

 Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 1. února 2013 
 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne byly pro Liberecký kraj stanoveny v termínu od 

4. března do 10. března 2013 
 Velikonoční prázdniny připadly na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013 
 Hlavní letní prázdniny trvaly od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013 
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Přehled nejdůležitějších událostí v turnovském školství 
 
Konkurzy na ředitele škol 
V roce 2012 proběhly konkurzy na ředitele u všech mateřských škol. Všechny dosavadní ředitelky byly 
ve svých funkcích znovu potvrzeny. Konkurzem byl také potvrzen ve funkci ředitel základní umělecké 
školy Bohuslav Lédl, Jaromír Frič ze ZŠ 28. října, V ZŠ Mašov nahradila ředitelku Šmucrovou, která 
odešla do důchodu, Renáta Šulcová a ve Žluté ponorce z téhož důvodu Karla Štrincla Tomáš Zakouřil.  
V roce 2013 vyhlásilo město Turnov tři konkurzní řízení na ředitele zdejších škol, jak mu nařídila 
novela školského zákona, která nově zavedla šestileté funkční období ředitelům škol a školských 
zařízení. Výběrové řízení bylo vyhlášeno na pozice ředitelů Základní školy ve Skálově a Žižkově ulici 
a nového subjektu Mateřské školy a Základní školy Sluníčko, nacházejícího se v ulici Kosmonautů 
(vzniká sloučením mateřské školy a stacionáře). (Ředitelé ostatních škol byli vybráni již v minulém 
roce). Radní na svém jednání v pondělí 13. května rozhodli, že svůj post obhájil ředitel ZŠ v Žižkově 
ulici Mgr. Ivo Filip a dále jmenovali ředitelku MŠ a ZŠ Sluníčko Mgr. Dagmar Rakoušovou. Po velmi 
vyrovnaném konkurzním řízení i vlastním jednání, resp. tajném hlasování členů rady města, byl 
nakonec jmenován novým ředitelem ZŠ ve Skálově ulici Mgr. Michal Loukota, dosavadní vyučující 
Střední zdravotnické školy Turnov. (Fotografie ve fotopříloze) Mgr. Roman Mareš tedy funkci ředitele 
neobhájil. Ředitelé jsou jmenováni s platností od 1. srpna na dobu šesti let. Jmenování vyvolalo údiv, 
stávající ředitel Mareš se totiž nejprve ve výběrovém řízení umístil na prvním místě, rada města však 
později v tajném hlasování rozhodla o výhře Michala Loukoty, od roku 2012 předsedy místní 
organizace politické strany TOP 09. Důvodem takového rozhodnutí údajně byla nespokojenost části 
rodičů a žáků s ředitelem Marešem.  
 
Soutěž ve sběru papíru a starých baterií 
Do soutěže, která má v dětech podporovat snahu třídit odpad a nevyhazovat věci, které se dají znovu 
použít, se zapojili žáci všech turnovských základních škol. Soutěž pod názvem Naše odpadky nejsou 
pro skládky organizuje odbor životního prostředí turnovské radnice. Dohromady se dětem podařilo 
nasbírat více než 105 tun starého papíru a 79 kg použitých baterií. Nejlepšími sběrači se stali žáci 
mašovské školy, v průměru každý z žáků nasbíral 170 kg papíru. Na druhém místě skončila ZŠ 28. října 
a na třetím místě ZŠ Skálova. Zvláštní ocenění za sběr baterií obdržely školy v Sobotecké a v Žižkově 
ulici. 
 
Den učitelů 
27. března se u příležitosti Mezinárodního dne učitelů uskutečnilo setkání vedení města s řediteli 
a pedagogy turnovských škol. Jako každý rok, bylo i tentokrát součástí setkání ocenění nejlepších 
učitelů, a to vždy jednoho pedagoga z každé školy. Ocenění tentokrát získali: za ZŠ Skálova vedoucí 
vychovatelka Helena Věchtová, za ZŠ 28. října učitelka 1. stupně Lenka Florianová, za ZŠ Žižkova Věra 
Franců, učitelka dějepisu, ze ZŠ v Mašově byla oceněna vychovatelka Jarmila Pivrncová. Oceněn byl 
také Martin Hybler ze ZUŠ a Jarmila Fibrichová, ředitelka MŠ v ulici Kosmonautů. 
Následovala neformální beseda o stavu škol a problémech, se kterými se potýkají (naplněnost škol, 
doprava školními autobusy, neexistence 2. stupně školy v Turnově 2.). Starosta města Tomáš Hocke 
požádal pedagogy, aby v dětech posilovali vlastenectví a připomínali jim důvody, proč slavit svátky 
konce 2. světové války (8. května) a vzniku Československa (28. října). (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Mezinárodní den památek 
18. dubna se v rámci Mezinárodního dne památek uskutečnila akce Poznáváme památky, kterou 
nachystal Odbor školství turnovské radnice. Akce se zúčastnily děti 4. tříd. Během dne navštívili 
synagogu, žákyně 9. tříd ZŠ Skálovy jim vyprávěly o architektovi, který navrhl budovy školy, 
v Rývových sadech jim sokolník vyprávěl o životě ptačích dravců (sokolnictví jako 4000 let staré 
umění je od roku 2010 zařazeno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO). Cílem 
putování byl Dlaskův statek s výkladem a občerstvením (grilovaný párek s limonádou). Během 
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putování žáci plnili úkoly a na závěr bylo vyhodnoceno nejlepší družstvo, kterým se stalo to ze ZŠ 
Žižkova.  
 
Den Země 
22. dubna školy slavily Den Země, při jeho příležitosti se konala řada akcí ve všech mateřských 
a základních a mnoha středních školách. Mj. například během dubna uklízeli děti a studenti okolí 
svých škol. V městské knihovně se pro mateřské školy konalo divadelní představení na téma třídění 
odpadu a ochrana životního prostředí s názvem Byla jedna hora. Starší děti se zúčastnily programů 
představujících jim Jizerské hory a Krkonoše (pracovníci CHKO a KRNAP).  
 
Den s lesníky a myslivci 
6. června se uskutečnil 2. ročník akce pro děti ze všech turnovských základních škol. Program 
připravili revírníci Lesů České republiky a Lesní správy Hořice pan Jan Drahotský a pan Lukáš 
Wezdenko a za mysliveckou oblast myslivecký hospodář Mysliveckého sdružení Radeč pan Jaroslav 
Hejral. Ti děti seznámili s prostředím lesa a s jeho hospodářským významem. Také učili děti poznávat 
stromy podle větví, listů a pupenů. Dětem byla představena i důležitost a historie myslivosti, lovů 
a jejich tradic. 
 
Stavební aktivity ve školách: 
Každoročně je prázdninové volno využíváno k opravám a stavebním aktivitám v budovách škol. Dílčí 
opravy se samozřejmě dějí i mimo prázdniny. V roce 2012/13 proběhly tyto stavební akce:  

 MŠ 28. října: úprava sociálního zařízení, náklad 158.865 Kč / sklad hracích pomůcek 312.538 
Kč / výstavba nového betonového schodiště, vodovodní přípojky a nového oplocení v areálu 
hřiště 475.282 Kč / hydroizolace suterénu budovy (37.775 Kč) / nové vstupní dveře 81.000 Kč  

 MŠ Alešova: úprava sociálních zařízení 515.000 Kč / zateplení stropu nad celou školou 71.000 
Kč / opravy šatny 65.000 Kč / nový nábytek do tříd 

 MŠ Bezručova: pořízení nových stolků (35.000 Kč) / oprava zahradního altánu a laviček 
 MŠ Mašov: vybavení tříd i sborovny novým nábytkem / opravena umývárna 
 MŠ Zborovská: úprava venkovních ploch před vjezdem do hospodářské části 300.000 Kč, 

výmalba kuchyně, odstraněno chátrající schodiště zboku budovy 
 ZŠ Mašov: úprava sociálního zařízení, náklad 229.524 Kč / úprava sociálního zařízení, náklad 

159.072 Kč / zrušení plynového domečku, náklad 39.727 Kč 
 ZŠ Skálova: oprava hydrantů, náklad 40.383 Kč 
 ZŠ Žižkova: výměna střešních žlabů, náklad 73.568 Kč / rekonstrukce dělících příček sociálních 

zařízení 400.000 Kč  
 Gymnázium Turnov: oprava plotu, náklad 17.515 Kč. 
 Obchodní akademie, Hotelová škola (Zborovská ul.): úpravy pro dočasné umístění waldorfské 

mateřské školy, náklad 86.453 Kč 
 Základní umělecká škola: výměna ateliérových oken v nejvyšším podlaží 273.000 Kč 

 
Výstavba waldorfské mateřské školy v Daliměřicích 
V srpnu začala demolice a posléze výstavba waldorfské školky v Daliměřicích. Objekt bývalé mateřské 
školy již dlouhá léta nevyhovoval, byl postaven jako montovaná ubytovna pro dělníky pracující na 
stavbě silnic před čtyřiceti lety. Novou budovu staví firma Brex z Liberce podle projektu firmy BKN, 
spol. s r.o. Vysoké Mýto. Škola bude určena pro dvě třídy po 25 dětech a 7 zaměstnanců a přijde 
město na 21 milionů korun. Do doby, než bude škola postavena (do konce prázdnin 2014) navštěvují 
děti náhradní prostory v budově Obchodní a hotelové školy ve Zborovské ulici, rok jim začal 26. srpna 
2013. V sobotu 18. září byl slavnostně položen základní kámen nové budovy. Kámen, který věnoval ze 
svého kozákovského lomu pan Votrubec, bude umístěn ve zdi přístupové haly v nové školce. 
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Ještě před zahájením demolice staré školky v Daliměřicích umožnilo město lidem, aby si z ní odnesli 
stará okna, dveře, svítidla nebo umyvadla. Zájem veřejnosti byl veliký, a tak spousta součástí staré 
budovy nadále slouží. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Vznik nové školy 
Od 1. 7. 2013 se Základní škola speciální a mateřská škola speciální Kosmonautů 1641 sloučila 
s Mateřskou školou Kosmonautů 1640 do jednoho zařízení pod názvem Mateřská škola a Základní 
škola Sluníčko. Sluníčko se skládá z: 1) Mateřské školy (kapacita 104 míst), určené zpravidla pro děti 
od 3 do 6 let, 2) Mateřské školy speciální (kapacita 20 míst) pro děti od 2–7 let vyžadující speciálně 
pedagogickou péči s doporučením odborného pracoviště, 3) Přípravného stupně základní školy 
speciální pro děti od 5 do 7 let se souběžným postižením více vadami a těžším mentálním postižením 
a za 4) ze Základní školy speciální (kapacita 18 míst) pro žáky s těžkým až hlubokým mentálním 
postižením v kombinaci s tělesným postižením, s autismem či se smyslovými vadami.  
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Přehled turnovských škol 
 

Mateřské školy 
 
Základní informace 
V Turnově je osm mateřských škol (28. října, Alešova, Bezručova, Mašov, Zborovská, J. Palacha, 
Kosmonautů, Hruborohozecká). Od 1. 7. 2013 se Základní škola speciální a mateřská škola speciální 
Kosmonautů 1641 sloučila s Mateřskou školou Kosmonautů 1640 do jednoho zařízení s názvem 
Mateřská a Základní škola Sluníčko. U všech škol proběhly na jaře 2012 konkurzy na jejich ředitele. 
Všechny dosavadní ředitelky byly ve svých funkcích znovu potvrzeny. 
 
Školkovné 
Pro školní rok 2012/2013 byla výše úhrady za návštěvu mateřské školy, tzv. školkovné, stanovena 
jednotně pro všechny turnovské školky ve výši 420,- Kč.  
 
Zápisy do mateřských škol na rok 2012/2013 
Turnovské mateřské školy měly k 1. září 2012 celkem 558 dětí a byly 100 % naplněny. 
Mimoturnovských dětí bylo ve školkách v Turnově 17, 4 % (97 dětí). 
Počet žáků ve školním roce 2012/2013 (2011/2012): 

 MŠ 28. října: 74 (74), nově přijatých: 26 
 MŠ Alešova: 52 (52), nově přijatých: 13 
 MŠ Bezručova: 65 (65), nově přijatých: 24 
 MŠ Mašov: 45 (45), nově přijatých: 16 
 MŠ Zborovská: 92 (88), nově přijatých: 29 
 MŠ Jana Palacha: 54 (54), nově přijatých: 26 
 MŠ Kosmonautů: 104 (104), nově přijatých: 27 
 MŠ Waldorfská: 52 (50), nově přijatých: 19 
 MŠ Speciální Kosmonautů: 20 (?), nově přijatých: 5 

 
Mimoturnovské školky měly celkem 596 dětí. Dvě volná místa zůstala pouze v MŠ Mírová, ostatní 
školky byly naplněny v plné kapacitě. 
Počet žáků v mateřských školách okolních obcí v roce 2012/2013 

 Jenišovice: 70 
 Mírová pod Kozákovem: 94 
 Ohrazenice: 39 
 Olešnice: 25 
 Paceřice: 28 
 Přepeře: 55 
 Příšovice: 50 
 Rovensko pod Troskami: 50 
 Hrubá Skála: 28 
 Malá Skála: 45 
 Pěnčín: 28 
 Svijanský Újezd: 28 
 Tatobity: 28 
 Všeň: 28 
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Přehled akcí ve školním roce 2012/2013  
Uvedeny jsou akce, které se týkaly vice školek, akce jednotlivých škol jsou uvedeny ve zprávě u nich: 
 
Preventivní akce záchranného integrovaného systému 
2. října uspořádal Odbor sociálních věcí MěÚ pro děti mateřských škol představení jednotlivých 
složek integrovaného záchranného systému. Na heliportu turnovské nemocnice se dětem věnovali 
strážníci městské policie, hasiči a zdravotníci ze záchranné služby. Představili dětem svou činnost 
a seznámili je s tím, jak se chovat v krizových situacích. Akce se účastnily děti z mateřských škol ve 
Zborovské ulici, v ulici Kosmonautů a z waldorfské školky.  
 
Salon mladých výtvarníků Jawor – Turnov:  
Žlutá ponorka ve spolupráci s turnovským muzeem pořádá mezinárodní soutěž dětských výtvarných 
prací, které se účastní děti z obou měst. Výsledky jsou poté vystavovány v muzeích v Jaworu 
a v Turnově. Ve výstavním sále turnovského muzea se výstava současného ročníku konala hned 
v úvodu roku, 31. ledna – 17. února. 
 
Turnovská mateřinka:  
27. března se na Střelnici konal 12. ročník festivalu mateřských škol Turnovská mateřinka. (Více viz 
Kultura – Kulturní centrum Turnov). 
 
Turnovský kos:  
11. dubna se v sále Základní umělecké školy uskutečnil 14. ročník pěvecké soutěže Turnovský kos, 
tentokrát s tématem Zpíváme Heleně Zmatlíkové (Více viz Školství – Žlutá ponorka).  
 
Trojboj v lehké atletice:  
Soutěž v lehkoatletických disciplínách uspořádala pro všechny mateřské školy z Turnova a okolí MŠ 
Zborovská. 
 
Zápisy do mateřských škol na rok 2013/2014 
Zápisy do turnovských mateřských škol na rok 2013/2014 proběhly 23. května 2013. Bylo podáno 
celkem 249 přihlášek, 163 dětí bylo přijato, z tohoto počtu je 34 dětí mimoturnovských. Podle 
informací byly přijaty všechny děti, které se přihlásily a které zároveň splnily potřebná kritéria – 
především věk 3 roky a více, bydliště v Turnově a zaměstnání obou rodičů. O přijetí ve školkách mělo 
zájem i mnoho rodičů žijících se svými dětmi mimo Turnov, těmto ale většinou nemohlo být 
vyhověno z kapacitních důvodů. Zaregistrován byl velký zájem od rodičů dětí například z Kacanov, 
Příšovic nebo Všeně. (Hlavní informace ke školnímu roku 2013/2014 uvedeny v kronice za rok 2014).  
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Základní školy 
 
Základní informace 
Ve městě je pět základních škol zřizovaných Městem Turnov (ZŠ Skálova ul., ZŠ v ul. 28. října, ZŠ 
Žižkova ul., ZŠ Mašov a nově zřízená Mateřská a Základní škola Sluníčko v ul. Kosmonautů). Město 
zřizuje i Základní uměleckou školu. Dále zde působí speciální škola zřizovaná Libereckým krajem 
(Základní škola Turnov v Sobotecké ulici).  

 
Zápisy do základních škol na rok 2012/2013 
Zápisy do turnovských základních škol probíhaly tradičně od 15. ledna do 15. února 2012, přičemž 
15. ledna se jednalo o zápisy slavnostní.  
 
Počty žáků: 
V turnovských základních školách bylo k 3. září 2012 celkem 1607 žáků. Mimoturnovské základní 
školy navštěvovalo 904 žáků. Bylo otevřeno celkem 8 prvních tříd pro 201 nových prvňáčků. 
 
Počty žáků v jednotlivých školách (v závorce srovnání s minulým školním rokem): 

 ZŠ Skálova: Otevřeny byly 2 třídy. K zápisu přišlo 49 dětí, nastoupilo jich 39. Celkový počet 
žáků 481 (506), kapacita školy je 880 žáků. 
ZŠ 28. října: Otevřeny byly 2 třídy. K zápisu přišlo 61 dětí, nastoupilo jich 58. Celkový počet 
žáků 591 (598), kapacita školy je 600 žáků. 

 ZŠ Žižkova: Otevřeny byly 3 třídy. K zápisu přišlo 80 dětí, nastoupilo jich 66. Celkový počet 
žáků 450 (405), kapacita školy je 800 žáků. 

 ZŠ Mašov: Otevřena byla 1 třída. K zápisu přišlo 19 dětí, nastoupilo jich 20. Celkový počet 
žáků 85 (85), kapacita školy je 87 žáků. 

 ZŠ speciální Kosmonautů: Celkový počet žáků 11. Kapacita školy je 18 žáků. 
 ZŠ Turnov: Celkem bylo ve škole otevřeno 5 tříd praktické a 3 třídy speciální školy. Celkový 

počet žáků 63 (ZŠ praktická) + 16 (ZŠ Speciální). Kapacita školy je 150 žáků. 
 

Počty žáků v mimoturnovských školách: 
 ZŠ Hrubá Skála-Doubravice: celkový počet žáků 34 (30), prvňáčků 10. Kapacita školy je 75 

žáků. 
 ZŠ Jenišovice: celkový počet žáků 141 (145), prvňáčků 21. Kapacita školy je 250 žáků. 
 ZŠ Kobyly: celkový počet žáků 83 (81), prvňáčků 9. Kapacita školy je 100 žáků. 
 ZŠ Malá Skála: celkový počet žáků 112 (109), prvňáčků 12. Kapacita školy je 190 žáků. 
 ZŠ Mírová pod Kozákovem: celkový počet žáků 70 (71), prvňáčků 14. Kapacita školy je 85 

žáků. 
 ZŠ Ohrazenice: celkový počet žáků 49 (45), prvňáčků 12. Kapacita školy je 100 žáků. 
 ZŠ Pěnčín: celkový počet žáků 34 (35), prvňáčků 6. Kapacita školy je 40 žáků. 
 ZŠ Přepeře: celkový počet žáků 52 (48), prvňáčků 12. Kapacita školy je 70 žáků. 
 ZŠ Příšovice: celkový počet žáků 67 (74), prvňáčků 15. Kapacita školy je 150 žáků. 
 ZŠ Radostín: celkový počet žáků 36 (32), prvňáčků 8. Kapacita školy je 85 žáků. 
 ZŠ Rovensko pod Troskami: celkový počet žáků 151, prvňáčků 16. Kapacita školy je 260 žáků. 
 ZŠ Svijanský Újezd: celkový počet žáků 8 (7), prvňáčků 3. Kapacita školy je 15 žáků. 
 ZŠ Tatobity: celkový počet žáků 29 (21), prvňáčků 7. Kapacita školy je 40 žáků. 
 ZŠ Všeň: celkový počet žáků 24 (22), prvňáčků 8. Kapacita školy je 65 žáků. 
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Přehled akcí ve školním roce 2012/2013  
Společné pro více škol, akce jednotlivých škol jsou uvedeny u nich: 
 

Zápisy do základních škol na rok 2013/2014 
Probíhaly tradičně od 15. ledna do 15. února 2013, přičemž 15. ledna se jednalo o zápisy slavnostní. 
Výsledky zápisů:  
Ve školním roce 2013/2014 se v Turnově otevřelo 8 prvních tříd pro celkem 183 nových prvňáčků. 
 
Počty žáků v jednotlivých školách (v závorce srovnání s minulým školním rokem): 

 ZŠ Skálova: Otevřou 2 třídy. K zápisu přišlo 43 dětí, u tří dětí se předpokládá odložení školní 
docházky, nastoupí jich 47 (s odklady z minulého roku). Celkový počet žáků 462, kapacita 
školy je 880 žáků. 
ZŠ 28. října: Otevřou 2 třídy. K zápisu přišlo 51 dětí, u šesti se předpokládá odklad, nastoupí 
jich 49. Celkový počet žáků 600, kapacita školy je 600 žáků. 

 ZŠ Žižkova: Otevřou 3 třídy. K zápisu přišlo 69 dětí, u sedmi se předpokládá odklad, nastoupí 
jich 71. Celkový počet žáků 516, kapacita školy je 800 žáků. 

 ZŠ Mašov: Otevřou 1 třídu. K zápisu přišlo 18 dětí, u dvou se přepokládá odklad, nastoupí jich 
16. Celkový počet žáků 86, kapacita školy je 87 žáků. 

 ZŠ Sobotecká: celkový počet žáků 79. Kapacita školy je 150 žáků. 
 ZŠ Sluníčko: (informace nebyly poskytnuty) 

 
Počty žáků v mimoturnovských školách: 

 ZŠ Hrubá Skála-Doubravice: celkový počet žáků 38 (34), prvňáčků 10. Kapacita školy je 75 
žáků. 

 ZŠ Jenišovice: celkový počet žáků 144 (141), prvňáčků 17. Kapacita školy je 250 žáků. 
 ZŠ Kobyly: celkový počet žáků 92 (83), prvňáčků 7. Kapacita školy je 100 žáků. 
 ZŠ Malá Skála: celkový počet žáků 113 (112), prvňáčků 11. Kapacita školy je 190 žáků. 
 ZŠ Mírová pod Kozákovem: celkový počet žáků 70 (70), prvňáčků 19. Kapacita školy je 85 

žáků. 
 ZŠ Ohrazenice: celkový počet žáků 46 (49), prvňáčků 9. Kapacita školy je 100 žáků. 
 ZŠ Pěnčín: celkový počet žáků 30 (34), prvňáčků 6. Kapacita školy je 40 žáků. 
 ZŠ Přepeře: celkový počet žáků 53 (52), prvňáčků 12. Kapacita školy je 70 žáků. 
 ZŠ Příšovice: celkový počet žáků 65 (67), prvňáčků 10. Kapacita školy je 150 žáků. 
 ZŠ Radostín: celkový počet žáků 37 (36), prvňáčků 4. Kapacita školy je 85 žáků. 
 ZŠ Rovensko pod Troskami: celkový počet žáků 149 (151), prvňáčků 14. Kapacita školy je 260 

žáků. 
 ZŠ Svijanský Újezd: celkový počet žáků 11 (8), prvňáčků 7. Kapacita školy je 15 žáků. 
 ZŠ Tatobity: celkový počet žáků 29 (29), prvňáčků 9. Kapacita školy je 40 žáků. 
 ZŠ Všeň: celkový počet žáků 32 (24), prvňáčků 8. Kapacita školy je 65 žáků. 
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Střední školy 
 
Základní informace 
Ve městě působí čtyři střední školy, které zřizuje Liberecký kraj. Jsou to: 1. Gymnázium, 2. Střední 
zdravotnická škola, 3. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola a 4. Obchodní 
akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov. 
 
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo střední školy v Turnově 1407 studentů, z toho bylo 331 
žáků v prvních ročnících. Dalších 32 studentů navštěvovalo Vyšší odbornou školu v rámci SUPŠ 
Turnov, jedná se o třetí stupeň vzdělávacího systému a jedinou možnost tohoto typu v Turnově. 
 
Počty studentů: 

 Střední zdravotnická škola Turnov: Celkový počet žáků 214, v prvním ročníku 46. Kapacita 
školy je 250 studentů. 

 Gymnázium Turnov: Celkový počet žáků 360, v prvních ročnících 64 (nepřijato bylo 102 
žádostí). Kapacita je 450 studentů. 

 Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov: Celkový počet žáků 186 (+32 VOŠ), v prvním 
ročníku SŠ 50. Kapacita střední školy je 200 studentů, VOŠ 24 studentů. 

 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola: Celkový počet žáků 650, 
v prvním ročníku 157. Kapacita školy je 1380 studentů. 

 
Přehled akcí ve školním roce 2012/2013 
Společné pro více škol, akce jednotlivých škol jsou uvedeny u nich: 
 
Státní maturity: 
V roce 2013 se uskutečnil 3. ročník státních maturit. Maturitní zkouška se skládala ze dvou částí – 
společné (státní) a profilové (školní). Aby student uspěl u maturity, musel úspěšně složit zkoušky 
obou těchto částí. Státní zkouška byla jednotná (dřívější model dvou úrovní obtížnosti byl opuštěn) 
a skládala se ze zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky. Potřebné 
2 až 3 zkoušky pro profilovou část maturity stanovuje ředitel školy na základě zaměření školy.  
Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. 
a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. Stále se však jedná o kritizovaný model maturit.  

 
Výsledky státních maturit turnovských studentů:  

 Střední zdravotnická škola Turnov: Uspěli: 41. Neuspěli: 2 
 Gymnázium Turnov: Uspěli: 53. Neuspěli: 0  
 Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov: Uspěli: 33. Uspěli v opravném termínu: 14. 

Neuspěli: 16 
 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola: Uspěli: 80. Uspěli v opravném 

termínu: 29. Neuspěli: 36 + 19 v opravném termínu. 
 
Předávání maturitních vysvědčení a výučních listů: 
Na závěr každého školního roku dostávají absolventi středních škol svá maturitní vysvědčení a výuční 
listy. K tomu dochází při slavnostních setkáních, kterých se kromě žáků účastní i rodinní příslušníci 
a představitelé města, kteří absolventům předávají pamětní listy města Turnova. Ty absolventům 
připomínají středoškolská studia a jsou památkou na léta prožitá v Turnově.  

Přehled slavností jednotlivých škol:  
 Střední zdravotnická škola: 29. května a 5. června v galerii Muzea Českého ráje 
 Gymnázium: 30. května v Městském divadle 
 Střední uměleckoprůmyslová škola: 18. června ve vlastním školním sále 
 Obchodní akademie: 31. května, 7. a 24. června v galerii Muzea Českého ráje. 
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Podrobné informace o jednotlivých školách 
Zdroje informací: výroční zprávy jednotlivých škol a internet. 
Řazení: 1. mateřské školy, 2. základní školy, 3. střední školy, vše podle abecedy 
 
 

Mateřská škola 28. října 
Adresa: 28. října 757 
Ředitelka: Zdeňka Svobodová 
 
Charakteristika školy: Mateřská škola je umístěna v centru města. Sídlí v třípodlažní budově od roku 
1945, je nejstarší mateřskou školou ve městě. Převážná část školky je zařízena novým nábytkem ze 
dřeva tak, aby to odpovídalo estetickým i funkčním potřebám dětí.  
Děti jsou rozděleny do tří oddělení podle věku. V přízemí sídlí nejmladší Medvídkové, uprostřed 
Berušky a v horním patře předškolní Sluníčka.  
V suterénu je kuchyň s provozními prostory. Z chodby suterénu se je možné dostat na malou školní 
zahradu, která právě prochází rekonstrukcí. 
Dočasně byla využívaná ještě druhá větší zahrada, která je v pronájmu a je nedaleko od mateřské 
školy. V současnosti je již vypracován projekt na realizaci nové školní zahrady, která bude také v 
blízkosti školy. Zbývá sehnat finanční prostředky. 
 
Vzdělávací program: Školní vzdělávací program vychází z Kurikula podpory zdraví. Je zaměřen na 
proměnu pedagogického přístupu k dítěti, kdy každé dítě je vnímáno jako jedinečná osobnost. 
Jednotlivé oblasti Školního vzdělávacího programu jsou rozděleny do témat, která vycházejí z tradic 
Česka, a podle toho je nazván Český rok. 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školky 74 dětí byla v daném školním roce stoprocentně 
obsazena. O děti pečovalo 6 pedagogických pracovníků (celkem 10 zaměstnanců).  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Mimo běžné předškolní vzdělávání a výchovy uspořádala škola akce s rodiči u příležitosti Vánoc, 
Velikonoc, Martinské slavnosti, rozloučení se školním rokem, dílnu batikování, filcování a malování na 
hedvábí. Děti se účastnily 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. 
Děti se účastnily plaveckého výcviku a docházely i do solné jeskyně. Školka uspořádala letní a zimní 
olympijské hry, celodenní výlety se konaly např. za Studánkovou vílou, polodenní výlet ke Kopicově 
statku, celodenní výlet do Jinolic, polodenní výlet na zámek Hrubý Rohozec, polodenní výlet za 
skřítky. 
Na konec školního roku se pro děti, které odcházejí do ZŠ, každoročně koná tajný výlet, který končí 
spaním ve školce. Děti navštěvují i divadelní představení, byly v Naivním divadle v Liberci a před 
Vánocemi školka uspořádala zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka do Prahy. U příležitosti Dne dětí 
a zahájení nového školního roku se přímo ve školce koná představení Divadla Na cestě.  
 
Nové školní hřiště: Na jaře 2013 byla vypsána zakázka na zřízení hřiště, které vznikne na pozemku 
pod plechovými garážemi u čp. 1001 mezi ul. 5. května a 28. října. Hřiště by mělo vzniknout v letních 
měsících roku. přepokládané náklady ve výši 800.000 Kč uhradí město. První výběrové řízení bylo ale 
zrušeno, protože došla jen jedna nabídka. Děti dosud využívaly ke hře soukromou zahradu 
v Přemyslově ulici, její nájem však byl ukončen. 
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Mateřská škola Alešova (Dřevěnka) 
Adresa: Alešova 1140 
Ředitelka: Naděžda Dovolilová 
 
Charakteristika školy: Mateřská škola je menší, spíše rodinného typu. Je umístěna v klidné části 
města Turnova za sídlištěm u nádraží s možností vycházek do přírody i do vilové zástavby. Objekt je 
postaven ze dřeva a pro svůj vzhled dostal název „Dřevěnka“. Budova je přízemního typu. Skládá se 
ze dvou tříd, herny, šatny, školní kuchyně a skladových prostorů.  
Ve školce je třída Berušky pro menší děti s pedagožkami Alenou Najmanovou a Štěpánkou Pitrovou 
a druhá třída Motýlkové pro děti od 4,5 do 6 let, s pedagožkami Naděždou Dovolilovou a Hanou 
Durecovou. 
 
Vzdělávací program: Školka pracuje podle rámcového vzdělávacího programu nazvaného S motýlkem 
a beruškou krok za krokem celým rokem, který se zaměřuje na ekologii a sportovní vyžití dětí. V každé 
třídě se denně cvičí. Kromě základní výchovné a vzdělávací činnosti školka zajišťuje fungování řady 
dalších kroužků: výtvarného, dramatického, 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. 
Děti pravidelně navštěvovaly kulturní představení, uspořádaly pro rodiče několik besídek. Škola se 
účastnila akcí lehkoatletický trojboj, Turnovský kos, Turnovská mateřinka, výtvarná soutěž Krásná 
jako kvítek je ta země a Malujeme zvířátka, kytičky, ptáčky. 
 
Počet dětí a zaměstnanců:  
Kapacita školky je 52 dětí a byla stoprocentně obsazena, o ně se starají 4 pedagogové. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Ekologický program školy Poznáváme přírodu v Jizerských horách byl vybrán Nadací pro ochranu 
a obnovu Jizerských hor a pro jeho realizaci škola obdržela od této nadace 4.300 Kč. 
Škola vyhrála první místo v soutěži Dopravní den, získala výlet v hodnotě 10.000 Kč 
 
 

Mateřská škola Bezručova 
Adresa: Bezručova 590 
Ředitelka: Jana Dontová 
 
Charakteristika školy: Mateřská škola má výhodnou polohu v klidnější části města. Je umístěná ve 
starší vilce zvané „Zámeček“. Vládne zde příjemná rodinná atmosféra. Strava dětí je zajištěna z vlastní 
školní kuchyně. MŠ obklopuje rozlehlá zahrada s lesoparkovou úpravou, která díky svahu umožňuje 
využití i v zimě. Školní zahrada je vybavena několika herními prvky.  
Školka má tři třídy: Broučci (3-5 let), Motýlci (4-6 let) a Žabky (speciální třída pro děti s vadami řeči). 
 
Vzdělávací program: Školka pracuje s rámcovým vzdělávacím programem nazvaným Barevný rok, 
jehož prioritou je tělesná, duševní i společenská pohoda dětí. 
Vzdělávací obsah je tvořen tématy, v nichž se děti seznamují s elementárními poznatky o sobě, 
o rodině, o vývoji, životě a činnostech člověka, o lidské společnosti, o soužití, zvycích a práci lidí, 
o technických přístrojích, o přírodě a přírodních jevech, o všem, s čím se dítě setkává. Dominantní 
náměty témat provázející celý školní rok jsou ochrana zdraví, pozorování přírody a vytváření vztahu 
k Českému ráji jako k místu, kde žiji. Školka byla zapojena v ekologickém programu mateřských škol 
Libereckého kraje s názvem Mrkvička. 
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Dětem je nabízena výuka angličtiny, plavecký výcvik, kroužek hraní na flétnu a navštěvovaly dopravní 
hřiště. 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita 65 dětí byla stoprocentně naplněna. O děti se staralo 
6 pedagogů a 3 nepedagogičtí pracovníci organizovali provoz. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Děti během školní roku několikrát navštívily divadlo, účastnily se městského Dne mobility, v říjnu 
uspořádaly výstavu Podzimníčci, pekly ve školce Martinské podkovičky, mikulášské čertíky a vánoční 
cukroví, vynášely Morenu, účastnily se Turnovské mateřinky a připravily na ni představení 
O stromečku, vyjely na výlet na kozí farmu do Pěnčína, účastnily se závodu v orientačním běhu 
v zámeckém parku na Hrubém Rohozci, navštívily Bozkovské jeskyně, uspořádaly oslavy čarodějnic, 
navštívily včelaře, účastnily se lehkoatletického trojboje, byly na výletě na Rotštejně a další.  
 
 

Mateřská škola Mašov  
Adresa: U Školy 85, Mašov 
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Čiháková 
 
Charakteristika školy: Dvoutřídní mateřská škola sídlí ve starší budově rodinného typu v klidné části 
města Turnov-Mašov. Patří k ní i dobře vybavená školní zahrada. Umístění mateřské školy umožňuje 
časté vycházky do lesa a vlastivědné poznávání okolí (Valdštejn, Kopicův statek, Hlavatice ad.). 
Děti jsou rozděleny do 2 tříd, mladší Kočičky a starší Medvídci. 
MŠ má širokou spádovost, kromě místních dětí ji navštěvují též děti z Turnova. Školní jídelna vaří i pro 
ZŠ Mašov. 
 
Vzdělávací program: V mateřské škole pracují podle školního vzdělávacího programu zaměřeného na 
dění v přírodě, který nazvali Já a čtyři roční doby v mém životě se sluníčkem. Školka se ve výchovné 
práci zaměřuje na všestranný rozumový, duševní a tělesný rozvoj dětí. Větší důraz klade na pracovní, 
hudební a výtvarné činnosti, které se vztahují k ročním obdobím. 
Každý den se děti trochu učí, trochu přemýšlejí, trochu malují, kreslí, zpívají, tancují, hrají si i pracují. 
Odpoledne si zdřímnou. O všechno se rozdělí, vracejí věci tam, kde je našly. Když vyráží do světa, 
musí dávat pozor na auta, chytnout někoho za ruku a držet se s ostatními pohromadě. Nepřestávají 
žasnout a dívat se kolem sebe. 
Pedagogy byl vytvořen tříletý vzdělávací cyklus pro grafomotoriky. 
 
Školka má dlouhodobě dobrou spolupráci se sousední základní školou i s dalšími mateřskými školami 
v okolí, s organizací hasičů na Kadeřavci a s místním Sokolem.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školky 45 dětí byla stoprocentně naplněna. Mladších dětí – 
Kočiček (3 až 4,5 roku) bylo 23 a starších Medvídků (4,5 -6 let) 22. Škola měla celkem 8 zaměstnanců, 
z toho 3 pedagogy (od srpna 2013 nastoupila čtvrtá pedagožka, a to na základě doporučení České 
školní inspekce v srpnu 2013). 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Školka celoročně vystavuje výtvarné práce dětí ve výloze v Palackého ulici v obchodě Kuřecí ráj 
(čp. 476). Jednorázově děti vystavovaly v turnovském muzeu (Výtvarný salon Jawor – Turnov), na 
odboru životního prostředí turnovské radnice a pro seniory vyráběly papírová přáníčka. V mašovském 
Sokole školka organizuje cvičení pro rodiče s dětmi a s kadeřavskými hasiči uspořádala mikulášské 
oslavy. Školka dětem nabízí výuku angličtiny, lyžařský výcvik v Bedřichově v Jizerských horách či 
logopedickou poradnu. 
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Mateřská škola Zborovská 
Adresa: Zborovská 914 
Ředitelka: Jana Brožová 
 
Charakteristika školy: Druhá největší mateřská škola v Turnově je čtyřtřídní. Budova se skládá ze 
dvou pavilonů, navzájem propojených. Třídy jsou dostatečně prostorné a dovolují vytvářet více 
funkčních, estetických i prožitkových variant výchovného prostředí.  
Děti navštěvovaly čtyři třídy: Berušky – předškolní děti, Kopretiny – logopedická třída, Slůňata 
a Sluníčka. 
 
Vzdělávací program: Školní vzdělávací program se jmenuje Brána poznání. Je zapracován do čtyř 
bloků: Vlaštovičko, leť, Sněží, sněží, Hřej, sluníčko, hřej a Jahody se červenají. Filozofií školky je 
rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Zaměřovali se zejména na 
aktivní relaxaci a sportovní a pohybové aktivity, které jsou nezbytnou podmínkou zdravého vývoje 
každého člověka. Součástí školy je logopedická třída zaměřená na nápravu řeči. Navíc školka nabízí 
výuku angličtiny, možnost navštěvovat pěvecký sbor Žabky, týdenní pobyt na Kokořínsku, dvoudenní 
pobyt na horolezecké chatě v Sedmihorkách a polodenní výlety do okolí. Děti se mohou účastnit 
i výuky lyžování a plavání. 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita 92 dětí byla ve sledovaném školním roce opět stoprocentně 
naplněna. Školka děti umisťuje do čtyř tříd. Škola měla celkem 13 zaměstnanců, z toho 
8 pedagogických.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Děti se účastnily mj. těchto akcí: Turnovský kos, Mateřinka, vystoupení na vernisáži v Muzeu Českého 
ráje a několika výtvarných soutěží. Školka uspořádala atletický trojboj pro turnovské mateřské školy.  
 
 

Mateřská škola Jana Palacha  
Adresa: Jana Palacha 1931 
Ředitelka: Svatava Dékányová 
 
Charakteristika školy: Mateřská škola se nachází naproti turnovskému gymnáziu. Byla dostavěna 
v roce 1991 jako poslední MŠ v Turnově. 
Areál školky se skládá ze dvou budov. Správní budova s kuchyní a provozními prostorami (sklady, 
kanceláře, prádelna, mandl, šatny provozních zaměstnanců a letní záchody pro děti při pobytu na 
školní zahradě). Správní budova je spojena s vlastní budovou MŠ.  
Mateřská škola má svoji zahradu vybavenou dřevěnými prvky pro hru dětí, pískovištěm, zahradním 
domkem, vhodným prostorem pro koloběžky a kreslení venku. Součástí jsou vzrostlé stromy, 
zajišťující vhodné klima ke hře. Dále dvěma svahy umístěnými proti sobě, využívanými hlavně v zimě 
na bezpečné sáňkování.  
Škola je dvoutřídní, má smíšená oddělení pro děti od nejmenších po nejstarší, což je vhodné hlavně 
pro sourozence.  
 
Vzdělávací program: Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu Podzim, zima, 
jaro, léto – hrajeme si každý den, který je rozpracován do šesti podtémat, a ta jsou dále rozpracována 
do Třídních vzdělávacích programů. Tato témata jsou nabídkou na celý školní rok, pedagog z nich 
vybírá dle konkrétní situace a potřeb vždy pro 1 týden. 
Vzdělávací program je zaměřen na přírodu, svět kolem nás, svátky, tradice, roční období, sportovní 
aktivity, hygienu, zdraví atd., a to vše hravou formou, dostupnou pro každé jednotlivé dítě. 
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Pro děti byla k dispozici výuka angličtiny a tanečně-pohybový kroužek, navštěvovaly předplavecký 
výcvik, kulturní pořady v divadle a v muzeu. Děti se pravidelně účastní také Turnovské mateřinky, 
Trojboje MŠ, Puzzliády a dalších aktivit. 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita školy je 54 dětí a ve sledovaném roce byla stoprocentně 
naplněna. Škola měla celkem 7 zaměstnanců, z toho 4 pedagogické, čtvrtá pedagožka nastoupila 
v srpnu 2012. 
 
 

Mateřská škola Kosmonautů 
Adresa: Kosmonautů 1640 
Ředitelka: Jarmila Fibrichová 
 
Charakteristika školy: Mateřská škola jako subjekt zanikla k 1. 7. 2013, kdy byla spojena do nového 
subjektu s názvem Sluníčko. (Více viz samostatná zpráva). Je umístěna přímo v sídlišti u nádraží.  
 
Vzdělávací program: Školka pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu „S námi zvládnete 
víc“. 
Vzdělávací program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a byl pro potřeby školy 
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. (Informace z roku 2012, aktuální nebyly 
poskytnuty). 
 
Počet dětí a zaměstnanců: Kapacita čtyřtřídního zařízení byla na 104 dětí a byla ve sledovaném roce 
stoprocentně naplněna.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Vznik nové školy 
Od 1. 7. 2013 se Základní škola speciální a mateřská škola speciální Kosmonautů 1641 sloučila 
s Mateřskou školou Kosmonautů 1640 do jednoho zařízení pod názvem Mateřská škola a Základní 
škola Sluníčko. Sluníčko se skládá z: 1) Mateřské školy (kapacita 104 míst), určené zpravidla pro děti 
od 3 do 6 let, 2) Mateřské školy speciální (kapacita 20 míst) pro děti od 2 do 7 let, které vyžadují 
speciální pedagogickou péči s doporučením odborného pracoviště, 3) Přípravného stupně základní 
školy speciální pro děti od 5 do 7 let se souběžným postižením více vadami a těžším mentálním 
postižením a za 4) ze Základní školy speciální (kapacita 18 míst) pro žáky s těžkým až hlubokým 
mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením, s autismem či se smyslovými vadami.  
 
 

Mateřská a základní škola speciální Kosmonautů 
Adresa: Kosmonautů 1640 
Ředitelka: Mgr. Dagmar Rakoušová 
 
Charakteristika školy: Škola jako subjekt zanikla k 1. 7. 2013, kdy byla spojena do nového subjektu 
s názvem Sluníčko. Mateřská a základní škola se věnovala dětem se specifickými potřebami a věnuje 
se jim i nadále v rámci nového subjektu. Je umístěna přímo v sídlišti u nádraží.  
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Vzdělávací program: Školka pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu „S námi zvládnete 
víc“, který byl 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 
Škola nabízí speciální terapeutické služby: každodenní logopedické aktivity, canisterapii – jeden den 
v týdnu přichází na celý den německý ovčák Ringo a konají se i další canisterapeutické aktivity, 
muzikoterapii.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Mateřskou školu ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo 20 dětí. Na 
konci školního roku odešlo 6 dětí do běžných MŠ, 3 děti do běžné ZŠ, 2 děti do ZŠ praktické a 2 děti 
do přípravného stupně ZŠ speciální. 
Základní školu a její přípravný stupeň navštěvovalo 17 žáků. Přípravný stupeň je určen pro děti s více 
vadami (6 dětí – 100 % kapacita), v základní škole jsou dvě třídy – jedna pro děti s autismem (6 žáků – 
100 % kapacita) a druhá pro žáky s více vadami (5 žáků – kapacita 6 žáků). Všechny děti postoupily do 
dalších ročníků, jeden žák ukončil studium a přešel do Centra denních služeb Slunce všem. 
Škola se potýká se nedostatkem financí pro speciální pedagogické asistenty. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Byly uspořádány Vánoční a Velikonoční prodejní výstavky v prostorách Dětského centra. 
V jednotlivých třídách školy probíhaly tematická setkávání s rodiči motivovaná ročními událostmi. Ve 
škole se setkávají učitelé, žáci i rodiče dětí, například na Vánočních a Velikonočních dílnách, na 
besídkách či loučení se s odcházejícími školáky. Všechny děti a žáci absolvovali v průběhu měsíce 
května a června školní výlety. 
 
Vznik nové školy: (viz zpráva na předchozí straně) 
 
 

Waldorfská mateřská škola  
Adresa: Hruborohozecká 323, na školní rok 2013/2014 Zborovská 519 
Ředitelka: Hana Lamačová 
 
Charakteristika školy: Školka pracuje na základech waldorfské pedagogiky. Cílem výchovy dětí je 
rozvíjet je po všech jeho stránkách s respektem k jejich zvláštnostem ve vývoji jako osobnosti, zvláštní 
důraz je kladen na praktické a umělecké činnosti a křesťanské tradice a svátky během roku, užší 
spolupráci s rodiči dětí, společné akce a slavnosti. Pracovníci se s dětmi zabývají praktickými 
činnostmi (pečení, úklid, péče o květiny, zvířátka, práce na zahradě,…), nevytváří umělé situace, ale 
vše prožívají doopravdy.  
V létě roku 2013 byla stávající budova školky demolována a byla zahájena stavba nové budovy. (Více 
viz Školství – obecné informace, fotografie ve fotopříloze). Děti se od začátku školního roku 
2013/2014 začaly učit v náhradních prostorách Hotelové školy ve Zborovské ulici v Turnově. 
Alternativní mateřská škola má dvě věkově smíšené třídy. Na rozdíl od ostatních mateřských škol 
v Turnově spravuje waldorfská školka své vlastní a bohaté webové stránky.  
 
Vzdělávací program: 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 mohla 
toto označení používat, musí splňovat kritéria Asociace WMŠ, tedy individuální přístup k dětem za 
účelem harmonického rozvoje osobnosti dítěte.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Ve školce pracují 4 učitelky a 2,6 úvazku nepedagogických pracovníků. 
Kapacita školky 52 dětí byla stoprocentně naplněna.  
 



Kronika města Turnova 2013  |152 
 

 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Školka nepořádá žádné soutěže – nepovažuje je pro vývoj dětí za dobré. Speciálně se věnuje vzdělání 
dětí ve zdravém životním stylu a k ekologicky udržitelnému životu. 
Pořádá veřejná vystoupení, ale především v prostorách školy (děti je znají). Jednou za měsíc se konají 

představení pro rodiče, předškolní děti zakončují vzdělávání divadelním vystoupením pro rodiče 

a veřejnost, letos vystoupily s pohádkou bratří Grimmů Růženka a Bělinka. 

MŠ organizovala tyto kulturní a vzdělávací akce pro rodiče a děti i širokou veřejnost: Michaelská 
slavnost (cesta lesem, hledání pokladu, boj s drakem), Martinská slavnost (průvod večer 
s lucerničkami, příjezd svatého Martina na koni), Adventní slavnost (nedělní odpoledne zahájíme 
adventní spirálou a zažehnutím prvního vánočního světýlka, anděl vede děti cestou z větviček 
a červených jablíček), Vánoční slavnost (děti hrají v kostýmech svým rodičům hru O narození 
děťátka), Masopust (karnevalová veselice v kostýmech), Vynášení Mořeny (koná se dopoledne, 
vynášíme za doprovodu rodičů, kteří mohou přijít), Velikonoční slavnost (vystoupení dětí pro rodiče, 
hledání velikonočního vajíčka, občerstvení připravené rodiči na zahradě školy), Den otevřených dveří 
(školka je po celý den otevřená pro veřejnost), Letnice (slavíme svatbu ve školce, rodiče chystají pro 
děti pohoštění na hostinu), Celodenní výlet za účasti rodičů, s obědem v restauraci, Jánský jarmark 
(odpolední akce s prodejem drobností, občerstvením od rodičů a kulturním programem pro děti 
i dospělé), Rozloučení se školáky (odpoledne s předáváním osobních básniček dětem, dárků, 
divadlem školáků pro rodiče, ohněm a opékáním, spaním ve školce). 
 
 

Základní škola Skálova 
Adresa: Skálova 600, Alešova 1059 
Ředitel: Mgr. Roman Mareš, od 1. 8. 2013 Mgr. Michal Loukota (fotografie ve 
fotopříloze) 
 
Charakteristika školy: Základní škola je rozdělena na dvě části – v budově ve Skálově ulici se učí žáci 
5.–9. tříd (14 tříd), žáci 1.–4. tříd navštěvují pobočku školy v Alešově ulici (5 tříd).  
Budova školy ve Skálově ulici je nejstarší, původně chlapeckou, školou v Turnově. První žáci vstoupili 
do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké 5. ledna 1908. Škola je spádovou 
oblastí pro žáky zejména pro tyto obce: Přepeře, Příšovice, Mírová pod Kozákovem a Ohrazenice, 
dále pak Mašov, Vyskeř, Všeň, Sychrov, Vlastibořice a Jenišovice.  
 
Budova školy: V roce 2012 byla budova školy ve Skálově ulici prohlášena za kulturní památku. Byla 
vystavěna podle plánů architekta Jaroslava Valečky, ve výklencích na fasádě jsou instalovány sochy 
Mravnost a Pilnost, které byly, dle návrhu sochaře a profesora Josefa Drahoňovského, zhotoveny 
v sochařsko-kamenické škole v Hořicích. 
K této budově v současnosti patří moderní kuchyň s jídelnou (kapacita 700 obědů – dovážejí obědy 
i do budovy v Alešově ulici), nově rekonstruovaná tělocvična s oddechovým areálem. Hodiny tělesné 
výchovy probíhaly i na sousedních sportovištích TJ Turnov a AC SYNER Turnov.  
Ve školním roce byla provedena výměna hydrantů a izolace venkovní stěny skladu učebnic. V srpnu 
byla opravena malba v několika třídách a na sociálním zařízení. Došlo k novému napojení plynu 
v jídelně a škole ve Skálově ulici. Opravena byla také střecha jídelny. 
 
Vzdělávací program: Výuka probíhala podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro 
udržitelný rozvoj, schváleného v srpnu 2007.  
Škola se zaměřuje na rozšířenou pohybovou výuku, sportovní (atletické) třídy mají předmět 
Zájmové pohybové aktivity, v dotaci 4 hodin za týden. Škola je zařazena do sítě sportovních škol. Dále 
mezi její priority patří výuka cizích jazyků, češtiny a matematiky. 

http://www.turistika.cz/mista/horice
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Škola je také jednou z pilotních škol výchovy k ekologii a udržitelnému způsobu života (držitel ocenění 
Škola udržitelného rozvoje II. stupně propůjčeného pro období 2012–2014) a zároveň pilotní školou v 
separaci odpadu v Turnově 
Škola má zpracovaný preventivní program sociálně patologických jevů a spolupracuje s PPP 
v Semilech na prevenci proti drogám, šikaně a násilným jevům.  
 
Počty žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2012/2013 školu navštěvovalo 480 žáků, bylo otevřeno 
22 tříd (o jednu méně než v předchozím roce), z toho 229 chlapců a 251 dívek. Celkem 190 dětí do 
školy dojíždělo ze spádových obcí. Ve škole bylo integrováno 20 dětí s nějakým handicapem, z toho 
2 zrakově postižené.  
Škola zaměstnávala 64 zaměstnanců (o dva méně než v roce předchozím). Pedagogických 
zaměstnanců bylo 44 pracovníků (z toho 4 vychovatelky školní družiny a 2 asistentky pedagoga se 
sníženými úvazky). Z celkového počtu pracovníků bylo pouze 5 mužů. 
9. třídu dokončilo 56 žáků, z nichž všichni pokračují ve středoškolském studiu, z toho 15 žáků 
v učebních oborech a 41 žáků ve středním odborném vzdělání.  
Na víceleté gymnázium (odchod z 5. třídy) bylo podáno 17. přihlášek, přijato bylo 9 žáků.  
 

 Počty vyučovacích hodin v týdnu: 1. třída 20 hodin, 2. třída 22 hodin, 3. třída 24 hodin, 
4. třída 26 hodin, 5. třída 26 hodin. 6. třída 28 hodin, 7. třída 30 hodin, 8. třída 32 hodin 
a 9. třída 32 hodin. 

 Nepovinné předměty 1. stupeň: hra na nástroj, zájmové pohybové aktivity, výtvarná výchova, 
reedukace specifických poruch učení. Od 5. ročníku již probíhá výuka výpočetní techniky jako 
povinného předmětu. 

 Volitelné předměty pro 2. stupeň: pro 6. ročník nejsou, od 7. ročníku: další cizí jazyk (možnost 
výběru: němčina, ruština, španělština), výtvarný seminář, dějepisný seminář, ekologické 
praktikum, etická výchova, zájmové pohybové aktivity. 

 Nepovinné předměty vyučované v 6. a 7. ročníku: zájmové pohybové aktivity, počítačová 
grafika a digitální fotografie, sborový zpěv, reedukace specifických poruch učení. 

 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Každý ročník během roku absolvuje řadu přednášek, exkurzí, výletů a dalších aktivit, jejichž podrobný 
přehled je uveřejněn ve výroční zprávě školy. (Fotografie z prvního školního dne ve fotopříloze). 
 
Mezinárodní spolupráce 
Škola se účastní mezinárodní spolupráce s partnerskými městy, od roku 2006 má partnerskou školu 
v Alvestě (Švédsko). Ve školním roce musel být zrušen zájezd do Švédska, protože byl zaznamenán 
malý zájem. Na konci září 2012 navštívili Turnov zástupci radnice švédské Alvesty a prohlédli si 
i budovu školy ve Skálově ulici. Na konci října se pak v hale TJ Turnov konal mezinárodní florbalový 
turnaj za švédské účasti. V květnu 2013 proběhla návštěva holandských žáků, fotbalistů, učitelů 
a trenérů z Reeuwijku v Turnově. 
 
Soutěže žáků 
Žáci školy se účastnili řady sportovních, výtvarných a jazykových soutěží, ve kterých slavili mnohé 
úspěchy, jejichž přehled je možné dohledat ve výroční zprávě školy.  
 
Masopust 
12. února vyrazily děti z 1. stupně v Alešově ulici po druhé v historii k masopustní obchůzce, která 
trvala dvě a půl hodiny. Cílem obchůzky pestrobarevných vlastnoručně vyráběných masek byly 
mateřské školy v okolí – v ulicích Alešově, Kosmonautů, Bezručově a Hruborohozecké.  
(Fotografie ve fotopříloze). 
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Staročeská pouť 
13. června se ve škole v Alešově ulici konala tradiční zahradní slavnost, tentokrát ve znamení 
staročeské pouti. Děti se dozvěděly důležité informace o důvodech konání poutí, aby si posléze užily 
tu pravou pouťovou atmosféru. Ve školním zábavním parku se postupně všechny děti vystřídaly 
s písničkami, hraním na všemožné hudební nástroje, cvičením, hraním v muzikálu a tancem. 
Občerstvení zajistily maminky, babičky a učitelky.  
 
Nový ředitel 
Na konci školního roku 2012/2013 byl Roman Mareš nahrazen ve funkci ředitele Michalem Loukotou. 
(Více viz Školství – úvodní informace, fotografie ve fotopříloze). 
 
Vánoční hodinka 
18. prosince připravila pro děti prvního stupně v ZŠ Alešova paní Eva Kordová z knihovny program o 
vánočních zvycích. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
 

Základní škola 28. října  
Adresa: 28. října 18  
Ředitel: Mgr. Jaromír Frič (znovu potvrzen ve funkci v konkurzu na jaře 2012) 
 
Charakteristika školy: Škola přivítala své žáky poprvé 23. 6. 1882, kdy byla v budově nově 
vystavěného Skálova sirotčince ve Skálově ulici zřízena měšťanská škola dívčí. Dne 28. října 1934 byla 
slavnostně zpřístupněná nově postavená budova školy v ulici 28. října, kde škola sídlí dodnes. 
Škola je úplnou školou s devíti postupnými ročníky. Škola je spádovou pro neúplné školy z okolních 
obcí, na druhém stupni dojíždí přibližně 40 % žáků.  
Škola není zřizována jako specifická s konkrétním zaměřením, vzdělávací program je vytvořen pro 
všeobecné vzdělávání.  
Součástí budovy jsou dvě tělocvičny a k budově přiléhající velké hřiště s umělým povrchem 
a pozemkem školní družiny. Škola má vlastní kuchyni a jídelnu s kapacitou 590 jídel a školní družinu 
pro 140 žáků. 
 
Vzdělávací program: Ve školním roce 2012/13 probíhalo vzdělávání podle vlastního Školního 
vzdělávacího programu z roku 2007. S nadanými žáky pracují učitelé individuálně. Škola má široké 
a zajímavé spektrum nepovinných předmětů, kroužků a dalších aktivit: 

 Počet učebních hodin týdně: 1. třída 20 hodin, 2. třída 22 hodin, 3. třída 25 hodin, 4. třída 25 
hodin, 5. třída 26 hodin, 6. třída 29 hodin, 7. třída 30 hodin, 8. třída 32 hodin a 9. třída 31 
hodin 

 Kroužky pro 1. stupeň: anglický jazyk, výtvarná výchova, hra na flétnu, sborový zpěv, 
dramatická výchova, informatika, hra na kytaru, keramika, pohybové hry 

 Volitelné předměty pro 2. stupeň: konverzace v německém jazyce, konverzace v anglickém 
jazyce, Kroužky pro 2. stupeň: konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém 
jazyce, informatika, sportovní hry, příprava pokrmů, fyzikální kroužek, přírodopisný seminář, 
keramika, hra na kytaru, sborový zpěv  

 
Počty žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2012/13 měla 24 tříd a vzdělávalo se tu celkem 591 žáků. 
Škola měla celkem 55 zaměstnanců, z toho 40 pedagogických pracovníků a 15 nepedagogických. 
Učitelé se zúčastnili řady vzdělávacích přednášek a seminářů.  
Po dokončení školní docházky pokračovalo 10 žáků na víceletém gymnáziu, 15 na čtyřletém gymnáziu 
a 45 na středních odborných školách. Na střední škole pokračovali všichni absolventi devátých tříd.  
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Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  
Škola spolupracuje se základní školou v partnerském městě Jaworu, společně uspořádali např. týden 
pobytu žáků 6. A ve Sloupu a v Jaworu, lyžařské soustředění dětí z obou škol v Pasekách nad Jizerou 
(6. ročníky) či víkendové setkání dětí v Turnově a Liberci.  
Během roku se konají desítky akcí pro děti – přednášky, výlety, dílny, sportovní utkání a další.  
Škola se také účastní řady soutěží – výtvarných a literárních, zejména však sportovních, její žáci 
se v nich pravidelně umisťují na vítězných pozicích.  
Škola se účastní většiny celoměstských akcí, pravidelně se zapojuje například na Vánočních trzích, kdy 
má na náměstí vlastní stánek, akce na Den Země (úklid turistických stezek), Týdnu mobility a dalších.  
 
Karneval  
16. února se v tělocvičně školy konal tradiční karneval plný masek, zábavy, občerstvení a tomboly 
s překvapením.  
 
Dívčajda má talent 
21. března se konal druhý ročník soutěže, inspirované oblíbenou televizní soutěží. Stejně jako 
v televizní i v té školní soutěžili jednotlivci i skupiny, celkem 12 soutěžících, kteří si připravili taneční, 
hudební a pěvecká vystoupení. A přišel i kouzelník. Čtyřčlenná porota, složená z učitelů a vítězů 
předchozího ročníku soutěže, vybrala ze všech vystupujících tři finalisty, o jejichž konečném pořadí 
pak rozhodli svým hlasováním diváci. Vítězové na všech třech místech získali od sponzora, turnovské 
pekárny Mikula, dorty ve tvaru flétny, klavíru a mikrofonu a hlavní vítězové také putovní sošku 
anděla, kterou vyrobily děti v keramické dílně. Třetí místo získalo pěvecké duo Eliška Bretšnajdrová 
a Eliška Mikulová. Druhé místo vybojovaly Monika Seichterová (klávesy) a Zuzka Phamová (zpěv). 
Vítězi letošního ročníku se stali Dominik Lepeták a Ondřej Krejčí, kteří si svojí suverénní, vtipnou 
a energií nabytou taneční show zcela získali srdce diváků. 
 
Celostátní odznak všestrannosti 
29. května se osm žáků školy účastnilo krajského finále soutěže Odznaku všestrannosti olympijských 
vítězů ve Stráži pod Ralskem, Škola se umístila na druhém místě a postoupila do republikového finále. 
Žákyně 6. A Bára Hájková vyhrála svou kategorii.  
Ve dnech 6. a 7. září 2013 proběhlo na pražském Strahově pod patronací olympioniků desetibojařů 
Roberta Změlíka a Romana Šebrleho republikové finále Odznaku všestrannosti. Finále se zúčastnilo 
přes 600 soutěžících dětí, 190 učitelů, 80 vojáků v roli rozhodčích a přibližně 80 policistů jako 
vedoucích družstev. Důležitá byla i role 60 olympioniků, kteří se stali na dva dny patrony družstev, 
doprovázeli děti na jednotlivé disciplíny, povzbuzovali je a drželi palce stejně jako jejich učitelé. Školu 
na finále reprezentovala žákyně 6. B Eliška Martínková, která obsadila 10. místo.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (kompletní):  
Září 
Harmonizační pobyt 6. A ve Sloupu v Čechách v rámci projektu s polskými dětmi / Harmonizační 
pobyt 6. B, C v Radostíně / Rafty Jizera – 7. B / Skanzen Přerov nad Labem, ZOO Chleby – 5. A, B / 
Putování po památkách – 4. B. / Evropský týden mobility – Evropský den bez aut – Skálova ulice / 
ZOO Liberec – 4. A, B / Zámek Sychrov – 1. A, B, C / Na kole po Českém Ráji – 9. C / p. Cuchý – 
přednáška mineralogie pro 3. ročník / Zábavné centrum MIRÁKULUM – 7. ročník 
Říjen 
dopravní výchova na dopravním hřišti – 4. A, 4. B / Prohlídka školy SUPŠ – 9. ročník / Parlament, 
sněmovna Praha – 9. C / Přednáška o alkoholu – 7. A, B, C / Školení ASUP – žáci 7. ročníku / 
O zvířatech – písničky a vyprávění Pavla Nováka – 1. stupeň / Coca-cola CAP – 7.–9. ročník / Pohár 
starosty – fotbal 2. stupeň / Slavnosti na Valdštejně – 4. A, 5. B / Dílnička v Muzeu – Mýdlová 
a bylinková dílna 3. B / Utkání ve florbalu – turnovské školy + švédská mládež / Městský projekt 
s polským Jaworem – Technické dovednosti – p. Jirman + žáci 2. st. / EDUCA Liberec – 9. A, B, Sběr 
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papíru – 20 905 kg (35,3 kg na žáka) / Exkurze do cukrovaru a lihovaru Dobrovice – 8. A, B, C / Exkurze 
ŠKODA AUTO Mladá Boleslav – 9. A, B, C 
Listopad 
Den otevřených dveří pro rodiče dětí budoucí 1. a 6. třídy / Ukázková hodina pro rodiče budoucích 
prvňáčků / Muzeum Českého ráje – Diagnostika nemocí a zranění na archeologických nálezech 
lidských kostí – 8. A, B, C / Poetika 2011 / Logická olympiáda – krajské kolo – L. Vyhlídková, 
A. Valjentová, L. Valjentová / Závody v plavání – okrskové kolo, okresní kolo / podzimní turnaj ve 
vybíjené – 1. stupeň / Krajské kolo „Logická olympiáda“ Liberec / Návštěva polského Jaworu – 9. A 
(„Technické dovednosti“) / Divadelní představení Šípková Růženka – 3. A, B / Přednáška sochaře p. 
Mastníka – 9. A, B, C / Přednáška Sovy – 3., 4., 7. ročník / Přednáška p. Hornycha – Prevence drogy 
a závislosti – 7. A, B, C, 8. A / Projekt „Rok spolu“ – 6. A trávila víkend s kamarády v polském Jaworu / 
Přednáška „Motýli a žáby“ – 3. A, B (přednáška centra Sedmihorky) / Banket v hotelové škole pro 
9. ročník / 8 žáků bylo na předávání cen v polském Jaworu / Planetárium Hradec Králové – 5. A, B 
Prosinec 
Vánoční besídka pro rodiče v tělocvičně školy – 1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C / Vánoční besídky pro rodiče 
– 1. A, 4. B, 6. A, 7. A / Mikuláš, čerti a andílci ve třídách 1. stupně + 6. ročníku / Bodlinka ve škole – 
přednáška pro 2. + 5. třídy / O dvanácti měsíčkách – divadelní pohádka pro 1. třídy / Vánoční trhy na 
Náměstí Českého ráje – stánek + vystoupení pěveckého sboru / Domov důchodců – vystoupení p. uč. 
Kendíkové s žáky 2. st. – Vánoční příběh / Domov důchodců – vystoupení p. uč. Šimicové s žáky 1. A / 
Předvánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy – vystoupení 1. A + 2. st. / Vánoční besídka žáků 
1. i 2. st. v Městském divadle pro rodiče / Vánoční vystoupení pro žáky 1. i 2. stupně v tělocvičně 
školy / Vánoční dílna v Muzeu – výroba svíček 2. A, 3. A / Stolní hry – 3. A / Cestopisný pořad 
o Ekvádoru – 7. A, 7. C, 8. A / Kino – 1. stupeň – Na vlásku / Kino – 2. stupeň – Probudím se včera / 
Knihovna – pro 1. stupeň – „Předvánoční hodinka s knihou“ – 1. A, B, C, 2. B, 3. A  
Leden 
Lyžařský kurz 7. C v Kořenově / Pracovně – sportovní dílnička pro budoucí prvňáčky / Zápis do 1. tříd / 
Tajemný svět hmyzích společenstev – 4. A v ekocentru Sedmihorky / Život motýlů a žab – program 
pro 1. ročník – ekocentrum Sedmihorky / Bruslení 9. C, B u nádraží / Lyžování ve Struhách – 1. stupeň 
/ Bruslení v Lomnici nad Popelkou – 1. stupeň / Plavání – plavecký bazén Turnov – sportovní hry dívky 
/ Pasování prvňáčků do Rytířského cechu čtení a pohádka O medvědech  
Únor 
Zájezd do Liberce do DINOPARKU – 1. A, B, C / Zájezd na brusle do Lomnice nad Popelkou – 6. a 7. 
ročník / Dětský karneval – již tradiční akce pro děti i dospělé, pořádaná pracovníky školy za pomoci 
žáků 2. stupně / Lyžařský kurz – 7. B, 7. A / Projekt „ Rok spolu“ – 6. B a děti z polského Jaworu na 
lyžích v Pasekách nad Jizerou / O čarodějné krčmě – divadelní představení pro 3. A, B / Divadelní 
představení v Mladé Boleslavi – 1. B, C, 2. A, B, C / Madagaskar – MOTANI – přírodovědný pořad pro 
6. A, C, 7. B, C  
Březen 
Planetárium Hradec Králové – 4. A, B / 9. A, B, C – pobyt v Pasekách nad Jizerou - intenzivní příprava 
na přijímací zkoušky – Čj, M / 3. A sehrála příběh Ošklivého káčátka – vystoupení v tělocvičně školy / 
Exkurze na SUPŠ v Turnově – 6. B / Bruslení v Lomnici nad Popelkou – 1. až 3. třída / Okrskové kolo 
v basketbalu – 2. stupeň / Okresní kolo v basketbalu – mladší žáci a žákyně / Coca-cola Cup – fotbal 
starší žáci / Turnovský štěk – přehlídka dětských divadelních souborů – 1. A, 3. A / Dívčajda má talent 
– soutěž žáků 2. stupně ve zpěvu a tanci / Divadelní představení O Sněhurce – 1. a 2. třídy / 
Velikonoční dílna – odpolední tvorba pro děti / Živá knihovna – tvořivá dílna v knihovně Liberec – 8. A 
/ Barevné dny / Světlo paměti – Holocaust a antisemitismus – přednáška pro 9. ročník p. Kottová  
Duben 
Okresní kolo v basketbalu – starší žáci / Cestopisný pořad Severní Amerika – 5. ročník / Celostátní 
finále soutěže SAPERE – vědět jak žít / Zájezd žáků 2. stupně do Londýna (10.–14. 4.) / Turnaj ve 
vybíjené 4. + 5. třídy / Divadelní představení 3. A – O ošklivém káčátku – v MŠ 28. října / Prezentace 
nadaných žáků z VCT v Městském divadle / Divadelní představení – Robinson Crusoe v Jablonci nad 
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Nisou – 4. + 5. ročník / Přednáška o Jizerských horách – 6. A v ZUŠ Turnov / Coca-cola Cup – okresní 
kolo ve fotbalu dívky / Pohár starosty města – fotbal starší, mladší žáci / Krajské kolo v basketbalu – 
mladší žákyně / Majáles – pro 1. + 2. ročník – hry připravené studenty SUPŠ / p. Kerouš – přednáška 
o zvířatech našeho okolí pro 7. ročník / Den Země – úklid v okolí Turnova – 9. ročník / p. Forýtková – 
přednáška O toleranci, rasismu a extremismu pro 8. ročník / KRNAP – přednáška pro 9. ročník / 
Orientační běh ve Struhách – okresní přebor / Projekt Rok spolu – setkání polských dětí se žáky 6. A 
(víkend plný her, vodních radovánek, sportovních zápolení) / Putujeme po památkách – historicko-
vlastivědný program – 4. A / Vystoupení žáků 3. A s pohádkou O ošklivém káčátku pro MŠ 28. října 
Květen 
Hlídky mladých zdravotníků – soutěž družstev v PP / Pozorování nočního života sov – Sedmihorky – 
5. A, B / Úřad práce – 8. A, B, C / Atletické závody – Pohár rozhlasu – 2. stupeň / OVOV – desetiboj 
pro 2. stupeň / Život zvířat – ekocentrum Sedmihorky – 3. A / Dinopark – zájezd 2. A, B, C do Liberce / 
Den otevřených dveří – krajský úřad Liberec – 7. B / Orientační závody – 5. A, B / Hledání kořenů 
minulosti – Jizerské hory – 7. A / Dopravní hřiště – 4. A, B / Seminář finanční gramotnosti 4 hodiny – 
9. A, B, C (p. M. Furiš, Partners) / Zájezd na výstavu TUTANCHAMON do Prahy – 6. A, B, C / Divadelní 
představení Velbloud, ryba, slepice – 1., 2., 4. třída / Zájezd žáků 6. B do Jawora - projekt Rok spolu / 
Přednáška p. Hornycha – DROGY, HIV – 8., 9. ročník / Zdravá pětka – přednáška o zdravé výživě – 
1. stupeň, 2. stupeň 
Červen 
Slavnost abecedy a čtení – pro 1. třídy v Městském divadle Turnov / Divadelní představení pod 
vedením p. A. Tomášové – 5.–7. ročník / Hledání kořenů minulosti – Jizerské hory – 7. B, 7. C / 3- boj 
– atletické závody pro 1. stupeň / Přednáška OŽP – Den s lesníky a myslivci – 3. A, B / Sportovní den 
pořádaný žáky 9. ročníků pro 1. stupeň / Divadlo Spolu, Speciální školy a zařízení, Jelení Hora – 
představení Děvčátko se sirkami a cirkus Negativ – 5. A, B, 6. C / Česko – polské představení na 
motivy židovských pověstí -6. A, B, 7. A, 9. A / Zájezd do Německa / Divadelní představení Zoubky – 
pod vedením p. A. Tomášové – 1.–3. ročník / Škola v přírodě – Nebák – 4. A, B / Zájezd do divadla 
v Hradci Králové – Žebrácká opera, Václav Havel – 9. ročník / Kino pro 1. stupeň – Rango, Hugo a jeho 
velký objev / Sjíždění Jizery na raftech a kánoích – 2. stupeň / Školní výlety – pěší i cyklovýlety / 
Módní přehlídka Střední textilní školy pro 8. ročník / Závěrečné rozloučení žáků 9. tříd se žáky 
a pedagogy 2. stupně / Slavnostní rozloučení a oběd s 9. ročníky. 
 
 

Základní škola Žižkova 
Adresa: Žižkova 518  
Ředitel: Mgr. Ivo Filip (znovu jmenován od 1. 8. 2013) 
 
Charakteristika školy: Základní škola v Žižkově ulici je nejmladší turnovskou 
školou. Byla otevřena 3. 1. 1995 po rekonstrukci objektu bývalých kasáren. 
Areál školy zahrnuje hlavní budovu školy, školičku, tělocvičny a jídelnu, hřiště a dětskou zahradu. 
Venkovní prostory obsahují dvě hřiště, parkoviště a dřevěné dětské hřiště. Součástí školy je knihovna 
s pěti tisíci svazky. Škola není bezbariérová. Škola provozuje školní družinu a školní klub. 
Škola je úplnou základní školou pro 1.–9. ročník. Na prvním stupni (1. až 5. ročník). Škola je spádová 
pro okolní obce, cca 45 % žáků dojíždí.  
 
Budova školy: Bylo vymalováno několik učeben, nátěr soklu v přízemí hlavní budovy a v tělocvičně na 
školičce. Byla provedena celková rekonstrukce příček WC na hlavní budově, financována z rezervního 
fondu a za spoluúčasti města. Dále se opravila část dlažby na terase, kovové konstrukce šaten na 
hlavní budově, proběhly i opravy střešního pláště a výměna nefunkčních oken na hlavní budově. 
Vyměněno bylo též poškozené zábradlí na školičce. 
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Vzdělávací program: Vyučování probíhalo podle vlastního vzdělávacího programu Škola pro život, 
škola patřila mezi prvních 16 pilotních škol s vlastním vzdělávacím programem.  
 
Počet žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2012/2013 školu navštěvovalo 448 žáků. Bylo zde 
integrováno 16 dětí se speciálními vyučovacími potřebami. Pedagogický sbor tvořilo 30 
pedagogických zaměstnanců, z toho 2 výchovní poradci, 4 vychovatelky a 1 vychovatel školní družiny, 
1 vedoucí školního klubu (knihovnice). 
Na střední školy odešlo celkem 41 žáků, což znamená stoprocentní úspěšnost absolventů. Pět žáků 
z 5. ročníku odešlo na víceleté gymnázium v Turnově. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Žáci se účastnili řady soutěží (pro představu je jejich seznam uveden), ve kterých byli velmi úspěšní. 
Pořádali řadu akcí, dílen, přednášek a exkurzí (jejich přehled je uveden ve výroční zprávě školy).  
 
Přehled soutěží, kterých se účastnili žáci školy: 
Dějepisná olympiáda - školní, okresní / Olympiáda v českém jazyce - školní, okresní kolo / Olympiáda 
z biologie – školní, okresní / Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo / Vlastík Tatobity - 
vlastivědná soutěž / Recitační a vypravěčská soutěž – školní, okresní, krajské / Čtou všichni a vypráví 
jen někdo – školní, regionální kolo / Mladý Démosthenes – postup do celostátního kola / 
Mezinárodní výtvarná soutěž Vezmi žlutou barvičku - cena Českého ráje / Turnovský kos - pěvecká 
soutěž – Turnov, celostátní kolo Karlovarský skřivan / Poetika / Matematický klokan, klokánek, cvrček 
/ O pohár starosty – Turnov / Pohár rozhlasu – atletika / Orientační běh - přebor 5. tříd Turnov / 
Florbalový turnaj pro okolní školy – pořádání / Florbalový turnaj 2. stupeň - okrsek / Vybíjená – 
krajské kolo / Dětské olympijské hry v Turnově / Dopravní soutěž – okresní kolo / Plavání - okresní 
kolo / McDonald Cup – okresní, krajské kolo / Atletický trojboj – okresní, krajské kolo / OVOV – 
okresní, krajské a postup do celostátního kola / účast a úspěchy v řadě sportovních soutěží 
pořádaných zejména SVČDM Turnov, ale i AŠSK (kopaná, basketbal, volejbal, florbal, atletika) / 
soutěže městské knihovny Turnov / výtvarná a literární soutěž k 740. výročí Turnova  
 
Nový informační panel 
26. června byl před budovou školy (na hlavní ulici) instalován informační panel o historii objektu, 
který původně sloužil jako turnovská kasárna (stejně jako Obchodní a hotelová škola naproti).  
 
Výstava uměleckých prací absolventů 
Jednou za dva roky se ve školní knihovně koná výstava, tentokrát na ní byla prezentována díla osmi 
absolventů, kteří studují nebo absolvovali některou uměleckou školu. Vystaveny byly kresby, obrázky 
šperků, návrhy šatů i velká olejová plátna. Na vernisáži promluvila ředitelka SUPŠ Jana Rulcová, 
proběhl kulturní program v podání paní učitelky Chmelíkové a podávalo se občerstvení, které 
připravily žákyně 5. ročníku.  
 
Školní jarmark 
18. května se konal tradiční školní jarmark, na kterém se škola prezentuje nejen rodičům, ale 
i ostatním obyvatelům města. Mladší děti se tradičně starají o kulturní program, starší obvykle 
pomáhají s organizací – prodávají ve stáncích školní výrobky, podávají informace apod. Letošní ročník 
byl z důvodu špatného počasí přesunut z tradičního školního dvora dovnitř budovy. (Fotografie ve 
fotopříloze). 
 
Noc s Andersenem 
Škola se již tradičně zapojuje do celostátní (a celoturnovské) akce Noc s Andersenem, kdy děti tráví 
noc ve škole při čtení knih a doprovodných programech. Iniciátorem a hlavním organizátorem noci je 
Městská knihovna. (Více informací viz Kultura – Knihovna). Několik tříd prvního stupně šlo 
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slavnostním průvodem až na Střelnici, kde byl připraven skvělý program a po návratu do školy děti 
čekala stezka odvahy, plno strašidel, světelná podívaná na noční terase, a to vše až do 23. hodiny.  
 
 

Základní škola Mašov 
Adresa: U Školy 56 
Ředitelka: Mgr. Renáta Šulcová (od tohoto školního roku, předchozí ředitelka Libuše Šmucrová 
odešla do důchodu) 
 
Charakteristika školy: Základní škola pro 1. až 5. třídu se nachází na okraji města Turnova. Jedná se 
o budovu s kompletním vybavením, školním hřištěm, velkou zahradou s oddechovým koutkem, 
dostupnou tělocvičnou a jídelnou. Školu navštěvují především žáci z okrajových částí Turnova – 
Mašova, Pelešan Kadeřavce, dále z Kacanov, Modřišic, Podháje, Olešnice, Vyskře a Všeně. 
Na podnět kontroly z hygienické stanice proběhla v roce 2013 rekonstrukce sociálních zařízení. 
 
Vzdělávací program: V roce 2010/11probíhala výuka v 1. až 4. ročníku podle vlastního výukového 
programu, 5. ročník byl vyučován podle Osnov obecné školy. Cílem školy je udržet trend malé školy 
rodinného typu, individuální přístup k žákům vyžadujícím menší kolektiv, má dlouholeté zkušenosti se 
zařazením postižených žáků do kolektivu zdravých dětí. 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 87 žáků, školní družiny 60 žáků, ve školním roce 
2012/13 navštěvovalo školu 87 žáků (43 chlapců, 44 dívek), tedy plná kapacita. Počet integrovaných 
žáků s handicapem byl 6. Pedagogický sbor tvořilo 6 učitelů (z toho 2 na částečný úvazek), 
2 vychovatelky školní družiny a 2 provozní zaměstnanci.  
Jeden žák na konci 5. ročníku úspěšně složil přijímací zkoušky na víceleté gymnázium. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  

 Přehled akcí, kterých se škola zúčastnila:  
O dvanácti měsíčkách – divadelní představení / Ekologické pohádky – představení ve škole / Mozart – 
hudební výchovný koncert / Pavel Novák – hudební výchovný koncert / Já muzikant – výchovný 
koncert pro 1. ročník / Putování po památkách / Zpívání u vánočního stromu v Turnově / Setkání 
s Albrechtem z Valdštejna / Diashow Americká divočina / Autorské čtení pro děti – Petr Holan ve 
škole / Dílny v turnovském muzeu – ruční výroba mýdla / Dílna archeologie – 5. ročník / Velikonoční 
dílna ve škole / Vynášení Moreny / Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře / Turnovský kos, pěvecká 
soutěž – postup jedné žákyně na soutěž do Jablonce nad Nisou / Bublinková show – překvapení pro 
děti k Mezinárodnímu dni dětí. 

 Sportovní akce:  
Vybíjená, Příšovice (2. místo) / Sportovní přebory 5. ročníků vesnických škol (1. místo) / Turnaj v malé 
kopané, Přepeře / Velikonoční turnaj ve vybíjené v Přepeřích / Atletický trojboj malé školy, okrsek 
i okres, do krajského kola postoupila žákyně 2. ročníku Nicol Náhlovská – v krajském kole zvítězila. / 
Turnaj ve snajpru v Příšovicích / Orientační běh v okolí školy / Lyžování ve Struhách / Bruslení 
v Turnově. 
 
 

Základní škola Sobotecká (dříve Speciální školy Turnov) 
Adresa: Sobotecká 242  
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Štoudková 
 
Charakteristika školy: Škola je zřizována Libereckým krajem, protože je zařazena do sítě speciálních 
škol. Zajišťuje následující činnosti: základní školu praktickou, základní školu speciální, školní družinu, 
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školní jídelnu a speciálně-pedagogické centrum se zaměřením na odbornou péči o děti s autismem 
v Libereckém kraji.  
 

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

 Praktická škola vzdělává lehce mentálně postižené děti, a to s cílem jejich plynulého začlenění 
do společnosti a zvládnutí praktických dovedností nezbytných v běžném životě. Snahou je 
jejich úplná integrace do společnosti. 

 Pomocná škola – v současnosti ji dokončují starší žáci a noví nejsou přijímáni. Status 
pomocných škol byl zrušen a nahrazen školami speciálními.  

 
Budova školy: škola nesídlí ve vlastní budově, je v nájmu. Ve školním roce došlo k výměně 
rozvodových skříní a jističů, byla pořízena nová izolace na střeše přístavku a instalovány zábrany proti 
padání sněhu ze střechy hlavní budovy. V červnu byla ukončena rekonstrukce školní dílny pro 
zpracování dřeva a kovu a opraven zahradní domek a skleník.  
 
Vzdělávací program: Stěžejním programem školního vzdělávacího program je environmentální 
a ekologická výchova. Školní Ekoteam, který tvoří učitelé, žáci i provozní zaměstnanci dbá na 
důsledné šetření energiemi a na důkladné třídění odpadu.  
 
Škola se potýká nejen s problémy se zdravotním a mentálním stavem dětí, ale také čím dál častěji 
s problematickým přístupem jejich rodičů – vzrůstá například počet skrytého záškoláctví, kdy rodiče 
dětem pobyt mimo školu zpětně omlouvají, vzrůstá počet dětí, které nemají základní vybavení 
potřebné pro vyučování apod. Pedagogové školy pravidelně spolupracují s dětskými psychology, 
psychiatry, sociálními pracovníky apod.  
Škola podporuje vzdělávání učitelů, omezení skýtají pouze finanční možnosti.  
 
Počet žáků a zaměstnanců: Ve školním roce 2012/2013 měla škola 12 pedagogů zaměstnaných na 
plný úvazek, jednu vychovatelku a dva asistenty pedagoga na plný úvazek a dvě psycholožky na 
částečné úvazky. O školu se staralo 7 nepedagogických zaměstnanců (účetní, kuchařky, školník, 
uklízečka). 
Škola otevřela 8 tříd (5 v praktické a 3 ve speciální škole), které navštěvovalo 79 žáků (63 v praktické 
a 16 ve speciální).  
Na závěr roku všichni žáci prospěli a postoupili do dalšího ročníku. V devátém ročníku ukončilo 
povinnou školní docházku 12 žáků, jedna žákyně ukončila školní docházku v osmém ročníku. Všichni 
žáci si podávali dvě přihlášky do středního stupně vzdělání a všichni žáci byli přijati. Stále více žáků si 
volí učební obory s výučním listem v oboru kategorie H. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  
Škola pořádala řadu akcí a řady dalších se její žáci účastnili.  
Projektové dny: speciální tematický program dne – např. Vánoční tradice a zvyky, Dejte vejce 
malovaný, Den čarodějnic, Den dětí, Den matek a preventivní akce – např. K nám drogy nepatří, Kdo 
si hraje, nezlobí a další.  
Projektové dny zaměřené na vzdělávací program školy: Život v lese, Den země, Putováni za Indiány, 
Putování s Valdštejnem a Multikulturní den. 
Odborné exkurze: určené především pro žáky vyšších ročníků, kteří se seznamují s možnostmi, které 
se jim nabízejí po ukončení základní školy. 
Ekoškola: škola znovu získala tento titul.  
Výlety: např. do Šťastné země, do plaveckého bazénu v Jičíně… 
Sběr surovin: sběr druhotných surovin a sběr žaludů a kaštanů pro myslivce 
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Účast na akcích: divadelní představení, knihovnické lekce (ve spolupráci s městskou knihovnou), 
Měsíc bezpečnosti na dopravním hřišti, Sportovní hry mládeže, akce pořádané ZOO Liberec, CHKO 
Český ráj, Sdružení ekologické výchovy – Pavučina, Střevlik, Divizna, Čmelák (v jejich projektu 
Uhlíková stopa získali třetí místo), Týden mobility v Turnově, Kopidlenské poutě – vědomostní soutěž 
pro žáky. Škola zaplatila v rámci projektu CARE teplou stravu pro jednu školní třídu v Zambii na 14 
dní.  
Festival romské kultury v Muzeu Českého ráje: 23. září se žáci účastnili tvůrčích dílen o toleranci 
a boji proti rasismu a xenofobii  
Exkurze do Moštovny v Lažanech: 10. října žáci oslavili Svátek jablka návštěvou moštovny v Lažanech 
Ekoden: 8. listopadu se žáci podíleli na ukázkách o třídění elektroodpadu na náměstí 
Vánoční trhy: 6. prosince žáci zřídili a obsluhovali vlastní stánek na městských vánočních trzích 
s prodejem vlastních výrobků 
Zimní sportovní den: 15. února proběhla celodenní akce se zapojením všech žáků do pohybových 
aktivit 
Odpad z nebe nespad: 22. března pracovní dílny a soutěž pro žáky 
Romský den: 12. dubna proběhl ve škole Romský den, v rámci kterého vystoupily romské soubory 
z družebních škol z Jablonce nad Nisou a České Lípy. Dětem byla přiblížena historie a tradice 
romského etnika, zvyky, rodinné tradice a proběhla i ochutnávka tradičních romských jídel.  
Sportovní hry mládeže: 10. května se všichni žáci zapojili do školního kola v atletickém čtyřboji, ti 
nejlepší se nominovali na okresní kolo.  
Beseda s městským strážníkem: 14. května školu navštívil strážník Městské policie, povídali si 
o sociálně patologických jevech. 
Zahradní slavnost: 1. června se ve školní zahradě konala slavnost určená dětem s autismem a jejich 
rodičům. Na akci přispěla Nadace Syner. Jednalo se o 4. ročník slavnosti. 
Exkurze do vodní elektrárny Spálov: 12. června děti navštívily vodní elektrárnu ve Spálově, kde se 
dozvěděly informace o obnovitelných zdrojích elektrické energie a o trvale udržitelném rozvoji.  
 
 

Gymnázium Turnov 
Adresa: Jana Palacha 804 
Ředitel: Mgr. Miroslav Vávra (znovujmenován 1. 8. 2012) 
 
Stručná historie: V září 1908 byla na Chlapecké škole ve Skálově ulici otevřena první třída reálky, 
která se hned 20. října přestěhovala do obecní budovy čp. 5 na náměstí, kde ústav sídlil 22 let. V roce 
1930 byla za 5 milionů korun postavena nová školní budova na Výšince (i dnes patří městu, kraj ji pro 
školu pronajímá za 1,6 mil. Kč ročně). V roce 1933 byla škola přeměněna na reálné gymnázium. Do 
roku 1938 maturovalo na škole celkem 722 studentů, z nichž bylo 161 dívek. Během druhé světové 
války byla budova obsazena německými vojáky a v lednu 1944 přeměněna na vojenskou nemocnici. 
22. a 23. září 1945 se konalo slavnostní znovuotevření budovy, spojené se sjezdem bývalých žáků a 
profesorů ústavu. Dle zákona o jednotných školách se v roce 1948 stalo gymnázium pouze čtyřletým. 
Ve školním roce 1952 bylo rozhodnuto o zkrácení studia na 3 roky a začíná období jedenáctiletky. 
Další reforma v roce 1958 přinesla dvanáctiletou střední školu. V roce 1963 vznikla tříletá všeobecná 
škola (SVVŠ), rok 1971 přinesl opět čtyřleté gymnázium. Ve školním roce 1990–1991 se podařil návrat 
k víceletému gymnáziu, nejprve sedmiletému a později osmiletému.  
 
Charakteristika školy:  
Gymnázium poskytuje střední všeobecné vzdělání ukončené maturitou. V současnosti existuje 
víceletá (osmiletá) a čtyřletá forma studia s následnou specializací na technické, přírodovědné, nebo 
humanitní zaměření. Počet tříd se ustálil na dvanácti. 
Gymnázium spravuje školní knihovnu s 6500 svazky beletrie a 16.500 svazky odborné literatury. 
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Součástí gymnázia je i malý bazén, který je, jako jediný v Turnově, v omezené míře přístupný 
i veřejnosti a spravuje jej Městská sportovní. 
Gymnázium Turnov je Místním centrem celoživotního vzdělávání v rámci Centra vzdělanosti 
Libereckého kraje (celoživotního vzdělávání dospělých) a je členem Vzdělávacího centra 
Turnov, o. p. s.  
Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 500 jídel. 
Škola spolupracuje se švýcarským Sarganzem a holandskou Goudou, studenti pořádají výměnné 
pobyty.  
 
Vzdělávací program:  
Na nižším i vyšším gymnáziu se učí podle rámcových vzdělávacích programů určených daným 
věkovým kategoriím (základní vzdělávání a gymnázia). Třídy se specializují v těchto směrech: 
ekonomický, technický, přírodovědný a humanitní. V septimě, příp. třetím ročníku si žáci volí dva 
dvouhodinové semináře (možnosti: matematika, fyzika, konverzace z cizího jazyka, dějepis, 
biologicko-chemický seminář, společenskovědní seminář a programování) v oktávě, resp. čtvrtém 
ročníku mají žáci 14 hodin pro výběr volitelných aktivit prakticky z jakéhokoliv předmětu, resp. 
nabídka vychází ze zaměření studia žáka.  
Škola nabízí široké možnosti dalších seminářů tak, aby žáci mohli co nejlépe reflektovat své zájmy 
a připravit se na další studium.  
 
Maturity:  
Ve školním roce byly maturitní zkoušky stále skládány v rámci Státních maturit, byť došlo k jistým 
změnám – spíše k lepšímu.  
Maturitní zkoušky skládalo 53 studentů (čtyřleté studium – 31, víceleté studium – 22). 
S vyznamenáním je složilo 24 z nich. Vyšší úspěšnost byla u studentů víceletých gymnázií. 51 
maturantů nastoupilo k dalšímu studiu na vysoké škole.  
 
Počty žáků a zaměstnanců:  
Cílová kapacita školy je 450 žáků (víceleté – 300 žáků, čtyřleté – 150 žáků). Bylo otevřeno 12 tříd, 
z toho 8 ve víceleté formě a 4 ve čtyřleté. Počet žáků byl 356, z toho do 1. ročníku čtyřletého studia 
nastoupilo 30 studentů, do 1. ročníku (primy) víceletého studia nastoupilo 32 studentů. Na čtyřletém 
gymnáziu studovalo 125 žáků (z toho 76 dívek), na víceletém gymnáziu 231 žáků (z toho 124 dívek).  
Ve škole pracovalo celkem 42 zaměstnanců. Pedagogických pracovníků bylo 32, z toho 21 s plným 
pracovním úvazkem. Průměrný věk učitelů byl 40,71 let. Pedagogové absolvují další vzdělávací 
programy a mj. se podílejí i na tvorbě v současnosti žádoucích materiálů pro digitální vyučování (DŮM 
– digitální učební materiálů). 
Během týdne bylo odučeno 577 hodin, z toho 203 v přírodovědných předmětech, 291 v humanitních 
(188 jazyky) a 83 ve výchovách (tělesná, hudební a výtvarná).  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  
Škola organizuje několik kroužků: znovuobnovený astronomický kroužek (Vladimír Kafka), kroužek 
informatiky, Klub mladých diváků (čtyři zájezdy do divadel), pořádá vlastní fotbalový a florbalový 
turnaj. Mladší žáci v hojném počtu navštěvují kroužky ve Žluté ponorce.  
Žáci se účastní řady soutěží, ve kterých se pravidelně umisťují.  
 
Exkurze a zájezdy (kompletní): 
Itálie (oblast Alba Adriatica) / Paseky nad Jizerou / Kutná Hora (výstava Europa Jagellonica) / Praha – 
Lány / Rovensko pod Troskami / Španělsko – Katalánsko / Praha – Týden vědy / Liberec – Botanická 
zahrada a IQ park / Bozkovské jeskyně / Osvětim, Březinka a Krakov / Frýdlant / Praha – židovské 
město / Geologicko-geografický kurz v našem regionu / Francie – Provence. 
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Hudební festival WakeUp  
8. září 2012 proběhl v letním kině a v atriu muzea 1. ročník WakeUp festivalu. Na festivalu se podílely 
skupiny studentů z osmi gymnázií ze širokého okolí, jejichž prezentace byly mimo jiné také součástí 
akce. Festival skončil až kolem 1 hodiny po půlnoci. Během večera vystoupily hudební kapely 
z různých škol, Turnov reprezentovaly Tam dole tma, Vyfikundace, Big Fish Gone a Nothingham 
a prof. Jana Křapková spolu s kvintány Míšou Kopkovou a Šimonem Krátkým. Gymnaziální stánek se 
v průběhu festivalu stal místem setkávání současných studentů s absolventy. 
 
Den otevřených dveří: 3. a 4. prosince proběhly ve škole dny otevřených dveří určené pro zájemce 
o studium na škole.  
Koledy na chodbě: 19. prosince nacvičila část studentů vánoční koledy, které zpívali svým 
spolužákům.  
Sportovní den: 21. prosince proběhl ve škole sportovní den. 
Beseda o undergroundu: 28. ledna školu navštívil František Stárek a besedoval s žáky o českém 
undergroundu.  
Koncert Vlasty Třešňáka: 31. ledna proběhl koncert Vlasty Třešňáka. 
Maturitní plesy: Proběhly ve dnech 27. ledna a 9. února.  
Memoriál Zuzany Krejčové: Proběhl 2. května 
Film o Václavu Havlovi: 31. května se studenti zúčastnili filmového představení Občan Václav Havel 
jede na dovolenou za účasti autora dokumentu Jana Nováka. 
Sportovní den: 27. června proběhl ve škole sportovní den, studenti se utkali v běhu – čtvrtmaraton 
a půlmaraton 
 
 

Obchodní akademie, hotelová škola a střední odborná škola 
Adresa: Zborovská 519, Alešova 1723 
Ředitelka: Ing. Milena Lednejová 
 
Charakteristika školy: Škola vznikla k 1. 1. 2009 spojením dvou dříve 
samostatných škol (Integrovaná střední škola Turnov, Alešova 1723, a Obchodní akademie a Hotelová 
škola, Zborovská 519). Škola využívá i detašované pracoviště v Přepeřské ulici v areálu firmy Sklostroj, 
kde se nacházejí strojírenské dílny. Škola také provozuje Domov mládeže. Budova ve Zborovské ulici 
je v majetku města, budova v Alešově ulici patří Libereckému kraji.  
 
Vzdělávací program: Ve sledovaném školním roce byly otevřeny následující obory: 

 Obchodní akademie, čtyřleté denní studium. Počet tříd 4, počet žáků 119 
 Hotelnictví, čtyřleté denní studium. Počet tříd 4, počet žáků 115 
 Cestovní ruch, čtyřleté denní studium. Počet tříd 4, počet žáků 115 
 Strojírenství, čtyřleté denní studium. Počet tříd 1,32, počet žáků 19 (otevřeno druhým rokem, 

s praxí ve firmě Sklostroj) 
 Ekonomika a podnikání, čtyřleté denní studium. Počet tříd 2,68, počet žáků 52 
 Podnikání, dvouleté denní studium, pro absolventy SŠ s výučním listem – tento obor na konci 

školního roku zaniknul. Počet tříd 1, počet žáků 20 
 Nástrojař, tříleté denní studium. Počet tříd 1,91, počet žáků 44 
 Strojní mechanik, tříleté denní studium. Počet tříd 0,71, počet žáků 15 
 Obráběč kovů, tříleté denní studium. Počet tříd 0,14, počet žáků 2 
 Jemný mechanik – optik, tříleté denní studium. Počet tříd 1,54, počet žáků 30 
 Kuchař-číšník, tříleté denní studium. Počet tříd 3,80, počet žáků 96 
 Prodavač, tříleté denní studium. Počet tříd 0,90, počet žáků 28. 

Vzhledem k poklesu zájmu žáků o obor Zlatník a klenotník byl obor ukončen a materiálně technické 
vybavení bylo prodáno. 
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Škola nabízí studentům řadu kurzů a seminářů, např. základní barmanský kurz, kurz studené kuchyně, 
flair barmanský kurz, kurz sommelier-kadet, kurz funkčního čtení - odborný kurz pro žáky 1. ročníků 
školy, kurz cukrářských technologií, seminář o čokoládě, školení o ginu, carvingový kurz, seminář na 
téma Tradiční kuchyně v moderním pojetí. 
Škola poskytuje celoživotní vzdělávání pro veřejnost ve formě rekvalifikačních i zájmových kurzů, 
související s obory vlastního vyučování.  
Škola má navázanou spolupráci se skotskou vyšší odbornou a vysokou školou Banff and Buchan 
College ve skotském Fraserburghu, kde studuje několik absolventů turnovské školy.  
 
Budova v Alešově ulici: V roce 2012 a 2013 byla v 1. a ve 2. patře budovy opravena elektroinstalace, 
položena nová dlažba na chodbách a částečně na schodišti. Nově byla zrekonstruována žákovská WC, 
včetně šatny se sprchami pro tělesnou výchovu.  
 

Maturity a závěrečné zkoušky:  
Maturitní zkoušku skládalo 119 studentů, z nich 36 neuspělo. Závěrečné zkoušky konalo 71 žáků 
a neprospělo jich 7.  
Absolventi maturitních oborů cestovní ruch, hotelnictví a obchodní akademie převážně pokračují dále 
ve studiu. Převládají vyšší odborné a vysoké školy s ekonomickým zaměřením, často i v návaznosti na 
svá studijní zaměření, tj. veřejná správa, cestovní ruch a gastronomie. Menší část absolventů 
pokračuje na jazykových školách nebo na školách v zahraničí.  
Velká část absolventů středního vzdělání s výučním listem se hlásí přímo do firem a podniků. 
Absolventi strojírenských oborů, jako je nástrojař a zámečník, nacházejí uplatnění okamžitě, 
především ve strojírenských firmách v celém regionu. Jedná se například o firmy 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 další. 
Žáci oborů služeb, jako jsou kuchař-číšník a prodavač, najdou zaměstnání, pokud jsou zruční 
a odpovědně přistupují k práci, a to díky stále se rozrůstajícímu cestovnímu ruchu v Českém ráji 
i v Krkonoších. 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Celková kapacita školy je od splynutí celkem 1380 žáků, ve sledovaném 
období školu navštěvovalo 646 žáků ve 23 třídách, 12 tříd se 340 žáky ve škole ve Zborovské ulici a 14 
tříd se 306 žáky v Alešově ulici (podrobnosti o počtu žáků viz u přehledu oborů). 27 žáků mělo 
diagnostikovanou specifickou poruchu učení nebo poruchu chování, na borovské škole studoval 
1 integrovaný žák s handicapem.  
Ve škole pracovalo 101 zaměstnanců (73 žen), z toho bylo 69 pedagogů a 32 provozních 
zaměstnanců.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  
Žáci se pravidelně účastní různých soutěží, především gastronomických – největší úspěch bylo 
3. místo v běhu číšníků. V jiných oborech to byly například soutěže ve finanční gramotnosti, v opisu 
na klávesnici, ve vánočním aranžování a soutěž v balení zboží. Další soutěží byla Logická olympiáda od 
společnosti Menza, v níž jeden žák postoupil do krajského kola.  
Žáci také absolvují řadu exkurzí, a to podle oborů svého studia.  
 
Den otevřených dveří 
16. ledna proběhl ve škole Den otevřených dveří v obou budovách školy určený mladým zájemcům 
o studium.  
Exkurze do kolínské automobilky 
V polovině března navštívili žáci 1. a 2. ročníku čtyřletých oborů strojírenství a ekonomik a podnikání 
kolínskou automobilku na výrobu městských vozidel Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën C1. 
Kuchařský kurz 
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21. a 22. března se v budově v Alešově ulici konal kuchařský kurz vedený zkušeným lektorem 
Radimem Benetkou. Byl určený studentům oboru kuchař – číšník.  
Výměnné pobyty v Holandsku 
Škola má navázanou spolupráci s holandskou školou Pleincollege ve městě Nuenen, v březnu strávili 
žáci z 1. ročníku týden v Holandsku a v květnu přivítali holandské studenty v Turnově.  
Soutěž ve finanční gramotnosti 
24. dubna se v prostorách České národní banky v Praze konalo celostátní kolo soutěže ve finanční 
gramotnosti, která probíhala po celý školní rok na středních obchodních školách. Tým turnovské školy 
ve složení Martin Radovský, Ester Kobrová a Tomáš Kábrt zvítězil v krajském kole, v celostátním kole 
se již neumístil.  
Sbírka brýlí pro Afriku 
Místní skupina Červeného kříže s Obchodní a hotelovou školou se připojili k charitativní akci liberecké 
ZOO a společně vyhlásili sbírku použitých dioptrických a slunečních brýlí, které poté putovaly do 
Afriky k pacientům, kteří si nové brýle nemůžou dovolit. Brýle byly sbírány do sběrných nádob 
v nemocnici a v Obchodní škole. Vybralo se více než 200 ks, před odesláním byly studenty školy, 
oboru jemný mechanik – optik, odborně vyčištěna a dioptricky změřeny.  
 
Burza středních škol 
6. listopadu 2013 proběhl 19. ročník Burzy středních škol, která je určena dětem závěrečných ročníků 
základních škol a nabízí jim přehled dalšího možného studia. (Více o tomto ročníku viz Kronika města 
2014, kapitola Školství, fotografie ve fotopříloze 2013). 
 
Student vyhrál v soutěži České hlavičky 
17. listopadu 2013 byly v brněnské Redutě vyhlášeny výsledky soutěže oceňující české studenty v pěti 
kategoriích. Přenos vysílala i Česká televize. Vítězem v kategorii Ekonomie a podnikání se stal student 
3. ročníku Obchodní a hotelové školy Filip Vinš. Cenu získal za mobilní aplikaci PICKNOTE.com. (Více 
viz Kronika města 2014). 
 
 

Střední uměleckoprůmyslová škola a vyšší odborná škola  
Adresa: Skálova 373 
Ředitelka: Ing. Jana Rulcová 
 
Charakteristika školy: Odborná škola pro úpravu drahokamů byla slavnostně otevřena 8. listopadu 
1884. Ve školním roce 1885/86 byl k oboru broušení drahých kamenů otevřen druhý obor – 
zasazování drahokamů (zlatnictví), který úzce navazoval na činnost brusičské dílny. K významnému 
doplnění odborné výuky došlo v roce 1887/88, kdy byl otevřen samostatně obor rytí do drahokamů 
(glyptika). Po roce 1918 byla škola včleněna do celostátní sítě odborných škol pod názvem Státní 
odborná škola šperkařská v Turnově. V poválečném období dochází v rámci jednotného školského 
sytému k reorganizaci výuky a od roku 1946 je čtyřleté studium ukončováno maturitní 
zkouškou. V roce 1954 byl otevřen obor umělecké kovářství a zámečnictví. Nejmladším oborem na 
SUPŠ je umělecké odlévání (1994).  
V roce 2001 byl na škole otevřen vyšší typ studia (VOŠ tříleté studium – titul DiS.), a to obor 
Restaurování a konzervování kovů, minerálů a organolitů a od roku 2004, ve spolupráci s Vysokou 
školou chemicko-technologickou, čtyřletý bakalářský studijní program (titul Bc.) Konzervování 
a restaurování uměleckořemeslných děl z kovů.  
Škola v současnosti zahrnuje střední školu, Vyšší odbornou školu a Domov mládeže. 
 

http://www.sups.info/410_obory.htm
http://www.sups.info/410_obory.htm#bak
http://www.sups.info/410_obory.htm#bak
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Vzdělávací program:  
Škola nabízí čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v oborech Plošné a plastické rytí 
kovů, Umělecké zámečnictví a kovářství, Zlatnictví a stříbrnictví, Broušení a rytí drahých kamenů 
a Umělecké odlévání a v rámci VOŠ tříleté denní studium zakončené maturitou v oboru Restaurování 
kovů, minerálů a organolitů, stejný obor je možné absolvovat ve čtyřletém kombinovaném studiu.  
 
Počet žáků a zaměstnanců: 
Kapacita školy je 200 žáků střední školy, 24 studentů Vyšší odborné školy. V domově mládeže může 
bydlet max. 55 žáků. 49 žáků nastoupilo do prvních ročníků.  
Na škole pracovalo 39 učitelů, v přepočtu na plné úvazky to činilo 34,12. K tomu ředitelka 
a 2 zástupci, 3 vychovatelky a 14 nepedagogických pracovníků (8,56 úvazků). 
 
Maturitní zkoušky: 
Maturitu skládalo celkem 50 studentů, 16 studentů neuspělo. Do opravného termínu se přihlásilo 
22 studentů, z nichž jich 8 zkoušku složilo. 41 úspěšně složilo přijímací zkoušky na vysoké školy. 
11 studentů skládalo absolutorium, všichni úspěšně.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce: 
Škola nabízí pro veřejnost kurzy uměleckého odlévání, uměleckého zámečnictví a kovářství, broušení 
a rytí drahých kamenů, plošného a plastického rytí, výtvarných technik, dějin výtvarné kultury 
a zážitkový kurz kování 
Každoročně probíhá úspěšně přípravný kurz kreslení a modelování k talentovým zkouškám.  
Studenti se účastní odborných praxí, nebo restaurují předměty v řadě muzejních institucí po celé 
republice.  
Přehled externích přednášek, které studenti absolvovali: 
Břetislav Jansa – fotografické techniky / Mgr. Lukáš Kočvara – úprava obrázků v Corelu / Aleš Hégr – 
úprava fotografií ve Photoshopu / PhDr. Jan Mohr – historie cínařství / PhDr. Jan Mohr – historie 
uměleckého kovářství / Mgr. Jaroslav Kuntoš – historie židovského stříbra / Prof. RNDr. Zdirad Žák – 
analytické metody v mineralogii / Doc. RNDr. Zdeněk Losos – minerály kovů / PhDr. Jiří Merta – 
historie metalurgie / Doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. – historie zlatnictví / PhDr. Dana Stehlíková, CSc. 
– historie šperku a stříbra / Jiří Kmošek – modelování ve 3D v programu Rhinoceros4 / Ing. Kateřina 
Kreislová, Ph.D. – koroze kovů, povrchové úpravy / Ing. Ivana Kopecká – preventivní konzervace / 
Mgr. et Mgr. Estelle Ottenwelter – archeologické kovy / Doc. Ing. Vratislav Flemr, CSc. – základní 
principy chemických dějů / Ing. Alena Michalcová, Ph.D. – metody průzkumu kovových památek / 
Doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. – struktura, vlastnosti a technologie zpracování kovů / Prof. Ing. Pavel 
Novák, CSc. – principy elektrochemické koroze kovů a protikorozní ochrany / Ing. Jan Stoulil, Ph.D. – 
povrchové úpravy pro konzervování kovů / Doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. – dětský šperk / PhDr. 
Aleš Filip, Ph.D. – secesní chrámy a náhrobky / Doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. – Franta Anýž, zlatník, 
podnikatel /Mgr. Jana Mlatečková – secesní architektura a Dušan Jurkovič / Doc. PhDr. Alena Křížová, 
Ph.D. – hnutí uměleckých řemesel v Anglii / Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D. – analytické metody určování 
kovových artefaktů / Doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. – secesní šperk Alfonse Muchy / Mgr. Martin 
Hložek – průzkum archeologických šperků / Doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. – sentimentální 
romantický šperk / Mgr. Pavel Holman – základy muzeologie, sběratelství / Doc. PhDr. Alena Křížová, 
Ph.D. – archeologický šperk 19. století. 
 
Instalace plastiky před Střelnicí – Pocta B. J. Horáčka 

V září 2012 byla před Kulturním domem Střelnice instalována plastika absolventa oboru umělecké 
kovářství a zámečnictví na Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole v Turnově Jiřího 
Kmoška (k výběrovému řízení viz Kronika 2012). Plastika s názvem Tvar byla před Střelnicí instalována 
na počest mecenáše Bohuslava Jaromíra Horáčka, sice se z počátku nesetkala s vřelým přijetím všech 
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obyvatel (někteří by raději viděli spíše sochu – postavu), ale po roce se zdá, že se s prostředím sžila 
a prostor důstojně a esteticky doplňuje.  
(1. foto z www.turnov.cz, 2. foto P. Charousek – při odhalování plastiky za účasti syna B. J. Horáčka) 

 
Šperk roku 2012 
V září 2012 se v rámci veletrhu Hodiny a klenoty na výstavišti v pražských Holešovicích konala soutěž 
Šperk roku 2012, určená jak pro studenty, tak pro profesionály. Turnovští studenti se umístili skvěle – 
v kategorii Komerční studentský šperk se na 1. místě umístila Martina Krátká se soupravou šperků 
vyrobenou technikou filigránu (viz foto, archiv školy) a 2. místo obsadil Jan Fanta se souborem šperků 
ve stříbře s kubickým zirkonem, vyrobených 3D technologií.  
 
Trienále plakátu Trnava 
Na Mezinárodním trienále plakátů (neanonymní mezinárodní přehlídka 
děl z let 2009–2012) byli do finále a k další prezentaci vybrány plakáty 
studentů školy Matěje Frölicha, Petry Vojtíškové a Nikoly Koncové.  
 
Spolupráce s Egyptem 
Škola byla oslovena českou ambasádou v Egyptě a představiteli 
egyptských šperkařů, aby se podílela na projektu obnovy výuky 
šperkařství v Odborné škole Nasr El Nuba v Egyptě, jednání proběhla 
úspěšně. 11. října dva vyučující (Jaroslav Prášil a začínající učitel Jiří 
Kmošek) odjeli na čtrnáctidenní výuku učitelů a studentů v Egyptě. 
 
Jednání Asociace uměleckých škol 
7.–8. listopadu se na turnovské škole uskutečnilo 32. jednání Asociace 
středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými 
obory.  
 
Studentský design 
Na přehlídce žáků a studentů českých středních a vyšších 
odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory se 
laureátem stal mj. turnovský student Jan Fanta pod vedením akad. 
mal. Jiřího Studničky se soupravou šperků s využitím techniky 
odlévání (foto archiv školy).  
 
Den otevřených dveří 
25.–26. května probíhaly dny otevřených dveří určené nejen zájemcům o studium, ale všem, které 
zajímá dění ve škole a práce studentů, které byly hojně vystaveny.  
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Mistr křišťálu 2013 
Společnost Preciosa ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a za podpory České 
sklářské společnosti vyhlásila 6. ročník soutěže Cena Preciosy – Mistr křišťálu 2013, určené 
k prohloubení spolupráce firmy se studenty. 20. června 2013 proběhlo slavnostní vyhlášení. 
V kategorii Preciosa Ornela – unikátní perličky zvítězil turnovský student oboru plošné a plastické rytí 
kovů Jan Hladík za grafický návrh propagačního materiálu na kampaň.  
 
Výstava v Zoo Liberec 
V červenci 2013 se kovářské práce studentů školy staly součástí liberecké zoo. V akváriích, teráriích i 
jinde ožila kovaná zvířata. 
 
Hefaiston 
V srpnu se škola tradičně prezentovala na kovářském symposiu Hefaiston na hradě Helfštýně. 
Představily se na něm maturitní práce i další díla vytvořená v tomto roce.  
 
Kříže pro rakouský Ybbsitz 
V dubnu a srpnu realizovali turnovští studenti tři kované kříže pro obec Ybbnitz, nejprve během 
praxe, k výrobě třetího kříže byli vyzváni starostou obce. Všechny tři kříže byly představeny během 
tzv. Vánočního kování, které je v Ybbsitz již tradičním kovářským setkáním. 
 
Oddělení plošného a plastického rytí kovů zpracovalo mj. informační tabuli pro mlýn Perner a medaili 
J. A. Komenského pro město Turnov udělovanou oceňovaným učitelům.  
Oddělení uměleckého odlévání realizovalo mj. pro Město Turnov návrhy pečetí.  
 
 

Střední zdravotnická škola  
Adresa: 28. října 1390 
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková (od 1. 9. 1996, 1. 8. byla znovujmenována) 
 
Charakteristika školy: Škola začala v Turnově působit v roce 1961, kdy 
došlo k reorganizaci okresů a v jejím důsledku byla zdravotnická škola přesunuta z Vrchlabí do 
semilského okresu.  
Základní obory zdravotní sestra a dětská sestra byly vyučovány do roku 1995. Dětská sestra byla 
zrušena a zdravotní sestru postupně nahradil obor všeobecná sestra počínaje 1. ročníkem školního 
roku 1992/93. V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie musel být obor všeobecná sestra 
transformován a počínaje 1. ročníkem školního roku 2004/2005 ho nahradil obor zdravotnický 
asistent. Současně byla vzdělávací nabídka rozšířena o nově vzniklý obor zdravotnické lyceum, který 
je všeobecněji zaměřen. 
Škola je umístěna v budově postavené v 80. letech 20. století. V roce 2012 došlo k rozsáhlým 
stavebním úpravám, při kterých byla vyměněna okna včetně meziokenních panelů a rekonstruováno 
veškeré sociální zařízení.  
Součástí areálu je také domov mládeže (130 lůžek, počet ubytovaných ve školním roce byl 96) 
s přilehlým víceúčelovým hřištěm. Celý areál se nachází ve výhodné poloze v sousedství Panochovy 
nemocnice Turnov a naproti domovu důchodců Pohoda, kam docházejí žákyně a žáci na hodiny 
praktické výuky.  
Ve sledovaném roce měla škola hlavní budovu SZŠ, domov mládeže (130 lůžek) a školní jídelnu.  
 

Budova: V měsíci září proběhla oprava střechy na škole a o měsíc později výměna okenních výplní. 
V závěru kalendářního roku 2012 byly vyměněny zářivky ve 3. podlaží ve dvou třídách. Škola byla 
vybavena ve všech třídách technikou – dataprojektory, počítači, plátny, ozvučením a dalšími 
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učebními pomůckami. Na základě kontroly hasičů byly během hlavních prázdnin 2013 vyměněny 
dveře do učeben, opraveny zárubně, provedena výmalba a oprava parketové 
podlahy. 
 
Vzdělávací program: V současné době se žáci vzdělávají v oborech zdravotnický asistent, 
zdravotnické lyceum (oba čtyřleté denní s maturitou, lyceum připravuje žáky přede vším k dalšímu 
vzdělávání na VOŠ a VŠ) a ošetřovatel (tříleté denní s výučním listem). Škola realizuje kromě 
vzdělávání absolventů ZŠ také vzdělávání dospělých, ať už ve vlastních akreditovaných kurzech 
(Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy, zdravotník zotavovacích akcí, pedagog a žáci 
s chronickou chorobou, pedagog a žáci s handicapem), nebo pod hlavičkou Vzdělávacího centra 
Turnov, o. p. s., (kurzy první pomoci a rekvalifikační kurzy osobní asistent a pracovník sociální péče).  
Na konci roku z 209 neabsolvujících žáků neuspělo a neprošlo do dalšího ročníku 13 ani po opravných 
zkouškách.  
Ve školním roce 2012/2013 nebyl otevřen 1. ročník oboru ošetřovatel.  
Škola se potýká, dle vyjádření pedagogů, se zhoršující se morálkou studentů a s čím dál horší 
schopností a ochotou studentů se učit.  
Uplatnění absolventů školy je dobré, část jich pokračuje ve studiu (ze 42 studentů jich 27 pokračovalo 
v dalším studiu, 7 nastoupilo do práce, 2 na úřad práce a u 6 nebyl znám další osud). 
 
Maturity: Z celkového počtu 43 maturantů zkoušky nesložili pouze 2. Ve třídě oboru zdravotnický 
asistent z 18 žáků 2 žáci neprospěli, 16 prospělo a 1 prospěl s vyznamenáním; ve třídě oboru 
zdravotnické lyceum z 25 žáků 23 prospěli a 2 prospěli s vyznamenáním. Při opravných zkouškách 
z minulého školního roku definitivně neuspěly 2 studentky.  
Závěrečné zkoušky v oboru ošetřovatel neproběhly, neboť neexistovala třída v posledním ročníku 
oboru.  
 

Počet žáků a zaměstnanců: Ve škole pracovalo 35 osob (resp. plných pracovních úvazků). Počet 
pedagogů na škole byl 26,8 pracovních úvazků (na webových stránkách školy napočítáme 23 jmen 
učitelů).  
Školu navštěvovalo 214 žáků v deseti třídách tří oborů. Do prvních ročníků nastoupilo 46 žáků, ve 
třídě zdravotnického lycea 25 žáků a ve třídě zdravotnického asistenta 21 žáků. 
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
Studenti školy se zúčastnili několika sportovních a vědomostních soutěží, téměř jako studenti všech 
ostatních škol, a několika specializovaných, v nichž obsadili například 4. místo v psychologické 
olympiádě. Hojně se také podílejí na pomoci s organizací charitativních akcí – účastnili se celostátních 
akcí Bílá pastelka, Den s Emilem, Květinový den, Život dětem, projekt Šance ad. 
 
Místní skupina Českého červeného kříže 
Ve školním roce začala při škole pracovat MS ČČK Turnov, podílela se například na sbírce brýlí pro 
Afriku či na programu v Týdnu mobility.  
 
Zahájení školního roku s hejtmanem 
2. září 2013 byl zahájen nový školní rok, který tentokrát přijel do Turnova zahájit hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta. Vybral si k tomu právě Střední zdravotnickou školu, jako jednu ze 
dvou zdravotnických škol v kraji. Na rozdíl od té liberecké však turnovská škola poskytuje vzdělání 
studentům ze tří krajů, protože ji navštěvují i ti z Jičínska a Mnichovohradišťska.  
Škola měla od nového školního roku 210 studentů v oborech: zdravotnické lyceum, zdravotnický 
asistent a ošetřovatel. Hejtman se ve třídách setkal se studenty prvních ročníků a poté se studenty 
maturitních ročníků. Všem popřál hodně štěstí a studijních úspěchů v novém školním roce. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
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Exkurze do Polska 
V říjnu navštívilo osm žáků partnerkou školu v polské Jelení Hoře, během dvoudenního programu 
absolvovali výlet po Krkonoších, kde je na chatě Samotnia čekalo občerstvení a ukázka první pomoci, 
poté v polské škole následovaly soutěže a hry. Druhý den si prohlédli město.  
 
Sbírka brýlí pro Afriku 
Místní skupina Červeného kříže, pracující při zdravotnické škole, se s Obchodní a Hotelovou školou 
připojila k charitativní akci liberecké ZOO a vyhlásila sbírku použitých dioptrickým a slunečním brýlí, 
které poté putovaly do Afriky k pacientům, kteří si nové brýle nemůžou dovolit. Brýle byly sbírány do 
sběrných nádob v nemocnici a v Obchodní škole. Vybralo se více než 200 ks, před odesláním byly 
studenty oboru jemný mechanik – optik zdejší Obchodní a hotelové školy odborně vyčištěna 
a dioptricky změřeny.  
 
 

Vzdělávací centrum Turnov 
Adresa: Jana Palacha 804 
Ředitelka: PaeDr. Jaroslava Dudková 
 
Výroční zpráva, která je podkladem pro zápis, byla zpracována za kalendářní rok 2013 (ne školní 
2012/2013).  
 
Charakteristika: 
Vzdělávací centrum Turnov je obecně prospěšná společnost založená Městem Turnov a turnovskými 
středními školami. Úzce spolupracuje s Centrem dalšího vzdělávání TU v Liberci a Úřadem práce v 
Semilech. Poskytuje všechny formy celoživotního vzdělávání, nabízí jazykové a odborné kurzy, 
zájmové kurzy, odborné kurzy na klíč pro potřeby firemního vzdělávání v oblasti ICT, jazyků, 
managementu a komunikace, rekvalifikační kurzy a programy univerzity třetího věku. Spolupracuje 
na mezinárodních projektech celoživotního vzdělávání. Vzdělávací centrum sídlí v levém křídle 
budovy gymnázia v Turnově.  
 
Vzdělávací programy:  
Jarní semestr 
Proběhlo 37 kurzů pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 193 studentů. Z toho 30 jazykových kurzů 
(14 kurzů anglického jazyka, 4 francouzského jazyka, 3 španělského, 3 německého a 2 čínského 
jazyka, 2 kurzy italského jazyka), 1 kurz psychologie, 1 počítačový kurz, 4 přípravné kurzy ČJ a M do 
primy a 1. ročníku a 1 kurz designu – celkem pro 193 klientů. 
Proběhlo 31 převážně jazykových kurzů pro firmy: Grupo Antolin, Kamax, Sklostroj, SFS-Intec, Trimu, 
Centrum TOPTEC, Crytur, Formplast, Kadlec Kovo, Embedded Technologies a Behr Czech Mnichovo 
Hradiště. V září se uskutečnil intenzivní kurz francouzského a anglického jazyka. 
 
Podzimní semestr 

Proběhlo 33 kurzů pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 170 studentů. Z toho 30 jazykových kurzů 
(13 kurzů anglického jazyka, 5 kurzů francouzského jazyka, 4 kurzy španělského jazyka, 2 kurzy 
čínského a italského jazyka, 1 kurz ruského jazyka), 2 kurzy IVT a 1 kurz psychologie 
Proběhlo 39 kurzů pro firmy.  
Proběhly dva kurzy anglického jazyka jako doplňkový program pro základní školy. 
 

 Počítačové kurzy: 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.  
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 Školení nového občanského zákoníku: se uskutečnilo v podzimním semestru pro Městský 

úřad v Turnově a ve Dvoře Králové nad Labem. 
 Automitice workshopy: ve spolupráci s firmou Mahle ber z Mnichova Hradiště, vzdělávací 

akce pro žáky 7. až 9. tříd základních škol se zájmem o technické obory.  
 Příměstský tábor s angličtinou: 4. ročník se uskutečnil v termínu 5.–9. srpna pro děti od šesti 

do devíti let ve Struhách v areálu Klubu lyžařů. Od 12. do 16. srpna pro děti od deseti do 
čtrnácti let.  

 V průběhu roku proběhly celkem 4 rekvalifikační kurzy Pracovník sociální péče, v nich bylo 
vyškoleno 33 pracovníků. 

 Centrum zorganizovalo 19 seminářů, osm seminářů se uskutečnilo v sídle centra, dva pro 
Sociální služby Semily, jeden pro zdravotně sociální služby Turnov, dva pro sociální služby 
Jičín, jeden pro Domov Tereza a dva semináře první pomoci pro Hrádek nad Nisou a Spirálu 
Turnov a jeden pro Domov důchodců Mlázovice. Celkem se zúčastnilo 222 sociálních 
pracovníků. 

 Na základě zájmu rodičů byly v září 2013 zahájeny workshopy přírodovědy, tvůrčího psaní, 
informatiky, Logica a angličtiny. Workshopy se konaly jednou měsíčně po dvou hodinách. 
Angličtina dvakrát týdně jednu hodinu. Celkem se zapojilo 37 žáků. 

 
Projekty:  

 Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání zdravotnického personálu v Libereckém kraji, realizace od 
1. ledna 2012.  

 Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání, 
realizace od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014. Cílovou skupinou nadaných žáků jsou 
8. a 9. třídy ZŠ a 1. a 2. ročníky SŠ Libereckého kraje. Nadaní žáci pracují ve workshopech 
informatiky, biologie, chemie, fyziky, technického základu, tvůrčího psaní, rétoriky 
a anglického debatního klubu. V rámci cílové skupiny ohrožených žáků probíhá individuální 
i skupinové poradenství pod vedením psychologů a doplňková výuka pro žáky se specifickými 
poruchami učení na každé základní škole v Turnově. Jedna z aktivit projektu je zaměřena na 
zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a zahrnuje workshopy a semináře pro 
pedagogy základních a středních škol. 

 
Počet žáků a zaměstnanců: Realizační tým centra tvořilo 8 zaměstnanců, ředitelka PaedDr. Jaroslava 
Dudková, zástupce ředitelky Mgr. Jan Voňavka, projektové manažerky Ing. Lenka Krupařová 
a Ing. Jana Matějková, organizační manažerka Mgr. Alena Jandíková, účetní a sekretářka Pavla Stará 
a lektor anglického jazyka Wesley Neal Rasko. Počty žáků jsou uvedeny u jednotlivých kurzů. 
 
Práce se žáky se speciálními poruchami učení 
Od začátku roku 2012 organizuje Vzdělávací centrum speciální programy pro nadané žáky i pro žáky 
se specifickými poruchami učení. Každý týden docházejí lektoři na všechny tři základní školy 
v Turnově, kde se věnují potřebným žákům – věnují se jim v oblasti rozvoje logického myšlení 
a matematických dovedností, podpory čtenářské gramotnosti a znalostech anglického jazyka.  
 
 

Základní umělecká škola  
Adresa: náměstí Českého ráje 5 
Ředitel: Mgr. Bohuslav Lédl (od roku 2003, znovu potvrzen ve funkci v konkurzu na jaře 2012) 
 
Charakteristika školy: Základní umělecká škola Turnov byla založena v prosinci 1945 jako Městská 
hudební škola. V prvním školním roce navštěvovalo školu 115 žáků. První ředitelé byli Karel Vlk 
a Ferdinand Klein. Do roku 2001 bylo sídlo školy v Husově ulici čp. 77 a od roku 2001 škola sídlí na 
náměstí čp. 5. Školu zřizuje město Turnov. Škola je jedním ze základních činitelů turnovské kultury. 
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Škola spolupracuje s houslařem Jaroslavem Kohoutem na údržbě svých smyčcových nástrojů. 
Příspěvek zřizovatele na činnost byl cca 10 milionů korun. Kulturní komise přispěla na činnost školy 
z Kulturního fondu města padesáti pěti tisíci.  
 
Vzdělávací obory: Obory: hudební, výtvarný, taneční, 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 a žesťovém souboru. Dramatický obor měl dva soubory: 
Kámoš drámoš a Pampalin. Škola se věnuje, díky svým třem pedagogům, i žákům se zrakovým 
handicapem (flétna, klarinet a komorní a orchestrální hra).  
V roce 2013 byly pořízeny nové notové publikace za 13.000 Kč. 
 
Počet žáků a zaměstnanců: Kapacita školy je 690 žáků, ve školním roce 2012/2013 byla kapacita 
naplněna. Hudební obor navštěvovalo 395 žáků v individuální výuce a 111 žáků v kolektivní výuce, 
výtvarný obor měl 83 žáků, literárně-dramatický obor 45 žáků a taneční 57. Po jednom se v oboru 
hudebním a literárně-dramatickém vzdělávali i dospělí. (Přetlak zájmu byl o obor taneční, kde byli 
nejmladší uchazeči z kapacitních důvodů odmítnuti). 
Na škole působilo 40 zaměstnanců, z toho 37 pedagogických.  
 
Přehled akcí a aktivit ve školním roce:  
 
Divadelní představení: 26. října se ve škole konalo divadelní představení ochotnického spolku Jizeran 
z Rakous, jehož členové zahráli hru Potopa světa.  
 
Česko-polské divadelní workshopy: 9.–10. února 2013 se v prostorách základní umělecké školy konal 
již 4. ročník divadelních workshopů, kterých se zúčastnilo přibližně 30 mladých divadelníků z Čech a 
Polska ve věku 14 až 19 let. Mladí herci nacvičovali představení s židovskou tematikou, a to pod 
vedením profesionálních polských instruktorů a herců z divadla v Cieplicích (Zdrojowy Teatr 
Animacji/Cieplice-Jelenia Góra). Workshopy z velké míry organizují turnovští skauti a další organizace 
Turnova.  
 
Zpíváme si pro radost: 12. dubna proběhl 15. ročník postupové přehlídky a festivalu. Zúčastnily se 
sbory Carmina ze ZUŠ Turnov a Zvonky ze ZUŠ Mnichovo Hradiště. Koncerty proběhly v galerii muzea.  
13. dubna navázaly koncerty v sále Střelnice, kde zazpívaly sbory Karmínek a Turnováček ze ZUŠ 
Turnov, Hvězdičky ze ZUŠ Železný Brod, Čekanky ze ZUŠ Semily a Vrabčata z Jablonce nad Nisou. 
 
Minidivadelní pidipiknik: 14. června se v atriu muzea uskutečnil 4. ročník minidivadelní přehlídky, 
resp. její závěrečná vystoupení všech tříd dramatického oboru. Zahráli Dráčci hru O zoubkách, Kámoš 
drámoš hru Husiti, Bezefšeho hru Líza a Torzo na druhou hru Koralína. Na závěr zazpíval a zahrál 
písně ze starých divadelních kusů MIDO – Malý improvizovaný divadelní orchestr. 
 
Hudební festival a letní hudební kurzy Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka:  
Od 28. června do 7. července se konal 23. ročník (v Turnově teprve osmý) festivalu a letních 
interpretačních kurzů (v oborech housle, viola, violoncello, kontrabas). Součástí byly koncerty pro 
veřejnost, které probíhaly v sále školy.  

 1. července Miloslav Jelínek (kontrabas) a Baiba Kuusela (Finsko) – violoncello 
 2. července Graffovo kvarteto a Igor Ardašev 
 5. července Koncert finských účastníků 
 7. července Závěrečný koncert účastníků kurzů. 
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Vánoční koncerty: 

 1. prosince Carmina v Sezemicích 
 7.–9. prosince vystoupení školy na vánočních trzích v Turnově 
 11. prosince koncert pro rodiče v sále školy (Fotografie ve fotopříloze) 
 16. prosince Carmina vystupuje s Plzeňskou filharmonií v Plzni 
 19. prosince Vánoční koncert žáků – Městské divadlo Turnov  
 24. prosince kostel Panny Marie Turnov  

 
Koncert ve škole - cyklus 

 27. února: vystoupily absolventky školy zpěvačka Lucie Černá, houslistka Lenka Nová a host 
houslistka Veronika Kněžková. Na programu byly skladby D. Scarlattiho, G. F. Händela, J. S. 
Bacha, J. Suka a B. Bartóka.) 

 26. března: vystoupil absolvent školy violoncellista Daniel Petrásek - student hry na 
violoncello na Akademii múzických umění v Praze) 

 10. dubna: proběhl koncert učitelů školy 
 25. dubna: Eva Schäferová, účastnice Interpretační dílny 

 
Závěrečné koncerty školy: 

 29. května v Městském divadle (+prezentace nového CD) 
 30. června v Městském divadle 
 10. června v sále SUPŠ – Karmínek, Turnováček a Carmina 
 14. června závěrečné vystoupení LDO v atriu Muzea ČR. 

 
Další akce: 
15. září vítání občánků (a všechna další) / 20. září ocenění výtvarných prací v soutěži k 740. výročí 
města / 12.–14. října účast žáků na projektu Europera / 11. října začal cyklus interních koncertů žáků 
školy, který probíhal pravidelně každý 3. čtvrtek v měsíci v koncertním sále ZUŠ / 26. října divadelní 
představení Potopa světa / 28. října vystoupil žesťový soubor v rámci oslav 740. výročí založení města 
a státního svátku / 3.–4. listopadu proběhly koncerty symfonického orchestru Europera v Polsku, 
Německu a České republice za účasti turnovských žáků / 3.–4. listopadu soustředění Turnováčku na 
Vyskři / 10. listopadu Big Band ZUŠ na jazzovém festivalu v Jaroměři / 23.–24. listopadu soustředění 
Carminy na Frýdštejně / 30. listopadu první samostatné vystoupení Messeráčku na veřejnosti 
v turnovské kavárně Šálek a Bagetka (čp. 293) / V prosinci byla otevřena výstava výtvarných prací 
žáků ve výstavní síni školy/ 2. prosince žesťový soubor na Malé Skále / 3. prosince žáci kytarového 
oddělení vystoupili na Adventním setkání v penzionu v Žižkově ulici / 6. prosince smyčcový soubor 
mladších žáků vystoupil v penzionu Pohoda / V prosinci a lednu adventní koncerty Pěveckého sboru 
Antonín Dvořák Turnov za účasti našich žáků a učitelů školy / 8.–9. prosince klavíristé se zúčastnili 
semináře EPTY v Praze / 16.–17. března soustředění Turnováčku na Frýdštejně / V březnu Národní 
soutěž ZUŠ, krajské kolo v oboru komorní hra smyčcových nástrojů / 27. března Jarní koncert 
Turnováčku a smyčcového souboru mladších žáků na Malé Skále / 5. dubna Big Band a Dechový 
divadelní orchestr ZUŠ v sále Hotelu Karel IV. / 6.–7.dubna nahrávala škola své 3. profilové CD / 
10. dubna Koncert učitelů ZUŠ / 12.–13. dubna Zpíváme si pro radost – 15. soutěžní přehlídka 
dětských pěveckých sborů / 20.–21. dubna soustředění Carminy na Frýdštejně / 20. dubna Big Band 
a Dechový orchestr ZUŠ na Malé Skále / 20. 5. proběhl koncert Carminy pro seminář Strojní fakulty 
ČVUT / 8. června získaly soubory přímé postupy na celostátní přehlídku Dětské scény 2013 a soubor 
Torzo 2 získal postup na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim na Turnovském drahokamu / 
24. května Carmina na Noci kostelů v Mnichově Hradišti / 7. června Big Band ZUŠ na NeFornJazzFestu 
2013 v atriu Muzea Českého ráje / V měsíci červnu byla ve výstavní síni školy otevřena výstava prací 
žáků výtvarného oboru / 13. června žesťový soubor na Malé Skále / 26. června proběhly v koncertním 
sále dva absolventské koncerty / 10.–18. srpna tradiční tábor ZUŠ v Pleskotech.  
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Výsledky soutěží: 
První místa s postupem do okresních kol: 
Komorní hra s převahou dechových nástrojů: 

 Pozounové trio: Veronika Lédlová, Sulková Kateřina, Šteklová Anna (učitel J. Bada) 
 Žesťový soubor mladší žáci: Vojtěch Sysel, Václav Hořák, Anna Šteklová, Lenka Libenská, 

Kristýna Poláková (učitel Richter) 
 Žesťový soubor starší žáci: Ondřej Zlevor, Vojtěch Urban, Radek Houba, Hana Mikulová, 

Veronika Lédlová (učitel Richter) 
 Akordeon:Veronika Preislerová (učitelka M. Koudelková) 

 
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů: 

 Houslové terzetto: Karolína Janatková, Karolína Nechutná, Barbora Sulková (učitelka L. Nová) 
 Smyčcové terzetto: Anežka Charousková, Vojtěch Ištvánek, Šimon Kendík (učitelka 

Š. Košťálová) 
 Trio: Barbora Sulková, Matyáš Marek, Martin Jozífek (učitelky L. Nová a K. Jozífková) 
 Smyčcové kvarteto 1: Tomáš Sláma, Lucie Cvrčková, Jakub Morávek, Pavla Šachová (učitelka 

M. Faltusová) 
 Smyčcové kvarteto 2: Martina Nejezchlebová, Karolína Hájková, Veronika Lédlová, Tereza 

Kábelová (učitelka L. Nová) 
 
První místa s postupem do krajských kol: 
Komorní hra s převahou dechových nástrojů: 

 Žesťový soubor mladší žáci (učitel Richter) 
 Akordeon:Veronika Preislerová (učitelka M. Koudelková) 

 
Celostátní kola: 

 Komorní hra s převahou dechových nástrojů: 
 Žesťový soubor mladší žáci: čestné uznání 
 Žesťový soubor starší žáci: 3. místo 
 Akordeon: Veronika Preislerová, čestné uznání 

 
Literárně dramatický obor:  

 Soubor Bezevšeho s představením Líza: postup na celostátní přehlídku Dětská scéna Svitavy 
(učitelka A. Tomášová) 

 Soubor Torzo 2 s inscenací Karolina: postup z Turnovského drahokamu na celostátní 
přehlídku Loutkářská Chrudim (učitelka A. Tomášová) 

 
Byly realizovány rekonstrukce chodby ve 4. patře budovy a oprava podlahy v předpokoji učeben 202a 
a 202b.  
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Další organizace zabývající se vzděláváním a věnující se dětem a mládeži 
 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Žlutá ponorka  
Adresa: Husova 77  
Ředitel: Tomáš Zakouřil (od 1. 8. 2012, předchozí ředitel Karel Štrincl odešel do 
důchodu) 
 
Charakteristika společnosti:  
Žlutá ponorka je školské zařízení zajišťující mimoškolní zájmové aktivity dětí a mládeže z Turnova 
a okolí. Jejím zřizovatelem je Město Turnov. Financování je zajištěno jednak státním příspěvkem na 
pedagogy a také díky financím od zřizovatele. Organizaci trápí stav svěřených budov, které vyžadují 
značné investice. Žlutá ponorka vznikla v roce 1993, v říjnu oslavila 20. výročí své existence.  
 
Místa činnosti:  

 Hlavním sídlem Žluté ponorky je od roku 2000 budova v Husově ulici (barva její fasády určila 
i pojmenování organizace). Schází se zde Parlament mládeže, zkouší hudební skupiny 
a prostory jsou také pronajímány k dalším činnostem. Sídlí zde i Loutkářský soubor Na Židli 
a bohoslužby zde organizuje Křesťanské společenství.  

 Tábořiště v Krčkovicích u Hrubé Skály čítá 30 stanů s podsadou a s pevnými zařízeními 
kuchyně a sociálních zařízení.  

 Dopravní hřiště Na ostrově patří turnovským skautům, spravuje je Žlutá ponorka.  
 Každoročně organizuje jarní i podzimní běh výuky pro mateřské a základní školy. 
 Kroužky probíhají i na dalších místech, zejména v keramické dílně na ZŠ Žižkova a ve výtvarné 

učebně v budově základní školy v Alešově ulici. 
 
Vzdělávací program: Ve školním roce 2012/2013 bylo otevřeno 38 zájmových kroužků, které 
navštěvovalo 476 klientů. Ponorka zorganizovala 24 akcí pro veřejnost s návštěvností 940 osob, 15 
soutěží a přehlídek s účastí 1115 osob a 8 táborů a pobytových akcí, kterých se zúčastnilo 185 dětí.  
Přibližně 50 % aktivit probíhá mimo hlavní sídlo budovy – v tělocvičnách a učebních spolupracujících 
škol.  
Dopravní výchova: Probíhá na dopravním hřišti Na ostrově. Podzimní praktické části se dopravní 
výchovy zúčastnilo 276 čtvrťáků a 440 dětí z mateřských škol. Na jaře 2013 probíhala teoretická část, 
kterou absolvovalo 280 žáků ZŠ a 458 dětí z MŠ.  
 
Přehled kroužků a počet jejich účastníků: (některé kroužky jsou rozděleny na dvě věkové kategorie) 
V budově Žluté ponorky: Výtvarné kroužky (34) / Hra na kytaru bez not (10) / Pokusárium (12) / 
Šachový kroužek (18) / Deskové hry (8) / Fotokroužek (7) / Včelařský kroužek (5) / English Club (16) / 
Irské tance (20) / Mineralogický kroužek (28) / Cvičení Tai-chi (8). 
V ZŠ Mašov: Výtvarné kroužky (39) / Hra na flétnu (36) / Počítačový kroužek (16) / Pohybové hry (42).  
V ZŠ Žižkova: Keramické kroužky (28) / Keramika (31) / Pohybové hry (41). 
V ZŠ Alešova: Výtvarné kroužky (23) 
Hala TJ Turnov: Míčové hry (38) 
při ZŠ 28. října: Florbal (17) 
při ZŠ Přepeře: Fotbal (15) 
 
Programy pro veřejnost:  
9 výtvarných dílen / 3 turnaje a hraní deskových her / 3 zasedání Parlamentu mládeže / Jízda 
zručnosti ve Skálově ulici v rámci Týdne mobility / 2x výstava Výtvarný salon Turnov – Jawor / Velký 
rodinný karneval v KC Střelnice / Anketa o nejlepšího sportovce Turnova / Exhibice olympioniků 
v rámci soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů / Atletické hrátky pro děti v rámci 
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memoriálu Ludvíka Daňka / Lanové a výtvarné atrakce v rámci Dne dětí v městském parku / Divadelní 
představení polské speciální školy v rámci mezinárodního projektu Moje Krkonoše.  
 
Počet dětí a zaměstnanců: Hlavní činnost organizace zajišťuje malý tým ve složení ředitel a dva 
pedagogové, kteří se kromě pedagogické činnosti podílejí na činnosti organizační a správní. Vedle 
pedagogů pracuje v organizace ještě správce, účetní a dvě uklízečky. Na další činnosti se podílí 56 
externistů, z toho je 24 pedagogů a 32 ostatních (včetně rozhodčích a pedagogů). Spolupracuje také 
řada dobrovolníků, např. z řad starších dětí.  
Počet účastníků jednotlivých kroužků je uveden u přehledu kroužků. Celkový počet účastníků akcí je 
uveden u vzdělávacích programů.  

 

Přehled dalších akcí a aktivit ve školním roce (výběr):  
 

 Žlutá ponorka organizuje soutěže Turnovská mateřinka – divadelní soutěž mateřských škol, 
Turnovský štěk – divadelní soutěž základních a středních škol, Turnovský kos – pěvecká 
soutěž dětí do 18. let.  

 Spolupracuje při pořádání řady sportovních soutěží, např. Okresní přebor základních 
a středních škol v šachu (17. ledna) 

 Pořádala tři letní tábory – Sportovní v Krčkovicích, kterého se účastnilo 54 dětí, Divadelní 
výtvarný tábor v Dolních Mísečkách a Příměstský tábor irských tanců.  

 
Dílny pro veřejnost: Korálkování / Kouzlo ručního papíru / Karnevalové masky / Divočiny s grafikou / 
Čarodějnické klobouky / razítkové hrátky s písmenky a slovy. 
 
Výstava fotokroužku 
7. prosince byla zahájena výstava členů fotokroužku pod vedením Jiřího Večerníka, a to v galerii 
Infocentra na náměstí Českého ráje.  
 
Velký rodinný karneval 
10. února proběhl ve velkém sále Střelnice velký rodinný karneval s podnázvem Hurá do pohádky. 
Taneční rej pohádkových bytostí, s velkou promenádou masek trval dvě hodiny.  
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Turnovský kos 
11. dubna se v sále Základní umělecké školy uskutečnil 14. ročník pěvecké soutěže Turnovský kos, 
tentokrát s tématem Zpíváme Heleně Zmatlíkové. Turnovský kos je okresním kolem soutěže 
Karlovarský skřivánek. Zúčastnilo se ho asi 50 mladých zpěvaček a zpěváčků. Ti byli rozděleni do pěti 
věkových kategorií: v té první, dětí z mateřských škol, se sešlo deset dětí a všechny si odnesly 
ocenění, ve druhé do devíti let vyhrála Lucie Preislerová, ve třetí do jedenácti let vyhrála Karolína 
Janatková, ve čtvrté do třinácti let Barbora Bajerová a v poslední, páté, kde soutěžily děti ve věku 
mezi třinácti až patnácti lety,vyhrála Tereza Kábelová.  
 
Besídka irských tanců:  
23. dubna se velkým a malým tanečníkům otevřel sál v budově Žluté ponorky, kde si mohli zatančit 
pěkně po irsku.  
 
Trojboj všestrannosti s Adamem 
19. června proběhlo na Městském stadionu Ludvíka Daňka krajské finále trojboje všestrannosti 
s Adamem, který organizovala Asociace školních sportovních klubů se Žlutou ponorkou. Trojboj byl 
určen dětem 1. až 5. tříd, se kterými se jejich učitelky celý rok připravovaly. Z každého okresu v kraji 
se zúčastnilo finále 40 žáků, z Turnova to bylo 15 závodníků v družstvu okresu Semily.  
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Narozeniny Žluté ponorky 
9. října 2013 se v sále Žluté ponorky konalo neformální setkání dětí, rodičů a všech jejích příznivců, 
kteří společně oslavili dvacáté výročí založení organizace. Připraveny byly ukázky prací dětí, promítání 
fotografií z akcí, projekce fotografií Jiřího Večerníka z Madagaskaru a večerní koncert kapely 
Soundfall. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
 

Jazyková škola Fan 
Adresa: Skálova 466 
 
Charakteristika společnosti:  
Jazyková škola Fan je jedinou speciálně jazykovou školou na Turnovsku. Škola vznikla v roce 1992 
a poskytuje výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny pro širokou veřejnost. Nabídka kurzů je 
rozdělena na kategorie: kurzy pro děti a teenagery, přípravné kurzy pro maturitní zkoušky, kurzy pro 
dospělé a kurzy jazyků pro firmy. Studium trvá standardně dva semestry, vždy od září do ledna a od 
února do června. 
 
Činnost v roce 2012/2013 
Škola se v říjnu 2012 zapojila do evropského projektu Stories of European Adults – SEA (Příběhy 
dospělých z Evropy), který se zaměřuje na zlepšení jazykových dovedností dospělých prostřednictvím 
vyprávění příběhů. Projektu se účastnily školy z Dánska, Finska a Španělska. Na konci dubna 2013 
přijeli partneři ze všech zemí na návštěvu do Českého ráje, bydleli v Turnově v hotelu Karel IV., 
odborná část programu se odehrávala v Obchodní a hotelové škole, studenti a pedagogové si 
prohlédli turnovské muzeum a navštívili Sychrov.  
 
 

Parlament mládeže 
Parlament mládeže města Turnova je apolitické sdružení mladých lidí, které vzniklo z jejich vlastní 
iniciativy. Podnětem k jeho založení se stalo setkání studentů u „stolu pro mladé“ na prvním Fóru 
zdravého města, které bylo pro širokou veřejnost uspořádáno 3. dubna 2012 ve velkém sálu 
Kulturního centra Střelnice. Inspirátorkou a patronkou budoucího Parlamentu se stala Eva Kordová 
z Městské knihovny. Parlament začal fungovat v listopadu roku 2012, první oficiální schůze proběhla 
16. ledna 2013.  
 
16. ledna se poprvé v Turnově sešel Parlament mládeže, ve kterém zasedli zástupci turnovských 
základních i středních škol. Parlament chce umožnit mladým lidem podílet se na dění ve městě, ve 
kterém žijí, a zprostředkovat kontakty s radnicí. Pracuje pod patronací Střediska pro volný čas dětí 
a mládeže Žlutá ponorka a sdružuje patnáct zástupců posledních ročníků základních škol a studenty 
středních škol v Turnově ve věku od 13 do 20 let. Činnost parlamentu řídí devět členů rady v čele 
s předsedou a místopředsedou, kteří byli zvoleni tajnou volbou. Předsedou parlamentu byl zvolen 
Adam Charvát z Gymnázia Turnov, místopředsedou pro SŠ gymnazista Tadeáš Matěcha 
a místopředsedkyní pro ZŠ Marie Jiřičková ze ZŠ v ulici 28. října. Má svého zástupce i v Národním 
parlamentu dětí a mládeže (Son Vu Ngoc). Parlament se setkává přibližně jednou za měsíc a řeší 
konkrétní témata ze života města.  
Na první schůzi projednávali mladí poslanci plány v Maškově zahradě.  
 
18. února zástupci Parlamentu mládeže (předseda a místopředseda) navštívili Městský úřad 
a oslovovali návštěvníky úřadu se žádostí o vyplnění ankety, která zjišťovala, jak byli občané 
s návštěvou úřadu spokojeni. Anketu vyplnilo kolem čtyřiceti občanů. Stejnou akci zopakovali ještě 
jednou. Výsledky zpracovali a předali zástupcům úřadu.  
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Dotazníková akce ohledně stavby sportovního areálu v Maškově zahradě. Na jaře uspořádal 
Parlament mládeže dotazníkovou akci pro žáky a studenty turnovských škol, která zjišťovala jejich 
zájem o stavbu sportovního areálu v Maškovce. Z 1100 rozdaných dotazníků se jich vrátilo 
vyplněných 775. Většina turnovských studentů se vyjádřila ke stavbě sportoviště kladně, což 
parlament respektoval, i když sám zastává jiný názor – podle něj totiž převažují negativa nad pozitivy 
a stavba sportoviště obklopeného ze všech stran silnicemi by neměla proběhnout. Turnovští studenti 
se však vyjádřili jinak, přišli i s dalšími nápady, aby v areálu vyrostlo fotbalové hřiště, hřiště na 
basketbal, posilovna (a prostor pro různé další sportovní aktivity) a provozovny rychlého občerstvení 
KFC nebo McDonald. Pro stavbu areálu v plném rozsahu se vyjádřilo 45 % studentů, ale většina by jej 
chtěla navštěvovat maximálně 2 x měsíčně, o prázdninách či dokonce vůbec. Většina studentů by 
byla ochotna za vstup platit mezi 50–100 Kč. Parlament upozornil, že výsledky dotazníkové akce je 
třeba brát v potaz, ovšem s ohledem na to, že většina studentů nedokázala zvážit všechny potřebné 
souvislosti. Dále upozornil na zajímavé rozdíly mezi výsledky jednotlivých škol.  
 
Setkání Parlamentů mládeže proběhlo 20. a 21. června v Liberci, jeho součástí bylo seznámení se 
s činností dalších parlamentů i s činností Krajského úřadu.  
 
Studentské volby  
V říjnu Parlament zorganizoval v Turnově tzv. studentské volby. Studenti hlasovali anonymním 
vyplněním hlasovacích lístků, což učinilo plných 92,3 %. Do Poslanecké sněmovny by studenti poslali 
jen sedm stran. (Více viz Česko – říjen).  
 
17. prosince se v v sále střední umělecko-průmyslové školy konalo Studentské fórum, kterého se 
zúčastnilo kolem 70 žáků nejvyšších ročníků turnovských středních škol, asistovali jim odborníci na 
různá témata z řad vedení města a jeho organizací. Akci pořádal Parlament mládeže. Na pořadu byla 
nejdříve moderovaná diskuse, během které se mladí lidé vyjadřovali k zásadním životním otázkám 
(drogy, alkohol, politika, osobní angažovanost), poté se zabývali tím, co se v Turnově daří a nedaří. 
Mezi pozitivními záležitostmi se objevil dopravní terminál u železničního nádraží, modernizace kina, 
rekonstrukce ulice 28. října, ale i akce Čistá Jizera, fúze turnovské a liberecké nemocnice nebo 
instalace plastiky před Střelnicí či nové obchodní centrum u Lidlu. Podle účastníků fóra se změnil 
k horšímu například stav parků, doprava ve městě včetně MHD a vadilo jim zvyšující se jízdné. Kriticky 
mladí lidé hodnotili i rostoucí ceny vody, sloučení středních škol (Obchodní a Hotelová škola 
s Integrovanou školou), nedostatek parkovacích míst ve městě, zadluženost města, chybějící obchvat 
na Semily. Po krátkém vědomostním testu se mladí lidé seskupili do skupin, kde se věnovali 
jednotlivých tématům ze života města (kultura, doprava, školství, volný čas, životní prostředí…). Zde 
se ukázalo, že jim ve městě schází více míst s free wi-fi zónami (přístup k internetu), lavičky na 
veřejných místech, odpovídající prostory knihovny a její provozní doba. Vadí jim i to, že o prázdninách 
a víkendech nejsou přístupné sportovní areály. Město by mělo věnovat větší pozornost úpravě 
a čistotě toalet a opravám silnic ve městě. Nejvíce by si ale mladí lidé přáli studentské slevy na 
kulturní akce a kratší intervaly autobusové městské dopravy.  
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Zdravotnictví a sociální péče 

 
Základní informace 
Od roku 2013 došlo k několika změnám v různých dávkách vyplácených státem. Zde jsou uvedené 
změny, nezměněné údaje jsou uváděny v kronikách z předchozích let.  
 
Sociální dávky 
Od začátku roku 2013 došlo v oblasti sociálních dávek hned k několika změnám. Ty se týkaly 
především změny u minimální mzdy, podpory v nezaměstnanosti, sociálně právní ochrany dětí či 
zákona o sociálních službách. 
 
S karty 
Od 1. ledna 2012 převzaly výplatu sociálních dávek úřady práce, v březnu téhož roku byly zavedeny 
velmi kritizované Sociální karty, tzv. S karty, jejichž prostřednictvím byly dávky vypláceny. Od začátku 
roku 2013 přestaly být tyto karty povinné, resp. přestala být povinná výplata dávek prostřednictvím 
těchto karet. Začala však platit povinnost karty držet jako identifikační průkaz. Sociální dávky bylo 
tedy opět možné vyplácet pomocí poštovní poukázky (ta ale byla zpoplatněna, pouze lidé ve hmotné 
nouzi měli poštovní poukázku zdarma). 
 
Podpora v nezaměstnanosti 
Od začátku roku 2013 se zvýšila podpora v nezaměstnanosti. Nová výše byla stanovena takto: 
maximální podpora v nezaměstnanosti byla 14.157 Kč, maximální podpora v nezaměstnanosti při 
rekvalifikaci byla 15.866 Kč. Výše uvedené částky byly maximální možné. Reálná výše podpory 
v nezaměstnanosti závisí na průměrném výdělku v posledním zaměstnání. Podpora se vyplácela 
v omezené délce: 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku, 8 měsíců u uchazečů 
o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku a 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku. Sazba 
podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po 
zbývající podpůrčí dobu (tj. 1, 4 nebo 7 měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % 
průměrného měsíčního čistého výdělku uchazeče o zaměstnání, kterého dosáhl v posledním 
zaměstnání, nebo jeho vyměřovacího základu (pokud podnikal jako osoba samostatně výdělečně 
činná), a to přepočteného na 1 kalendářní měsíc. 
 
Dávky pro zdravotně postižené občany 
Změny v roce 2013: bylo možné pobírat současně rodičovský příspěvek i příspěvek na péči. Současně 
se také příspěvek na péči zvýšil o 2000 Kč (pro dítě ve věku 4 až 7 roků, které má III. nebo IV. stupeň 
závislosti). 
 
Životní minimum  
Výše životního nebo existenčního minima se v roce 2013 nezměnila. K poslednímu zvýšení došlo od 
1. ledna 2012. Životní minimum jednotlivce bylo 3410 Kč a existenční minimum jednotlivce 2200 Kč. 
 
Minimální mzda 
Od začátku roku 2013 začala platit nová výše minimální mzdy. Došlo ke sjednocení různých sazeb, 
a to tak, že jednotná minimální mzda byla stanovena ve výši 8.000 Kč za měsíc (resp. 48,10 Kč za 
hodinu). Tyto částky nové minimální mzdy se týkaly běžné 40. hodinové pracovní doby týdně. 
Představa studentů-vysokoškoláků o svých budoucích nástupních platech se také změnila. Zatímco 
v roce 2008 si většina z nich představovala plat přesahující 29.000 Kč, v letošním roce už by se 
spokojili s platem 19.900 Kč.  
Zdroj: http://socialni-davky-2013.eu, Mladá fronta dnes, 1. 10. 2013 
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Přehled nejdůležitějších událostí v turnovském zdravotnictví 
 
Panochova nemocnice 
V průběhu celého roku probíhala jednání o budoucnosti městu patřící Panochovy nemocnice, 
v samotném závěru roku bylo rozhodnuto o jejím sloučení s libereckou nemocnicí. (Více viz 
samostatná zpráva). 
 
Volné byty v domovech pro seniory 
Zatím ještě nikdy nenastala situace, kdy by nebyla poptávka po volných místech v domovech 
s pečovatelskou službou vyšší než nabídka. (Byty v těchto domovech slouží k ubytování seniorů nebo 
osob s postižením, kteří nejsou nemohoucí, jen potřebují k některým aktivitám asistenci). V roce 
2013 se situace změnila především z ekonomických důvodů. Vzrostla cena za ubytování, i za stravu 
a stalo se smutnou skutečností, že ne všichni senioři si mohou dovolit si pobyt hradit ze svého 
důchodu (často jen proto, že chtějí ušetřit peníze pro své děti a vnoučata, jak nám potvrdily 
pracovnice domovů). Cena za garsoniéru byla 4.500 Kč za měsíc.  
 
Společnost Spokojený domov přivítala českou Miss World 
Obecně prospěšná společnost Spokojený domov, která má pobočku v Turnově a jejímž úkolem je 
péče o seniory, přivítala 24. září vzácnou návštěvu – Miss České republiky 2006 a Miss World 2006 
Taťánu Kuchařovou. (Více viz Zdravotnictví – Spokojený domov).  
 
Fond Městského úřadu pro podporu sociální oblasti 
Byl zřízen v roce 2009. V roce 2013 byla vyhlášena dvě kola grantových řízení. V prvním kole bylo 
rozděleno 700.000 korun jedenácti organizacím, ve druhém kole bylo rozděleno 300.000 korun deseti 
organizacím.  
 
Na vlastní noze – celokrajský vzdělávací projekt 
Projekt byl určen na podporu začínajících drobných podnikatelů. Byl zahájen v říjnu 2012 ve všech 
okresech kraje. Zájemci o podnikání získají formou poradenství potřebné informace a ty jim jsou 
k dispozici po zahájení podnikání až 8 měsíců. Realizátorem celého projektu je turnovské sdružení 
Spirála, partnerem Centrum pro rodinu Náruč, které zajišťuje v rámci mateřských a rodinných center 
v celém Libereckém kraji besedy, určené osobám navracejícím se z rodičovské dovolené na trh práce.  
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Zdravotnické organizace působící v Turnově 
 

Centrum pro rodinu Náruč 
Adresa: Skálova 540 (v budově sokolovny) 
Statutární zástupce: Mgr. Petra Houšková 
 
Charakteristika:  
Centrum pro rodinu Náruč je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2000, je 
členem Sítě mateřských center, nositel ocenění Společnost přátelská rodině a držitel statutu 
organizace uznané MPSV pro činnosti v oblasti prorodinných aktivit na rok 2010-2012. Hlavní činností 
je provoz rodinného centra. Náruč nabízí prostor pro setkávání dětí a rodičů, organizuje volnočasové 
aktivity, kurzy pro osobní i odborný růst, tvůrčí aktivity pro děti a dospělé, společné výlety, slavnosti, 
pobyty, besedy a semináře, poradenství, hernu, miniškolku. Centrum je otevřené široké veřejnosti. 

 
Z aktivit v roce 2013 (výběr): 
Příměstské tábory 
Sdružení organizuje jarní a letní příměstské tábory, a to ve spolupráci s občanským sdružením Povyk. 
V roce 2013 se jarní tábor konal po třetí a letní po čtvrté. Děti se scházejí denně v prostorách Náruče 
ve Skálově ulici a věnují se připravenému programu – během jarního tábora děti lyžovaly ve Struhách, 
bruslily, hrály si v tělocvičně i v bazénu, lezly po horolezecké stěně a hrály spoustu dalších her. O tom 
letním se vydávaly jezdit na koloběžkách, lézt na skály, sjíždět Jizeru, poznávat okolí Turnova 
a samozřejmě nechybělo koupání.  
 
Miniškolka 
V září 2013 byl v Náruči zahájen celotýdenní dopolední provoz miniškolky – tedy školky, do které 
mohou rodiče na kratší dobu odložit děti od 2,5 let, které nedocházejí do běžné mateřské školky. 
Miniškolka slouží jinak jako příprava dětí na běžnou školkovou docházku (mateřské školy přijímají děti 
od 3 let) a také ti rodiče, kteří se o dítě starají doma a chtějí dětem dopřát kontakt s vrstevníky.  
 
Svatomartinská světýlka 
13. listopadu zazářila v parku za letním kinem Svatomartinská světýlka v lampionech nejmenších 
Turnováčků. Jedná se o akci připomínající legendu o svatém Martinovi se žebrákem. Od 16 hodin děti 
s rodiči vyráběly lampiony a v pět hodin se s nimi vydali do parku na pátrání po tajemném jezdci na 
koni a jeho pokladu. Akce se zúčastnilo asi sto dětí a jejich rodičů.  
Zdroj: Internetové stránky organizace, výroční zpráva nebyla dodána. 
 
 

Dětské centrum Turnov 
Adresa: Kosmonautů 1641 
Ředitelka: Marie Macháčková 
 
Charakteristika: 
Dětské centrum Turnov je příspěvková organizace města Turnova, která poskytuje komplexní péči o 
postižené děti a mládež s kombinovanými vadami od 2 do 26 let, které pro trvalé změny zdravotního 
stavu tuto péči potřebují. Péče je zajištěna formou ambulantních, denních a týdenních cyklů a může 
být hrazená ze zdravotního pojištění. 
V roce 2013 byla pořízena infrasauna (polovina ceny z dotace Krajského úřadu Libereckého kraje) 
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Statistika:  
O činnost organizace se v roce 2013 staralo 7 osob, z toho 2 fyzioterapeutky, 3 zdravotní sestry (dvě 
v MŠ speciální) a 1 externí lékař-ortoped (MUDr. Pavlína Hodíková). Příspěvek města na činnost tvořil 
1,466.000 Kč.  
 
Přehled služeb:  
Rehabilitační péče byla poskytována klientům Základní školy speciální a mateřské školy speciální na 
základě doporučení odborného lékaře (ortopeda nebo neurologa). Fyzioterapeutky a sestra provádějí 
cvičení Vojtovou metodou, na rotopedu, kondiční cvičení, senzomotorické cvičení, vodoléčbu, 
procvičení jemné motoriky, míčkování, canisterapii (terapie se psy – tj. zlatý retrívr Mája, jednou 
týdně). 
V organizaci je prováděná i terapie laserem pro širokou veřejnost, tyto služby jsou zpoplatněné 
a v roce 2013 přinesly tržbu ve výši 17.500 Kč.  
 
Přehled aktivit (výběr):  

 Zaměstnanci se zúčastnili řady vzdělávacích kurzů, např. VIII. jánskolázeňské symposium – 
Protetika DMO, Ortopedie kyčelních kloubů / Hodnocení škály poruch hybnosti, RHB 
ramenního kloubu (víkendové - 2 účastníci) / PN Turnov – IX. ošetřovatelský den (6 účastníků) 
/ Masarykova nemocnice Jilemnice – seminář Syndrom vyhoření (6 účastníků) / Jedličkův 
ústav Liberec – II. setkání zájmové skupiny reflexivní terapie - MUDr. Kuchař (2 účastníci) / 
Železný Brod – praktický seminář míčkování (2 účastníci). 

• Další akce: vánoční a velikonoční prodejní výstava výrobků našich klientů / aktuální 
spolupráce s občanským sdružením Andělé bez křídel / aktuální spolupráce s charitou v Jičíně 
/ předplavecký výcvik dětí / jednodenní výlety / návštěvy divadelních představení a výstav / 
příspěvky do měsíčníku Hlasy a ohlasy / součást Katalogu sociálních služeb 

Zdroj: Výroční zpráva organizace 
 
 

Fokus Turnov 
Adresa: Skálova 415 
Předsedkyně: Libuše Vydrová; ředitelka: Luďka Kanclířová 
 
Charakteristika:  
Fokus Turnov je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat občanům s duševním 
onemocněním a mentálním postižením starším 16 let při jejich začleňování do společnosti. Vzniklo 
22. listopadu 1994 a je tedy standardní součástí turnovského života, od roku 2002 se Fokus Turnov 
stal členem celorepublikového Sdružení Fokus. 
Provozuje dvě rehabilitační dílny, kde pracují klienti podle druhu postižení denně od 8.30 do 15.30 
hodin. Součástí těchto dílen je i kuchyň, kde si nacvičují jednoduché úkony v domácnosti, vaří, pečou 
a podobně. Nově je k dispozici i zahrada, kde někteří uživatelé nacvičují jednoduché práce včetně 
sekání trávy. V roce 2013 byl otevřen krámek přímo v prostorách sdružení, kde úspěšně nabízí 
k prodeji výrobky klientů. Ty jsou nabízeny také na mnoha kulturních akcích ve městě a okolí. Klienti 
pracují s keramikou, papírem, proutím a pedigem, s hedvábím, nově také smaltují – pod jejich 
rukama vznikají šperky, oděvní doplňky, bytové dekorace i funkční košíky.  
Sdružení zaměstnává na třetinu úvazku sociálního pracovníka, 4 pracovnice v sociálních službách, 
externistu – speciálního pedagoga a 2 dobrovolné pracovnice. 
 
Aktivity v roce 2013: 

 Otevření krámku, ve kterém jsou prodávány výrobky klientů 

 Zájezd do Maďarska: Klienti strávili šestidenní pobyt v maďarském Egeru v termálních lázních 
Zdroj: Výroční zpráva a internetové stránky organizace 
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Panochova nemocnice Turnov 
Jednatel společnosti: Ing. Tomáš Sláma, od srpna 2013 MUDr. Martin Hrubý  
Adresa: 28. října 1000 
 
Charakteristika:  
Panochova nemocnice byla nástupnickou organizací Městské nemocnice Turnov a vznikla k 1. lednu 
2008. Celý rok 2013 byl poznamenán starostmi o existenci nemocnice, na konci roku bylo rozhodnuto 
o jejím sjednocení s Krajskou nemocnicí v Liberci, které se uskutečnilo k 1. lednu 2014. (Více viz 
Turnov – souhrnné zprávy).  
 
Primáři a vrchní sestry jednotlivých oddělení: 
Interní MUDr. J. Tomášek, E. Kubíková / Chirurgické MUDr. D. Berndt, Bc. M. Mazurová / 
Gynekologické MUDr. P. Lidák, Martina Jurenková / Anesteziologicko-resuscitační MUDr. J. Patka, 
M. Nováková / Ortopedické MUDr. D. Ďurďa, M. Šestáková / Rehabilitační MUDr. I. Bašta, L. Honců / 
Radiodiagnostické 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. 
 
Oddělení nemocnice a jejich kapacita 
Pro rok 2013 došlo ke snížení kapacit několika oddělení, což odráželo dojednané podmínky se 
zdravotními pojišťovnami.  
Chirurgie: 34 (v roce 2012 37) / Interna a Jednotka intenzivní péče: 34 (40) / Gynekologie: 14 (14) / 
Ortopedie: 20 (20) / ARO a chirurgická Jednotka intenzivní péče: 4+3 (4+3) / Akutní rehabilitace: 25 
(25) / Následná péče: 36 (36).  
 
Statistiky výkonů 
V roce 2013 byla nemocnice donucena kvůli úhradové politice pojišťoven snížit celkovou výkonnost 
nemocnice. To vedlo ke snížení počtu odoperovaných TEP na ortopedickém oddělení. Snížení počtu 
chirurgických operací pro české pojišťovny bylo vykompensováno vyšším počtem odoperovaných 
cizinců. Došlo však k poměrně drastickému propadu v počtu operací gynekologických. 
Stoupl počet pacientů přijatých na lůžka následné péče (453 ku 338), což je stav pozitivní, naopak se 
nepodařilo pokračovat v nárůstu přijatých na akutní lůžka, kde naopak jsme zaznamenali pokles 
(5656 ku 5768). 
V ambulantní části nedošlo k výraznějším změnám ve spektru poskytované péče a počtu ošetřených 
pacientů. 
Hospodaření Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o., za rok 2013 skončilo účetní ztrátou ve výši 
26,935.000 Kč. Stěžejní vliv na tento výsledek byl způsoben poklesem výnosů od zdravotních 
pojišťoven, a to zejména vlivem úhradové vyhlášky (oproti roku 2012 o 31 milionů korun). Co se týče 
nákladů, došlo v roce 2013 k poměrně razantním úsporám v celkové výši 16,7 milionů korun. 
Nejvyšších úspor bylo dosaženo ve snížení nákupů materiálů o 8 mil a mzdových nákladů o 7,9 
milionů korun. 
 
Z činnosti v roce 2013: 
Rok 2013 byl pro nemocnici zlomovým, protože už od jeho počátku se řešila budoucnost nemocnice 
jako takové. V úvodu roku zaznamenala nemocnice propad příjmů a s tím související finanční 
a samozřejmě i odborné problémy. Samostatná turnovská nemocnice tak zanikla k poslednímu dni 
roku 2013. (Více viz Turnov – souhrnné zprávy). 
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Změna vedení 
V srpnu 2013 došlo k personálním změnám ve vedení nemocnice. Na post jednatele rezignoval 
Ing. Sláma. Do funkce jednatele byl jmenován MUDr. Martin Hrubý do doby definitivního vyřešení 
další budoucnosti nemocnice. Po provedené fúzi tato funkce zanikla. 
 
Unikátní operace v Turnově 
7. října provedli ortopedi turnovské Panochovy nemocnice pod vedením primáře MUDr. Dalibora 
Durďy unikátní operaci náhrady kolenního kloubu, a to novým způsobem, kdy je pro pacienta na míru 
připravena šablona pro opracování kosti a umístění endoprotézy. Operaci nehradí zdravotní 
pojišťovny, proto ji zaplatila firma, dodávající potřebné vybavení. Běžným operačním způsobem 
provedou v turnovské nemocnici přibližně dvě stovky operací kolenního a kyčelního kloubu.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
 
 

Nempra 
Adresa: 28. října 1000 
Jednatel: Miroslav Pokorný 
 
Charakteristika:  
Společnost vznikla v roce 1996 a jediným společníkem byla Městská nemocnice Turnov, později 
Panochova nemocnice Turnov. 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. Činnost společnosti je od počátku stejný – výroba a rozvod tepla, 
výroba a rozvod elektrické energie, velkokapacitní praní prádla, zprostředkování služeb a pořádání 
odborných seminářů a školení. K začátku roku 2014 společnost zanikla, a to v souvislosti s fúzí 
turnovské nemocnice s libereckou. 
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
 
 

Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené  
Adresa: Jeronýmova 517 (v budově knihovny) 
Kontaktní osoba: Jana Boudová ze SONS v Jablonci nad Nisou 
 
Charakteristika: 
Centrum má kontaktní místo v Městské knihovně Antonína Marka, pod jehož patronací funguje, a to 
ve spolupráci a za asistence odborných organizací SONS v Jablonci nad Nisou (Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých) a Tyfloservisu v Liberci. I turnovské centrum se věnuje občanům se 
zrakovým postižením, kterým nabízí především poradenství. V Turnově se jeho členové a příznivci 
pravidelně setkávají v úterý odpoledne právě v knihovně, kde mají možnost pracovat s ozvučeným 
počítačem i dalšími kompenzačními pomůckami a kde pořádají občasné kulturní akce. Knihovna 
nevidomým a zrakově postiženým vychází vstříc i půjčováním zvukových knih, a to jako jediná 
knihovna v širokém regionu. 
Zdroj: Internetové stránky Městské knihovny Antonína Marka a internet 
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Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec, odloučené 
pracoviště Turnov 
Adresa: Žižkova 2030 
Vedoucí poradny: PhDr. David Cichák 
 
Charakteristika: 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. 
Jako odborné pracoviště spadá do sítě zařízení Centra intervenčních a psychosociálních služeb 
Libereckého kraje. Hlavní sídlo organizace je v Liberci, Tanvaldské ulici, odloučené pracoviště v 
Turnově bylo zřízeno v Žižkově ulici v budově penzionu pro seniory, další pracoviště je v Semilech. 
Organizace se ve velké míře věnuje žadatelům o adopci dětí a či o pěstounskou péči. Konzultace 
a péče jsou bezplatné. 
 
Statistika:  
V organizaci pracovalo stejné množství pracovníků jako v předchozím roce, tj. 9,35 psychologů a 3,80 
sociálních pracovníků.  
V Turnově (v organizaci celkem) bylo registrováno 96 (934) nových případů, celkový počet případů byl 
204 (1900), bylo odvedeno 847 (8475) konzultací a 63 (1210) případů bylo uzavřeno.  
V rámci přípravy na náhradní rodinnou péči (adopce, pěstounství) bylo v organizaci celkem otevřeno 
44 nových případů, bylo vedeno 72 případů, odvedeno 1896 konzultací se 103 účastníky.  
Zdroj: Výroční zpráva a internetové stránky 
 
 

První turnovská chráněná dílna 
Adresa: Koňský trh 615; Provozovna: Příšovice 140 
Předseda: Ing. František Stiller 
 
Charakteristika:  
Chráněná dílna poskytující zaměstnání občanům s fyzickým handicapem, kteří mají sníženou pracovní 
schopnost, nebo úplnou invaliditu, vznikla v roce 2007 jako občanské sdružení. V roce 2008 získala 
dílna Cenu obce Turnov. Začínala v Turnově u autobusového nádraží (Konělupy č. 669), v roce 2009 
se přestěhovala do Příšovic. Provozuje i pobočku v Modřišicích v areálu tiskárny Polygraf, kde 
zaměstnanci provádějí drobné manuální práce pro tiskárnu. Práce spočívá především v kompletaci 
a balení zásilek pro různé klienty – v současnosti zhruba pro 40 firem. Jako první se podařilo získat 
ruční práci při odjehlování hrubých výlisků pro firmu Emuge. Další významní klienti jsou např. 
Preciosa, KV Final, Primus, Draslovka Kolín, Sklostroj Turnov, Toyota ČR, vojenské lázně Teplice, 
Wurth, Unipress Turnov či Semileas. 
 
Rok 2013: 

 V dílně pracovalo v průměru 25 zaměstnanců, a to ze širokého okolí Turnova.  

 17. října v noci někdo úmyslně založil požár v Chráněné dílně v Příšovicích, která zaměstnává 
pracovníky se změněnou pracovní schopností z širokého regionu. Pachatel rozbil okno 
a vhodil dovnitř zapálený kanystr s hořlavinou. Škoda vystoupala na půl milionu, a to 
především díky včasnému zjištění a okamžitému zásahu hasičů. Kdyby požár vypukl v plné 
síle, byla by škoda mnohem vyšší. Vzápětí zareagovala Nadace ČEZ, která dílně věnovala 
100.000 korun na okamžitou pomoc.  

 V roce 2013 obdrželo sdružení dotaci z Úřadu práce Semily ve výši 2,066.368 Kč na zřízení 
pracovních míst a na provozní a mzdové náklady, z nadačního fondu Preciosa 30.000 Kč na 
stavební úpravy ke zlepšení prostředí pro zdravotně postižené.  

Zdroj: Výroční zpráva organizace 
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Svaz postižených civilizačními chorobami České republiky 
Adresa: Studentská 1598 
Statutární zástupce: Božena Zajíčková 
 
Charakteristika:  
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. 
Zdroj: Internet, výroční zpráva nebyla dodána 
 
 

Slunce všem 
Adresa: Kosmonautů 1641 
Předsedkyně: Marcela Kurfistová 
 
Charakteristika:  
Spolek Slunce všem vznikl v Turnově v roce 2004. Hlavní náplní činnosti byla péče a pomoc osobám 
s mentálním postižením a autismem a jejich rodinám (jedná se o jediné zařízení pro autisty v celém 
Libereckém kraji). V prvních letech spolek působil jako doplňující součást Dětského centra Sluníčko 
v Turnově, kam tyto děti docházely do mateřské a speciální školy. Později vybudovali klubovnu 
v budově Speciální školy v Sobotecké ulici. Jak děti dorůstaly, vyvstal problém, jak a kde o ně bude 
postaráno v jejich dospělém věku, proto se cílem spolku stala snaha vybudovat v Turnově Denní 
centrum pro dospělé postižené autismem – to bylo otevřeno v roce 2012. Na konci roku 2013 se 
objevily informace, že se podaří vybudovat pro Denní centrum novou účelovou budovu. Lidé 
postižení autismem nejsou schopni žít samostatně a není žádoucí vytvářet příliš velké terapeutické 
skupiny. Důležitým prvkem je nácvik sebeobrany.  
Spolek se zabývá volnočasovými aktivitami pro dětské a dospělé autisty, provozuje zájmové kroužky – 
výtvarný, pracovní či hudební, pořádá různé akce a výlety. Výrobky klientů pak prodává na trzích 
a akcích ve městě.  
 
Rok 2013: 
V roce 2013 do Centra denních služeb docházelo 6 osob, jeho provozní doba byla od 8.00 do 13.00 
hodin s různými úpravami. Sdružení zaměstnávalo 6 sociálních pracovnic, které jsou zároveň 
členkami sdružení, případně rodiči některých z dětí.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace a její internetové stránky 
 
 

Spokojený domov v Turnově 
Adresa: Lhotická 159, 295 01 Mnichovo Hradiště; Turnov: Zborovská 519 (budova hotelové školy) 
Ředitelka: Bc. Kamila Sedláková; vedoucí turnovského pracoviště: Marie Kočová 
 
Charakteristika: Spokojený domov, o. p. s., začal poskytovat sociální služby 1. ledna 2012 jako 
nástupnická organizace Občanského sdružení Spokojený domov. V roce 2013 organizace otevřela 
pobočku i v Turnově (bez pobočky zde ale působila už od roku 2009). Věnuje se především starším 
občanům a občanům s handicapem, kterým poskytuje pečovatelské služby spočívající nejen v 
zajištění nákupů a dovozu obědů, ale i v jednoduché výpomoci v domácnosti, prádelnu, krejčovské 
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služby atd. Smyslem je, aby lidé odkázaní na pomoc jiných lidí nemuseli trávit konec života 
v hospicích či domovech důchodců. Asistenti jsou schopní a ochotní s lidmi vyjet k lékaři, na nákupy, 
nebo i za kulturou. Organizace působí i v nejmenších vesnicích regionu, vždy zhruba v okruhu zhruba 
15 km od kontaktních míst v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Turnově, Kněžmostě a Jinolicích u 
Jičína. 
V roce 2013 organizace zaměstnávala 24 pracovníků v hlavním pracovním poměru a 23 osob na 
krátkodobé smlouvy a dohody. Organizace vydává dvouměsíčník – zpravodaj Spokojený domov. Mezi 
početné sponzory organizace patří i firma Ontex. 
 
Aktivity v roce 2013 (turnovský výběr):  

 Otevření turnovské pobočky proběhlo v únoru.  

 V květnu se oficiální tváří společnosti stal herec a dabér – turnovský rodák Václav Knop. 

 24. září přijela do Turnova vzácná návštěva – Miss České republiky 2006 a Miss World 2006 
Taťána Kuchařová. Ta je patronkou nadace Krása pomoci, která se Spokojeným domovem 
spolupracuje. Jednalo se o návštěvu ryze pracovní, kde se dojednávaly projekty. Pro návštěvu 
bylo nachystáno občerstvení v místní Obchodní a Hotelové škole ve Zborovské ulici, kde sídlí 
i Spokojený domov. (Fotografie ve fotopříloze). 

 Klienty sdružení byli i turnovští manželé-malíři Jaroslava a Jan Solovjevovi: „Po sklouznutí ze 
židle ležela moje paní nejdřív na chirurgickém oddělení pro následnou péči u MUDr. Bašty. 
Celý čas mě sháněla, že chce jít domů. Touhle nadějí ji v nemocnici utěšovali a slibovali jí, že ji 
pustí domů, až se víc rozchodí. Že musí cvičit, snažit se pohybovat a až bude v lepší kondici, 
tak že ji pustí domů. Slíbil jsem jí, že na Vánoce už bude doma. Začal jsem shánět informace, 
jak jí obstarat sociální služby, a tak jsem zjišťoval, jak sociální služby slouží o Vánocích. 
Neslouží v sobotu ani v neděli a že ještě nevědí, kolik lidí bude sloužit o Vánocích. Paní 
magistra Kocourová mi poradila, abych se obrátil na paní Kočovou ze sociálních služeb 
„Spokojený domov“. A pro mě to bylo něco tak zázračného, něco, co zavonělo přítomností 
Boha. Od první chvíle jsem se nestačil divit. Sestřičky milé, ochotné vykonávat i ty 
nejšpinavější služby svým pacientům, chodící sloužit i o nedělích a svátcích a dokonce i večer 
„na Silvestra“. Prostě něco v těchhle dobách naprosto nečekaného a připomínalo mi to 
jeptišky, které sloužily a pomáhaly pacientům, jakoby sloužily samotnému Kristu. Takže i já 
jsem se setkal s živým zázračnem a obětavostí sebe sama ve prospěch těch starých 
nemohoucích bratří, lidí očekávajících své poslední vydechnutí – a za to Bohu děkuji.  
Jan Solovjev.“ (z výroční zprávy) 

 14. března 2013 se v Turnově uskutečnila osvětová přednáška Hany Rejzkové o trénování 
paměti 

Zdroj: Internetové stránky organizace a internet (Fotografie ve fotopříloze). 
 
 

Zdravotně sociální služby Turnov 
Adresa: 28. října 812 
Ředitel: Bc. Jaroslav Cimbál 
 
Charakteristika:  
Zdravotně sociální služby Turnov je příspěvková organizace zřízená Městem Turnov v roce 2001 
k zajištění péče o turnovské seniory a osoby s duševním postižením či chronickým onemocněním. 
Hlavním sídlem organizace je Domov důchodců Pohoda v ulici 28. října 812, kde jsou poskytovány 
služby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, odlehčovací služby i pečovatelské služby. 
Dále provozuje domy s byty se zvláštním určením v Žižkově ulici, čp. 2030–2032 a 2047 a v ulici 
Granátové, čp. 1897. V podstatě platí, že v DD Pohoda žijí lidé, kteří vyžadují celodenní asistenci 
a v domovech v Žižkově a Granátově ulici lidé, kteří jsou více soběstační a využívají pomoci v rámci 
terénní pečovatelské služby. 
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Od roku 2008 je struktura služeb následující:  

 Domovy pro seniory: jedná se o domovy, ve kterých staří občané nebo jiní potřební občané 
žijí a dostává se jim pravidelné pomoci. V těchto domovech obvykle žijí senioři, kteří jsou 
ještě v dobrém duševním i fyzickém stavu. 

 Domovy se zvláštním režimem: jsou domovy pro osoby, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu chronického duševního onemocnění, nebo závislosti na návykových látkách, 
a osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc zaměstnanců domova.  

 Pečovatelská služba: Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje 
ve vymezeném čase v domácnostech osob nebo v zařízeních sociálních služeb. Pracovníci 
mohou pomoci mj. s úklidem domácnosti, s nákupem a zajištěním léků, s hygienou, 
pochůzkou po úřadech apod. Také rozvážejí zájemcům obědy. 

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

 Odlehčovací služby: terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, o které pečuje rodina v jejich domovech. Cílem služby je umožnit pečujícím 
osobám nezbytný odpočinek. 
 

Rok 2013 byl pro organizaci složitý, především z finančního hlediska, protože došlo k masivnímu 
výpadku financí ze strany státu, proto organizace zajišťovala pouze svůj chod bez dalších investic 
a obnovy majetku. Došlo však ke spravedlivějšímu nastavení systému financování ze strany 
Libereckého kraje.  
Obyvatelům poskytuje stát příspěvek na péči, a to v několika stupních dle jejich zdravotního stavu – 
v turnovských domovech žilo v roce 2013 13 osob se středně těžkou závislostí, 30 s těžkou závislostí 
a 23 s úplnou závislostí na pomoci druhých. 
V roce 2013 byla rekonstruována ulice 28. října, což se negativně dotklo obyvatel DD Pohoda, 
především kvůli špíně a prašnosti.  
O provoz organizace se staralo kolem 80 pracovníků, jedná se o přepočtený stav na úvazky: 
8,5 zdravotních sester, 15 sociálních pracovnic, 2 ergoterapeuté, 45,3 sociálních pracovníků, 
6,5 technologicko-hospodářských pracovníků a 14 dělníků.  
 
Statistika DD Pohoda za rok 2013:  
V roce 2013 bylo registrováno 94 nových žádostí o trvalý pobyt v domovech, z toho bylo 7 lidí 
umístěno do domova pro seniory, 17 do domova se zvláštním režimem a 19 lidí zemřelo dříve, než 
došlo k rozhodnutí. 51 osob bylo umístěno na krátkou dobu v souvislosti s výkonem odlehčovací 
služby (29 do domova pro seniory a 22 do domova se zvláštním režimem).  
V domovech zemřelo 24 jejich obyvatel.  
Ke konci roku žilo v domovech 74 osob, což byla jejich plná kapacita. Průměrný věk byl 87,9 let (ženy 
89,2 a muži 83,2).  
 
Statistika pečovatelské služby za rok 2013: 

 Úsek 28. října – centrum denních služeb a terénní pečovatelská služba.  
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Počet uživatelů centra denních služeb byl 11 a terénní služby 106 (v roce 2012 122). Všem novým 
žadatelům o služby bylo v roce 2013 vyhověno (3 o centrum denních služeb a 40 o terénní službu). 
20 uživatelů služeb zemřelo.  

 Úsek Výšinka (bývalý dům s pečovatelskou službou) – 72 uživatelů – obyvatel domu, 
12 zemřelo, 3 se přestěhovali do DD Pohoda, 7 nových uživatelů. Kapacita domu je 122 
osob, 93 bytů, z toho je 64 garsoniér a 29 dvougarsoniér.  

 Úsek Žižkova (bývalý domov pro seniory) – 90 uživatelů – obyvatel domu, 10 zemřelo, 5 se 
přestěhovalo do DD Pohoda, 10 nových uživatelů. Kapacita domu je 152 osob, ve 4 domech 
se nacházelo 92 garsoniér a 30 bytů 1+1 pro manželské páry. 

 
Přehled akcí (výběr):  
Týden sociálních služeb 
7.–13. října proběhl 5. ročník akce Týdne sociálních služeb v ČR. Turnovská organizace se připojila 
k dalším 468 zařízením z celé republiky. Cílem akce, kterou doprovází řada programů, je informovat 
veřejnost o kvalitách a možnostech moderních sociálních služeb. 9. října proběhl Den otevřených 
dveří ve všech zařízeních, které organizace provozuje.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace, webové stránky organizace a internet 



Kronika města Turnova 2013  |190 
 

 

Turnovské firmy a podnikatelé 

 
V Turnově počty podnikatelů narůstají 
Na konci roku 2012 bylo v Turnově a jeho okolí o 65 podnikatelů více, než v roce předchozím. Na 
vlastní žádost bylo živnostenské oprávnění zrušeno 135 osobám (o 3 více), přerušených živností bylo 
857 (o 7 méně), o obnovení požádalo 271 subjektů (o 3 více). Celkový počet živností byl 9981, což je 
o 239 více než v roce 2011. Z toho fyzických podnikatelů bylo 6348 (o 57 více) a právnických osob 673 
(o 8 více). Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u živnosti volné, a to o 119, dále o 62 u živností vázaných, 
o 54 u živností řemeslných a o 4 u koncesovaných.  
 
Ke konci roku 2013 se počet živností v Turnově vyšplhal na 10.340. Jedná se o 359 víc než v roce 
předešlém. Počet podnikatelů vzrostl o 95 na 7116, z toho fyzických osob bylo 6212 (o 74 více) + 222 
cizinců (o 12 více) a právnických osob bylo 682 (o 9 více). Živnosti: řemeslných bylo 3147 (o 63 více), 
vázaných 924 (o 75), koncesovaných 401 (o 88 více) a volných 5868 (o 133 více). 126 živností bylo 
zrušeno na vlastní žádost (o 9 méně). 
 
Město pro byznys 
Turnov se umístil na pátém místě v hodnocení odborné ankety Město pro byznys Libereckého kraje, 
kterou zpracovává odborný týdeník Ekonom. V tomto ročníku výzkum hodnotil města na základě 
tématu „spolupráce radnice a podnikatelů“. Na prvním místě se umístil Železný Brod, na druhém 
Jablonec nad Nisou, na třetím Tanvald a na čtvrtém Semily. Za Turnovem pak následovala města 
v tomto pořadí: Frýdlant, Liberec; Česká Lípa, Nový Bor a Jilemnice. (Porovnávají se obce s rozšířenou 
působností). 
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Firmy spojené s městem: 
 

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

 Městská teplárenská Turnov 
 Technické služby Turnov 
 Městská sportovní Turnov (viz kapitola Sport) 
 Kulturní centrum Turnov (viz kapitola Kultura) 
 Panochova nemocnice Turnov, s. r. o. (do konce roku 2013, poté spojení s libereckou 

nemocnicí), (viz kapitola Zdravotnictví) 
 Nempra, s. r. o. (do konce roku 2013, poté zánik), (viz kapitola Zdravotnictví) 

 
Sdružení obcí 

 Vodohospodářské sdružení 
 
 

Městská teplárenská Turnov, s. r. o.  
Adresa: Kosmonautů 1559, Turnov, 511 01 
Jednatel: Ing. Vladimír Konopka 
 
Charakteristika:  
Společnost vznikla zrušením státního podniku TEPLO Turnov k 1. 1. 1997, kdy převzala do 
komplexního pronájmu tepelné zařízení v majetku města. K 1. 9. 2002 společnost od města Turnov 
odkoupila veškerý do té doby pronajímaný movitý majetek a k 30. 12. 2002 vložilo město Turnov do 
společnosti většinu nemovitého majetku (teplovodní sítě a lokalitu Nádražní) a navýšilo základní 
jmění na 25,100.000,-Kč. Po rozsáhlých rekonstrukcích, které proběhly v letech 1993–1997, došlo 
k plné plynofikaci výtopen a celkovému přechodu na teplovodní vytápění.  
Společnost vlastní licence na výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie, výrobu elektřiny a na 
výrobu a dodávku tepelné energie. Dále nabízí topenářské práce a práce s montážní plošinou.  
Objekty: Tepelná energie byla vyráběna a rozváděna ze šesti míst – z teplárny Výšinka, výtopny 
Nádražní, výtopny Žižkova, výtopny Přepeřská, kotelny 5. května a kotelny Výšinka II. 
 
Činnost v sezoně 2012/2013 (od září do srpna): 
Zima patřila k chladnějším, prosinec a leden měly za posledních dvacet let nejvíce dnů s průměrnou 
teplotou pod nulou. Množství dodaného tepla i přesto dosáhlo jen asi poloviční hodnoty, než bylo 
běžné cca před deseti lety. Především z důvodu zateplení mnoha budov a ekonomičtějším chováním 
spotřebitelů.  
V kotelně 5. května byly osazeny dva nové kondenzační kotle, každý o výkonu 90 kW. 
Počet zaměstnanců se ve sledovaném období snížil ze 14 na 12.  
Odběrateli Městské teplárenské bylo i v roce 2.032 bytových jednotek a dalších zařízení, v nichž bylo 
vytápěno celkem cca 160.000 m2 podlahové plochy. Společnost zajišťovala koncesí vytápění Domu 
s pečovatelskou službou Bělá. 
Celkový instalovaný výkon na jmenovaných zdrojích klesl po rekonstrukcích z předimenzovaných 
35,79 MWt na 21,62 MWt. Při výrobě tepelné energie a elektřiny se spotřebovalo za sledované 
období 2,13 mil. m3 zemního plynu. 
 
Cena tepla: V topné sezoně 2012/2013 byla cena stanovena na 559 Kč za gigajoule, což bylo o 5 Kč 
více, než v sezoně minulé. Cena tepla v patnáctitisícovém Turnově patří v kraji dlouhodobě mezi 
nejnižší. Domácnost v Turnově za vytápění zaplatila v průměru 10.083 Kč, maximem bylo 12.138 Kč. 
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Změny v kotelně v Žižkově ulici 
V prostoru výměníku stávající kotelny byla vybudována nová – došlo k minimalizování vnitřních 
rozvodů a instalování doplňkové technologie vedoucí k minimalizaci spotřeby plynu. Ze staré kotelny 
byly odvezeny desítky tun demontované techniky (kotle, rozvody…) a vyprázdněná budova byla 
odevzdána zpět vlastníku – Městu. To ji nabídlo k prodeji. 
 
Porucha v kotelně na Výšince: Na konci března došlo k závažné poruše kogenerační jednotky 
Jenbacher 320. Následovala několikamilionová ztráta (cca 3 miliony). Neplánovaně musela být (místo 
opravy) pořízena nová jednotka Quanto D580 o výkonu 600 kW, která byla uvedena do provozu 
v listopadu 2013. Pracovníci firmy rozebrali a po kusech odvezli starou jednotku a starý kotel, čímž 
ušetřili milionové náklady – při odvozu jednotky vcelku by musela být zbourána jedna stěna kotelny.  
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
 
 

Technické služby Turnov, s. r. o. 
Adresa: Sobotecká 2055, Turnov, 511 01 
Jednatel: Libor Preisler 
 
Charakteristika:  
Společnost vznikla transformací městské rozpočtové organizace Technické služby města Turnova 
k 1. lednu 1997. Jediným společníkem je Město Turnov. Areál Technických služeb vybudovalo město 
nákladem 26,760.000 Kč a společnost je zde v nájmu, ostatní movitý majetek (vozidla, vybavení 
apod.) je majetkem společnosti. 
Společnost se stará o odvoz odpadů, čistotu města a údržbu místních komunikací, veřejné osvětlení, 
údržbu hřbitovů, výlep reklamních plakátů na vlastních plakátovacích plochách (v roce 2013 ve městě 
osadila několik nových plakátovacích ploch soukromá firma Rengel) a provoz několika veřejných WC. 
Zároveň příležitostně zajišťuje další služby – drobné stavby, reklamní činnost apod.  
V roce 2013 měla společnost celkem 43 zaměstnanců.  
 
Příjmy v roce 2013 
V roce 2013 bylo společnosti uhrazeno za svoz odpadů ve městě 10,827.000 Kč a 10,669.000 Kč na 
ostatní činnost. 17,862.000 Kč společnost získala z dalších zdrojů (úhrady za služby jiných 
objednatelů, především svoz odpadů mimo město, poplatky za složení odpadů na Vesecku a další 
služby, např. Výstavba nového veřejného osvětlení pro Jenišovice 150.000 Kč,- / Opravy překopů na 
komunikacích pro VAK Turnov 110 000,- Kč / Opravy a úklid komunikací pro Příšovice 159.000,- Kč / 
Opravy komunikací v areálu firmy Mlýn Perner Svijany 100.000,- Kč / Opravy komunikací a opravy 
veřejného osvětlení pro Karlovice 17.000,- Kč / Opravy komunikací a veřejného osvětlení pro 
Kacanovy 95.000,- Kč / Opravy a úklid komunikací pro Obec Ohrazenice 102.000,- Kč).  
Celkové výnosy společnosti za rok 2013 byly 39,358.000,- Kč. 
 
Činnost jednotlivých středisek v roce 2013: 
 

 Komunikace 
Jako každý rok byly i v roce 2013 prováděny opravy komunikací po zimě, a to částečně svépomocí, 
částečně dodavatelsky. Při realizaci všech oprav bylo zpracováno celkem 261 tun živičné směsi. Při 
opravách komunikací v okrajových částech bylo zpracováno 386 tun asfaltového recyklátu. 

 Opravy výtluků (K. S. B. Pardubice): ulice Studentská, Komenského, Pekařova, Zahradní, 
Dělnická, Pelešany, Mašov a Vesecko. 

 Opravy chodníků: Pekařova, Bukovina, Dolánky, Kozákovská, tržnice u nádraží ad. 

 Opravy v okolních obcích: komunikace v Kacanovech, v Příšovicích a v Ohrazenicích, 
Vodovody a kanalizace Turnov, Mlýn Perner ve Svijanech,  
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 Celkové výnosy střediska byly za rok 2013 ve výši 4,070.000,- Kč. 
 

 Odpady 

 Středisko zajišťovalo svoz tuhého komunálního odpadu v Turnově a v obcích Jenišovice, 
Ohrazenice a Rakousy. K tomu účelu slouží několik typů sběrných nádob: 284 ks nádob o objemu 
1100 l. (kontejnery u bytových domů), 249 ks. nádob o objemu 240 l (větší popelnice u rodinných 
domů), 3708 ks nádob o objemu 110 l. (menší popelnice u rodinných domů) a 284 odpadkových košů 
z veřejných prostranství. V současnosti jsou pro svoz odpadů využívány i sběrné igelitové pytle, těch 
bylo 2000 ks. Naprostá většina nádob je dnes vyrobena z plastu. Dříve obvyklé plechové kontejnery 
již téměř vymizely. Za uvedené období bylo svezeno celkem 5376 tun komunálních a objemných 
odpadů. 

 Středisko disponuje i 47 kusy velkokapacitních kontejnerů, kterými odváží velké množství 
odpadů, a 12 kusů těchto velkokapacitních nádob je umístěno na sběrném dvoře ve Vesecku, kde 
bylo přijato 2133 tun stavebních sutí a živic.  

 Tříděný odpad: V roce 2013 byl zajišťován tříděný sběr plastů, papírů a skla, a to 
prostřednictví speciálních, barevně odlišených kontejnerů. Ty byly umístěny na 62 místech ve městě 
v celkovém počtu 314 kusů (u soukromých objektů je umístěno dalších 108 ks nádob). Za sledované 
období bylo vyseparováno celkem 867 tun druhotných surovin. 

 V listopadu byl v ulici 28. října umístěn kontejner na textil Diakonie Broumov, který je 
využíván pro humanitární účely. (Fotografie ve fotopříloze). 

 Svoz bioodpadu: v určených lokalitách byly občanům dle požadavků přiděleny speciální 
popelnice na bioodpad ze zahrádky – celkem se jedná o 592 ks. nádob, které jsou vyváženy 
speciálním vozem na kompostárnu na Malém Rohozci. Za sledované období bylo na kompostárnu 
přijato 1140 tun bioodpadů a navštívilo ji celkem 1735 místních občanů 

 Sběrný dvůr: Středisko provozuje sběrný dvůr na Vesecku, kde je buď zdarma či za úhradu 
možné odložit téměř jakýkoli odpad. Sběrný dvůr za rok 2013 navštívilo celkem 1692 občanů, což je 
o cca 100 občanů více než v roce 2012. 
 
Celkové výnosy střediska byly za sledované období roku 2013 ve výši 22,974.000,- Kč. 
 

 Veřejné osvětlení 
Na území města se organizace stará o veřejné noční osvětlení, v roce 2013 je zajišťovalo 2455 zdrojů 
– lamp. Tento počet v souvislosti se vznikem nových lokalit narůstá.  
Středisko zajišťuje také vánoční výzdobu umisťovanou na sloupy veřejného osvětlení. Jedná se 
o světelné hvězdy, stromečky a další obrazce s vánoční tematikou.  
V roce 2013 byly natřeny všechny stožáry lamp na Výšince a v sadech byla osazena nová svítidla.  
Byly provedeny i práce pro cizí subjekty, a to na základě vyhraných výběrových řízení, mj.: 
Vybudování nového osvětlení pro Jenišovice 150.000,- Kč / Vybudování nového osvětlení na 
Bukovině 133.000,- Kč / Vybudování nového osvětlení v části ulice 28. října 250.000,- Kč / Opravy a 
údržba veřejného osvětlení pro Mírovou pod Kozákovem 50.000,- Kč / Zhotovení veřejného osvětlení 
pro firmu Solsats, s. r. o. 55.000,- Kč. 
Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši 2,573.000,- Kč. 
 

 Čistota města 

 Úklid města: Organizace zajišťuje úklid města, a to pomocí strojů i ručního čištění. K dispozici 
má tři zametací vozy, kropicí vůz a k úklidu psích exkrementů motocykl Yamaha s vysavačem. Na jaře 
pravidelně dochází k celkovému úklidu města, poté se uklízí jen v některých částech (hlavně v centru) 
1x za 14 dní a v dalších částech jen několikrát do roka. Ruční úklid v nepřístupných místech zajišťují 
dva pracovníci.  
Středisko zajišťuje úklid i pro okolní obce, a to v Ohrazenicích, v Kacanovech, v Karlovicích, na Všeni 
a v Bílé. Uklízí i v areálech firem Kamax, Saint Gobain, Preciosa, Šroubárna a Sklostroj.  
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 Zimní údržba: Organizace udržuje komunikace pro auta i pěší v zimních měsících, a to dle 
schválených plánů buď solí, nebo inertním materiálem. V roce 2013 bylo spotřebováno 132 tun solí 
a 483 tun inertního materiálu. Stroji vypomáhají i další organizace (Zahradnictví Hájek, Sempra 
Turnov a Solsats).  
Organizace zajišťovala zimní údržbu i pro obce Ohrazenice, Kacanovy, Olešnici a firmu Kamax, 
Panochovu nemocnici, BusLine, Trima, pro Krajskou správu silnic a dálnic a Kulturní centrum Turnov.  
Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši 6 855.000,- Kč. 
 

 Hřbitovy: 
Středisko zajišťuje sedm hřbitovů na katastru města. Na nich se v roce 2013 nacházelo cca 3300 
hrobů, z toho 2820 placených a 480 neplacených a opuštěných. V kolumbáriu na mariánském 
hřbitově bylo využito 96 míst.  
Celkové výnosy hřbitova byly ve sledovaném období 1,704.000,- Kč. 
 

 Výlep plakátů:  
Pro soukromé objednatele zajišťuje organizace výlep reklamních plakátů na k tomu účelu zřízených 
plakátovacích plochách. Těch bylo v roce 2013 celkem 32, z toho 20 v centru města.  
Celkové výnosy střediska byly ve sledovaném období 436.000,- Kč. 
 

 Veřejné záchodky 
Organizace provozuje veřejná WC ve Skálově ulici, na autobusovém nádraží a na Mariánském 
hřbitově.  
Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši 746.000,- Kč. 
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
 
 

Vodohospodářské sdružení Turnov 
Adresa: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01 (druhé pracoviště v Semilech) 
Ředitelka: Markéta Červová, Předseda sdružení: Ing. Milan Hejduk (bývalý starosta města) 
 
Charakteristika:  
Vodohospodářské sdružení Turnov je dobrovolný svazek obcí založený dle zákona o obcích a je 
vlastníkem vodohospodářské infrastruktury členských obcí. Bylo založeno v roce 1995. Hlavní náplní 
sdružení je vykonávání činností vlastníka této infrastruktury – investiční činnost a zajištění systému 
provozování. Jde o zajištění rozvoje vodohospodářského majetku v členských obcích (výstavba 
vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a dalších vodních děl). 
Výběrovým řízením se provozovatelem vlastního i pronajatého (od obcí) vodohospodářského 
majetku od 1. 1. 1996 stala provozní společnost VAK Turnov, a. s. , vzniklá privatizací státního 
podniku Vodovody a kanalizace. V průběhu několika let odkoupila všechny akcie VAK Turnov, a. s., 
(Vodovody a kanalizace), provozní společnost SčVK, a. s., Teplice (Severočeské vodovody a 
kanalizace). Následovala fúze s vlastníkem (100 % akcionářem) – SčVK, a. s., Teplice. K 31. 12. 2003 
došlo k ukončení činnosti firmy VAK Turnov, a. s., a od 1. 1. 2004 byla provozovatelem majetku VHS 
Turnov SčVK, a. s., Teplice. Od roku 2008 byl pak v rámci provozní společnosti veškerý majetek VHS 
provozován nově vytvořeným závodem Turnov se sídlem v Jilemnici, který zajišťoval komplexní 
provoz pro VHS Turnov a pro další obce okresu Semily v původním přijatelném režimu. 
Provozovatelské smlouvě skončila k 31. 12. 2010 platnost. 
Řídícím orgánem je Rada sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov, která měla 28 členů – 
zástupců všech členských obcí. Statutárním zástupcem voleným na období čtyř let je předseda Rady 
sdružení VHS Turnov. Dalším orgánem organizace je pětičlenná Dozorčí rada VHS Turnov. Přijetí 
zaměstnanců schvaluje Rada VHS Turnov. Ředitele jmenuje a odvolává Rada sdružení VHS Turnov. 
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Členskými obcemi ke konci roku 2013 byly Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, 
Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Vyskeř, Kacanovy, 
Troskovice, Olešnice, Malá Skála, Líšný, Loučky, Ktová, Tatobity, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna, 
Benecko. 
V roce 2013 měla organizace sedm stálých zaměstnanců.  
Cena vodného a stočného byla pro rok 2013 stanovena takto: vodné 48,54 Kč/m3 a stočné 42,32 
Kč/m3, včetně daně. V roce 2012 to bylo 45,18 a 36,14 Kč.  
  
Přehled hlavních aktivit v roce 2013: 
Společnost se věnuje řadě stavebních i jiných aktivit, zde jsou uvedeny pouze ty, které souvisejí 
s Turnovem. 
Společnost v roce 2013 investovala v součtu 85,5 milionů korun do oprav a investic, z toho více než 
25 milionů v Turnově.  

 Vodovod a kanalizace 28. října: realizace, v roce 2013 za 21,4 milionů korun 

 Úpravy v čistírně odpadních vod (1,5 milionů korun) 

 Rozšíření vodovodu v Mašově (0,15 milionů korun) 

 Doplatky drobných kolaudovaných akcí (0,079 milionů korun) 

 Nudvojovice – oprava akvaduktu (1,9 milionů korun) 

 Další drobné stavby a opravy (za 0,338 milionů korun) 
V rámci akce Čisté Jizery přijala společnost dotaci mj. od Města Turnova ve výši 589.444 korun 
(celkem i od ostatních obcí 6,741.399 korun) a na rekonstrukci ulice 28. října 17,500.000 korun. 
 
V roce 2013 bylo opraveno 150 poruch na vodovodní síti, 20 na kanalizaci, 74 na vodovodních 
přípojkách a 16 na kanalizačních přípojkách, tedy ve všech ukazatelích méně než v 2013. Bylo vydáno 
607 stanovisek a řešeno 9 stížností. Dle evidence je 44.079 obyvatel napojených na vodovod a 34.984 
na kanalizaci. Meziročně došlo k navýšení u obou hodnot o více jak 1 tis. obyvatel. V roce 2013 bylo 
vydáno 19 zákonů a vyhlášek s přímým vlivem na vodohospodářskou problematiku. 
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
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Turnovské firmy 
 
V Turnově působí řada velkých i malých firem a podnikatelských subjektů. Není v možnostech kroniky 
podchytit každoročně všechny, proto se soustředíme na ty, které nějakým způsobem vybočují – 
zaměstnávají velké množství obyvatel města, jsou známé za hranicemi města či státu, je s nimi 
v daném roce spojena výjimečná aktivita apod. Ostatní jsou zmíněny jen stručně, ale ani tak není 
možné tento seznam považovat za úplný. 
Většina informací pochází z internetu, ať už vlastních webových prezentací jednotlivých firem, či 
z médií a Živnostenského rejstříku.  
 
 

Agba, s. r. o.  
Vesecko 488 
Majitelé: Milan Pozdníček, Jan Holas 
Obor činnosti: výroba dílů pro automobilový průmysl 
Výrobky: autolékárníčky, autokosmetika, výstražné trojúhelníky, autokoberce, tažná lana 
Počet zaměstnanců: ca 130 (starší, neověřený údaj) 
Založení firmy: 1990 
 
 

Aqua program, s. r. o.  
Ohrazenice 255   
Jednatel: Martin Kabeláč 
Obor činnosti: výroba bazénů a bazénového příslušenství, čističek odpadních 
vod, zateplení budov pěnovou izolací, topné obrazy 
Společnost vznikla v roce 1994, původně sídlila v Sedmihorkách. Bazény dodává i do zahraničí, 
nejčastěji do Holandska a Německa. 
 
 

Batlička ovoce zelenina, s. r. o.  
Hrubý Rohozec 7  
Majitel: Vladimír Batlička 
Firma fungující od roku 1994 jako distributor a prodejce ovoce a zeleniny. 
V současné době funguje především jako velkoobchod, má k dispozici 20 velkotonážních vozů a velký 
sklad na Hrubém Rohozci. V roce 2013 firma změnila právní subjektivitu a název – z firmy Vladimír 
Batlička Ovoce zelenina se změnila na Batlička s. r. o. Ve stejném roce ukončila provoz její prodejna 
v Hluboké ulici čp. 282, kde působila od roku 2008. Nahrazena byla prodejnou pekařství Mikula. 
Zrušením prodeje ovoce a zeleniny byla výrazně omezena možnost nákupu zeleniny v centru města – 
menší prodejny zeleniny fungují už jen v ulici Palackého a 28. října. Firma stále provozuje prodejnu 
v Nádražní ulici 1121.  
 
 

Belda a spol., s. r. o.  
Nádražní 1073, provozuje obchod v Praze: BeldaFactory, Mikulandská 10 
Majitel: Jiří Belda 
Obor činnosti: šperkařství 
Výrobky: zlaté a stříbrné autorské šperky, šperky z titanu, oceli, umělých hmot 
V roce 1915 založil Ladislav Belda ještě pod názvem Czechoslovak Bead Co. obchodní společnost 
v New Yorku, v roce 1922 pak založil firmu Belda a spol. v Turnově. Expandovala nejvíce ve výrobě 
stříbrných šperků. V roce 1948 byla znárodněna a hned po revoluci 1989 obnovena synem a vnukem 
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zakladatele. (Syn Jiří Belda je učitelem na turnovské šperkařské škole.) V současnosti se zabývají 
výrobou vlastních autorských šperků, zejména z kovů. Část produkce také tvoří výroba replik šperků 
z 19. století podle návrhů Alfonse Muchy. K významným současným zakázkám patři také realizace 
trofeje Louskáček podle návrhu Studia Olgoj Chorchoj. 
 
 

Crytur, s. r. o.  
Palackého 175   
Jednatel: dr. Jindřich Houžvička, MBA, ředitel: Ing. Karel Blažek  
Obor činnosti: optika 
Výrobky: Výroba a vývoj scintilačních materiálů a detektorů, laserových tyčí a 
komponent (zrcadla), přesná optika a mechanika, safírové profily, monokrystaly pro lasery 
a elektronové mikroskopy 
Počet zaměstnanců: cca 46 (starší, neověřený údaj) 
Založení firmy: 1998 
Firma obchoduje především se zahraničím.  
 
 

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. Jméno DIAS = Diamanty, Acháty Safíry. 
Počet zaměstnanců: cca 50 
Založení firmy: 1930 spojením turnovských brusíren, vznik soukromé společnosti 1993 
 
 

Dioptra, a. s.  
Sobotecká 1660 
Předseda představenstva: Ing. Tomáš Vicherek (od roku 2010)  
Obor činnosti: optika 
Výrobky:  

 Lupy ruční, stojánkové a speciální optické pomůcky na zakázku i pro slabozraké 

 Optické výrobky pro průmysl, brýlové čočky a výrobky pro zakázkovou optiku 

 Svítidla na zakázku pro zdravotnictví, průmysl i všeobecné použití 

 Speciální služby spojené s optikou 
Počet zaměstnanců: cca 50 
 
 

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: cca 40 
Společnost byla založena na sklonku roku 1990 jako obchodní firma zaměřená na prodej měděných 
plechů a ocelových lan. Pobočky a prodejny má firma v Táboře, Hradci Králové, Jablonci nad Nisou, 
Mladé Boleslavi, Pardubicích, Praze a v Protivíně. 
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Formplast, s. r. o.  
Na Osadě 279, provozovna Nádražní 2211 Turnov 
Majitel: 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: cca 260 (starší, neověřený údaj) 
Družstvo vzniklo sjednocením menších soukromých firem zlatníků v roce 1953. V roce 1961 došlo ke 
sloučení družstev Granát Turnov a Precious Turnov. Družstvo Granát vyrábělo šperky, Precious 
sdružoval brusiče drahokamů. Granát Turnov je dnes největším výrobcem originálních šperků s 
českými granáty. Jako jediný subjekt v republice získalo družstvo povolení k těžbě českých granátů – 
vlastní jediné doly pro těžbu granátové suroviny, které se nacházejí v Podsedicích na Litoměřicku 
a v lokalitě Vestřev na Trutnovsku. Družstvo provozuje prodejny v Praze (3), v Liberci, Turnově, 
Českých Budějovicích a v Českém Krumlově.  
 
Z aktivit v roce 2013: 

 DUV Granát existuje 60 let 
Družstvo umělecké výroby Granát, zřejmě nejcharakterističtější podnik Turnova, oslavil 60. výročí 
svého založení. Vzniklo v roce 1953 spojením místních drobných živnostníků. 9. ledna proběhla 
v galerii Granát na náměstí oslava, která odstartovala výroční rok. V muzeu byla instalována 
reprezentativní výstava, 17. května proběhlo velké setkání lidí spojených s Granátem v turnovské 
Střelnici. 9. července byla pokřtěna nová kniha týkající se regionu – Český granát autora Radka 
Hanuse. Vyšla v nákladu 1500 ks. (Fotografie ve fotopříloze). 

 DUV Granát vyrobil kopii plakety závodu, při kterém zahynuli Hanč a Vrbata 
Jednu jedinou, zato úplně přesnou kopii plakety pro vítěze lyžařského závodu na hřebenu 
Krkonoš, který se konal 24. března 1914 a který neslavně vešel do dějin jako ten, při kterém 
zahynuli Hanč s Vrbatou, vyrobili na žádost pořadatelů vzpomínkového běhu šperkaři 
z turnovského Granátu Milan Hejral a Karel Merta. Pracovali podle originálu, a to i se zachováním 
dobové řemeslné práce. Jako materiál použili stříbro a plaketu ozdobili třinácti českými granáty.  

 Velehrad – arcibiskup předával dary vyrobené v DUV Granát 
Na Velehradě se uskutečnily oslavy výročí 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Při 
té příležitosti se uskutečnilo setkání církevních hodnostářů a významných hostů v čele 
s prezidentem Milošem Zemanem. Hostům předal olomoucký arcibiskup Jan Graubner 50 křížků 
s českými granáty, které zhotovili v turnovském DUV Granát. 

 
 

Grupo Antolin Turnov, s. r. o.  
Průmyslová 3000 
Ředitel turnovského závodu: Ing. Pavel Zikmund 
Obor činnosti: komponenty pro automobilový průmysl 
Výrobky:  

 Díly pro automobilový průmysl – výroba, výzkum a vývoj v oblasti plastů v automobilovém 
průmyslu 
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 Plasty – zpracování a výroba, plastové výrobky 

 Guma – výroba, pryžové výrobky 

 Čalounické práce – výroba, čalounické výrobky 
Celosvětová společnost, s hlavním sídlem ve Španělsku a mnoha pobočkami ve světě a devíti v České 
republice. Patří k největším zaměstnavatelům v našem regionu.  
Počet zaměstnanců: cca 500 (starší, neověřený údaj) 
Závod založen: 2002  
 
 

Hoya lens, a. s.  
Bezručova 800, Turnov, 511 01 (od roku 2009) 
Majitel: Michiel Alexander Copier (Nizozemí) a Hans J. M. Werquin (Belgie) 
Společnost Hoya je japonská mezinárodní společnost s akciemi obchodovanými na tokijské burze. 
Dodává brýlové čočky optikům v České republice. Hoya vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní brýlové čočky, 
plastové i minerální. Za svůj inovativní přístup získala několik mezinárodních ocenění. Mimo jiné 
Silmo d´Or, TOP OPTA a iF Material Award. 
Hoya vyrábí široký sortiment brýlových čoček v různých designech - jednoohniskové, bifokální 
a progresivní. Všechny designy jsou nabízeny v mnoha různých materiálech a povrchových úpravách. 
Určeny jsou pro zákazníky s různými finančními možnostmi a životními styly, stejně jako pro splnění 
všech estetických a optických požadavků. Brýlové čočky dodávané na český trh jsou vyráběny 
především ve výrobním závodě Hoya v Maďarsku a v Thajsku.  
Firma Hoya byla založena v roce 1941 a od roku 1974 působí v celém světě, díky akvizici společnosti 
Buchmann group. Během času se ze společnosti, která nyní vlastní 46 poboček ve 24 zemích, vytvořil 
flexibilní globální hráč na světovém trhu.  
Podle obchodního rejstříku zaměstnává 25–49 lidí.  
Z činnosti v roce 2013: 
22. února 2013 Hoya pořádala v Brně benefiční večírek pro Světlušku (charitativní organizaci 
nabízející pomoc nevidomým občanům ČR). Společnost Světlušce darovala šek v hodnotě 55.000 Kč. 
Pro všechny účastníky byl následně zorganizován doprovodný program, sestávající z prodeje 
světluščích předmětů, možnosti zvěčnit se karikaturistou či odnést si na památku exkluzivní fotografii 
pořízenou uměleckým sdružením PolaroidLove. Prostřednictvím těchto aktivit přispěli účastníci další 
částkou, a to 21.000 Kč. 
Hoya uvedla v květnu 2013 na trh novinku v podobě speciální povrchové úpravy brýlových čoček 
nazvanou BlueControl, neutralizující modré světlo, které vyzařují digitální zařízení. 
 
 

Josef Drahoňovský – studio šperk, s. r. o.  
Prouskova 1724 
Jednatel: Josef Drahoňovský 
Český výrobce tradičních granátových šperků i vlastních autorských šperků 
s přírodními drahokamy a brilianty 
Počet zaměstnanců: cca 25 (starší neověřený údaj) 
Firma Josef Drahoňovský STUDIO D ŠPERK vznikla v roce 1989 jako jedna z prvních soukromých firem 
po revoluci.  
Firma provozuje obchod v Praze v Dlouhé ulici čp. 19 
 
 

Josef Plátek, s.r.o – pila, obchod dřevem 
Koňský trh 205 
Jednatel: František Procházka 



Kronika města Turnova 2013  |200 
 

 
Výrobky: veškerý sortiment pily a dřevovýroby - konstrukční řezivo, latě, palubky, lišty, truhlářské 
řezivo, impregnace dřeva 
Soukromá společnost byla založena v roce 1992 panem Františkem Procházkou a navazuje na 
dlouholetou tradici založenou koncem 19 stol. V součastné době má firma přibližně 25 zaměstnanců 
a roční kapacita je cca 8500 m3 pořezaného dříví. 
 
 

Juta, a. s. 
Palackého 457 (Závod 08 Turnov) 
Ředitel závodu: Ing. Zdeněk Janata 
Obor činnosti: textilní průmysl 
Výrobky: netkané textilie, geotextilie a sítě, přírodní izolace 
Počet zaměstnanců: cca 90 
Výrobní závod byl založen v roce 1872 jako akciová společnost zaměřená na výrobu motouzu. 
Původní pohon zajišťoval parní stroj o výkonu 600 HP. Po roce 1930 závod zpracovával výhradně 
přírodní materiály. Značné množství produkce bylo určeno na export (Anglie, SSSR a Balkán) 
a společnost prosperovala velmi dobře. 
Od roku 1933 bylo v tehdejší Provazárně již zaměstnáno 130 dělníků a 6 mistrů. Po roce 1948 je 
výnosem ONV Turnov ustanovena správou firma JUTA. Tato správa netrvala dlouho a všechny závody 
n.p. JUTA byly zařazeny do nového národního podniku KONOPA. V tomto období dochází do té doby 
k nejrušnějšímu období a nebývalému růstu výroby, ale již v roce 1958–1959 stojí závod před 
likvidací. V této době však za přispění tehdejší ministryně spotřebního průmyslu a potřeby umístit 
novou výrobu jutových tkanin a propletu Arachne byla definitivně zahájena nová historie závodu. 
V dnešní době má závod mimo výroby netkaných textilií ze syntetických vláken ve výrobním 
programu také výrobu zaměřenou na Automotive a výrobu izolací z přírodních materiálů. 
Závod 08 je nedílnou součástí JUTA, a. s., Dvůr Králové nad Labem. 
 
 

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: cca 450 (v budoucnu plánuje až 900) 
Založení závodu: 1992 jako první v České republice 
 
Z činnosti v roce 2013 

 Rozšíření provozu 
Jedna z velkých kauz Turnova roku 2013 a 2014 se týkala firmy Kamax. Ta se rozhodla rozšířit svůj 
turnovský provoz. Obsadila nový areál o velikosti 10 hektarů a přibližně na jedné třetině vystavěla 
nový závod. V budoucnu bude zastavěn celý areál, vzniknout by měla kompletní výroba Kamaxu, tj. 
lisovna, kalírna, obrábění a expedice. Nová hala měla být především logistickým centrem, místem 
prodeje a oddělením kontrolních automatů. Firma do ní ale instalovala, pravděpodobně na černo, 
kalící linku a oznámila, že v budoucnu by měly být celkem tři.  

 Občanská iniciativa proti stavbě kalící linky 
Proti stavbě kalící linky se ozvali občané a začali požadovat prošetření jejího vzniku. V čele odporu 
stál především Rohozecký okrašlovací spolek, v čele s jeho členem Lukášem Berndtem. Hned 
zpočátku zorganizovali petici, která požadovala kontrolní měření kvality ovzduší, zda není činností 
firmy Kamax příliš znečištěno. Petici podepsalo 841 občanů. 
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 Reakce Města 
Město na petici zareagovalo a vyslalo na Vesecko měřící laboratoř. Ta měřila škodliviny v ovzduší 
celkem čtyřikrát, a to záměrně při špatných rozptylových podmínkách. Měření přišlo na necelých 
200.000 korun.(Fotografie ve fotopříloze). Výsledky měření byly oznámeny v počátku roku 2014 (více 
viz Kronika 2014), limity škodlivin v ovzduší byly překročeny.  

 Setkání podnikatelů s vedením města 
10. dubna se v prostorách firmy Kamax na Vesecku uskutečnilo setkání představitelů významných 
firem Turnova s vedením města. Podnikatelů se zúčastnilo cca dvacet. Po představení firmy Kamax 
následovaly informace o důležitých událostech ve městě. Mj. byli podnikatelé požádáni o podporu 
Memoriálu Ludvíka Daňka. Šířeji o svých firmách pohovořili zástupci tiskárny Unipress, pivovaru Malý 
Rohozec a DUV Granát. Další setkání podnikatelů se konalo 23. října.  

 Sbírka na povodně 
Zaměstnanci firmy vybrali na pomoc postiženým povodněmi 17.100 Kč. Firma částlku zvojnásobila 
a peníze byly poslány na účet Českého červeného kříže. Firma jistě není jediná, jejíž zaměstnanci 
projevili solidaritu s postiženými. Patří jim za to upřímné poděkování.  

 Den pro rodinu 
V sobotu 8. června se v novém závodě firmy na Vesecku konal již potřetí Den pro rodinu u příležitosti 
otevření nového závodu a dvacátého výročí firmy. Akce se zúčastnili i zástupci německého vedení, 
starosta města Tomáš Hocke, který vyjádřil potěšení, že si firma vybrala pro svou výrobu právě 
Turnov. (Fotografie ve fotopříloze). 

 Setkání občanů se starostou na Malém Rohozci 
17. září se starosta s několika dalšími zástupci města setkal s občany Malého Rohozce. Setkání se 
konalo v prostorách knihovny na Rohozci a přišlo na něj asi dvacet občanů. Předseda zdejšího 
osadního výboru Jiří Drahoňovský seznámil starostu s problémy obce. Jednání se zúčastnil 
i Rohozecký okrašlovací spolek prostřednictvím Lukáše Berndta. Hlavním tématem byly aktivity firmy 
Kamax a její rozšíření. Řešil se také stav komunikace ve Vazoveckém údolí, kde po její opravě dochází 
k nárůstu provozu aut, cyklistů a in-line bruslařů, což vede k nebezpečným situacím. Občanům chybí 
prostor ke společnému setkávání, rádi by, aby v obci vyrostlo dětské hřiště. Stav bývalé sokolovny, 
kterou město prodalo před šesti lety, je havarijní.  
 
 

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. Firemní výrobek, držák na květinové truhlíky do oken, byl inzerován formou reportáže 
v pořadu Rady ptáka Loskutáka televize Nova. 
Založení firmy: 2000 
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Komerční slévárna šedé a tvárné litiny  
Přepeře 326 
Prezident: Ing. Henry Kyncl, ředitel: Ing. Pavel Světlík 
Firma byla před privatizací v roce 1997 součástí státního podniku Sklostroj, slévárna vyrábí odlitky 
hydraulických, pneumatických a vysoce namáhaných strojních dílů ze šedé a tvárné litiny pro sklářské 
stroje a dodává k těmto linkám i sady sklářských forem z materiálu BT3. Podle volných kapacit 
spolupracuje s řadou modeláren v Turnově a v okolí. Spolupracuje také s turnovskou šperkařskou 
školou. Dodává formy do Německa, Švýcarska i Francie.  
Počet zaměstnanců: cca 100 
 
 

Kovo Kadlec 
Vesec 42, Provozovna: Hrubý Rohozec 3, Turnov 511 01 
Majitel: Bohuslav Kadlec  
Společnost s ručením omezeným Kadlec, s. r. o.., vznikla v květnu 1993. Od svého 
vzniku využívá výrobní areál v Turnově Hrubém Rohozci, který v roce 1999 koupila od státního 
podniku STS v likvidaci. Firma zaměstnává 70 pracovníků (původně 16). Mezi nejvýznamnější 
investice společnosti patřilo mimo jiné: plazmové řezání CNC 2500x6000 do S=40 mm, plazmové 
ruční řezání do S=15mm , automatické pily pásové a frikční, nůžky stolní tabulové S=6 mm a S= 
10mm, lisy výstředníkové, ohraňovací – CNC řízené, zakružovačka plechů, brusky, soustruhy, 
horizontální vyvrtávačka, vrtačky, frézky, svářečky CEBORA MIG STAR. Obchoduje s firmami 
v Nizozemí, Německu a Francii.  
 
 

Monstranz, s. r. o.  
Mašov 141 
Jednatelé: Milan Zdeněk, Zdeňka Zdeňková 
Restaurování drahých a obecných kovů, výroba a restaurování liturgických předmětů, výroba kopií 
historických přístrojů, výroba filmových a divadelních rekvizit, zakázková pasířská výroba z mědi 
a mosazi, výroba orientačních systémů, gravírování do kovů, plastů, dřeva a skla, výroba drobných 
upomínkových předmětů. 
Firma vznikla v roce 1990. 
 
 

Neumatic cz, s. r. o.  
Bělá 116 Mírová pod Kozákovem, do roku 2011 i Sobotecká 2086 Turnov 
Jednatelé: od roku 2013 RNDr. Jan Kučera a Ing. Robert Smutný 
Výrobky: elektrické a elektronické součástky, kabelové svazky, kabely, výroba, instalace, opravy 
elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 
Založení firmy: 1995 
Firma nemá webové stránky, podrobné informace k ní jsou nedohledatelné. 
 
 

Ontex CZ, s. r. o.  
Vesecko 491 
Jednatelé: Haim Ezer, Thierry Navarre 
Prokurista: Ing. Jiří Lukeš 
Obor činnosti: hygienické potřeby 
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Výrobky: široký sortiment značky Helen Harper – anatomické, ultratenké a slipové vložky a hygienické 
tampony, dětské pleny a vlhčené ubrousky, přebalovací podložky, prsní tampony, papírové 
kapesníčky, odličovací tampony, vatové tyčinky a intimní ubrousky 
Počet zaměstnanců: cca 500 
Ontex CZ, s. r. o., je součástí velkého průmyslového koncernu Ontex Group, který se specializuje na 
výrobu hygienických potřeb. Byl založen v roce 1979 a v současné době má zastoupení ve třinácti 
evropských zemích. Firma je dceřinou společností mateřské společnosti ONTEX BVBA se sídlem 
v Belgii. Historie české pobočky byla zahájena v roce 1993 (Chrastava), v Turnově pak zahájila svou 
činnost v roce 1997 v nové továrně na Vesecku. 
 
 

Pivovar Rohozec 
Malý Rohozec, čp. 29 
Jednatel: František Jungmann 
Pivovar byl založen kolem roku 1846 Ferdinandem Ungerem. V roce 1948 byl pivovar v Malém 
Rohozci znárodněn a stal se součástí národního podniku Severočeské pivovary. Poté byl krátce 
samostatným, aby se posléze stal provozovnou trutnovského pivovaru a následně součástí 
Východočeských pivovarů Hradec Králové. V roce 1994 byl pivovar privatizován ve veřejné soutěži 
vyhlášené Fondem národního majetku. Špatné hospodaření tehdejších majitelů přivedlo pivovar až 
téměř ke krachu. 1. července 2004 byla založena nová společnost Pivovar Rohozec, a. s. a byly 
zahájeny významné investice směřující k zajištění vysoké kvality piva.  
 
Z činnosti v roce 2013 
V roce 2013 tvořil výstav 68.000 hl., což znamenalo pokles o 3 % oproti předchozímu roku. Nárůst 
prodeje byl zaznamenán u sudových limonád – celkem 3428 hl., tedy o 840 hl. více než v roce 2012. 
V zahraničí bylo prodáno přibližně 17 % z celkové produkce pivovaru, nejvíce v Rusku, Polsku 
a Španělsku, novým odbytištěm bylo Slovensko.  
V pivovaru se čile stavělo, pokračovalo se s rozsáhlými úpravami pivovaru. Bylo dokončeno mlatové 
hospodářství a instalována plnička PET sudů. Dokončena byla také 1. etapa rekonstrukce zpevněných 
ploch a pokračovalo se s obnovou fasád na administrativní budově i provozních objektech.  
 
Ceny a ocenění 

 Pivovar roku 2013 – 3. místo Apetit festival Pardubice 

 Skalák 13% tmavý speciál – 3. místo Pivo České republiky 

 Skalák 13% tmavý speciál – 3. místo Cerevisia specialis 

 Skalák 13% světlý speciál – 3. místo Cerevisia specialis  

 Skalák 13% tmavý speciál – 3. místo Dočesná 2013 Žatec 

 Skaláczech lehké pivo – 3. místo Dočesná 2013 Žatec 

 Rohozec X tmavá desítka – Vítěz „Regionální potravina Libereckého kraje“  

 Rohozec X tmavá desítka – Vítěz „Výrobek Libereckého kraje“ 

 Skalák 11% světlý ležák – 3. místo Chmielaki Krasnostawskie 

 Skalák 13% tmavý speciál – 3. místo Chmielaki Krasnostawskie 

 Skalák 11% řezaný ležák – 3. místo Pivo roku 2013 
 
XVI. slavnosti piva Rohozec 
22. června se v areálu pivovaru konal další ročník každoročních pivovarských slavností. V posledních 
letech jsou tyto slavnosti hojně navštěvovány – spojují zábavu a dobré pivo. Program byl zahájen 
v jednu hodinu po poledni a během následujících dvanácti hodin se v něm vystřídaly kapely, taneční 
škola Ilma, soutěže ad. Hlavními lákadly bylo vystoupení Michal Tučný revival Bandu a Deep purple 
revival (revivalové kapely hrají repertoár hudebníků, po kterých nesou jméno).  
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Loučení s létem 
21. září proběhlo na turnovském náměstí loučení s létem, které pořádal Pivovar Rohozec. Přišlo na ně 
kolem tří stovek návštěvníků. Kromě prodeje všech druhů piv (největší zájem byl o speciální 
kvasnicové pivo, řezané pivo a světlou jedenáctku) a k tomu hrály kapely Mackie Messer Band, 
Gradace a Dědkové). (Fotografie ve fotopříloze). 
 
 

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

Polygraf, s. r. o.  
Modřišice 156, kancelář v Praze Prokopova 198/2 
Jednatel: Daniel Vomáčka, obchodní ředitel Michal Špunda 
Tiskárna nabízí širokou nabídku tisků, plnobarevný tisk, různé formáty až B2, knihařské zpracování, 
vazbu a speciální atypické tisky s velkým počtem zlomů 
Počet zaměstnanců: 20 
Tiskárna byla založena v roce 1992 a v roce 2000 se přeměnila na společnost s ručením omezeným.  
 
 

Preciosa, a. s.  
Opletalova 3197, Jablonec nad Nisou. Závod 04 – Sobotecká 761, Turnov, 
Přepeřská 1447   
Předseda představenstva: Ing. Ludvík Karl,  
Preciosa je velká firma s několika závody a pobočkami a s několika vlastními 
obchody. Firma se jako přední světový producent broušeného křišťálového 
skla soustředí především na výrobu strojně broušených šatonů, perlí, ověsků 
a jiných bižuterních kamenů a komponent. Vyrábí lustry z českého křišťálu i moderní osvětlení, 
exkluzivní křišťálovou bižuterii a dárky i kameny z kubické zirkonie pro šperky.  
Značka Preciosa byla poprvé v Čechách zaregistrována v roce 1915. Po druhé světové válce došlo ke 
spojení několika menších továren a provozů v Jablonci nad Nisou a jeho okolí. Za oficiální datum 
vzniku firmy Preciosa je pokládán 10. duben 1948. 
Na jaře roku 2013 firma propustila až 100 zaměstnanců ze závodů v Jirkově, Minkovicích a v Turnově.  
 
 

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.  
Přítkovská 1689, Teplice,  
Oblastní závod Turnov: Vodárenská 1320 Turnov, kontaktní místo: Kotlerovo 
nábřeží 2216, Turnov 
Generální ředitel: Ing. Bohdan Soukup, Ph.D.,MBA (do 31. 5. 2013), Ing. Michal 
Kuchař. Ředitel oblastního závodu Turnov: Ing. Jiří Kovalčík. 
 
Akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace je právním nástupcem státního podniku 
Severočeské vodovody a kanalizace a je členem skupiny Veolia Voda, koncernu Veolia 
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Environnement. Poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného 
odkanalizování a čištění odpadních vod. Kvalitní pitnou vodou zásobuje 1,145.776 obyvatel na území 
Libereckého a Ústeckého kraje, Roztok u Prahy a Špindlerova Mlýna. 
V Turnově působí společnost od roku 1993 (od fúze s 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 smluvní záležitosti. 
 

Cena vody:  
79,00 Kč bez DPH (90,85 Kč s DPH), z toho vodné: 42,20 Kč bez DPH (48,53 s DPH), stočné: 36,80 bez 
DPH (42,32 s DPH). 
 
Zajímavost:  
Již šestým rokem nabízela společnost gastronomickým zařízením spolupráci v rámci projektu 
„Kohoutkovou? Stačí říct!“ Restaurace, kavárny, cukrárny, které se do projektu rozhodnou zapojit, 
navštívil zaměstnanec společnosti – vzorkař, odebral vzorek vody z kohoutku a následně laboratoř 
provedla rozbor. Pokud kvalita vody ve všech parametrech odpovídala předepsané legislativě, 
vystavila společnost restauraci certifikát a vybavila je karafami, ze kterých gastronomické zařízení 
nabízí svým hostům vodu z kohoutku. Cílem tohoto projektu je vrátit do povědomí lidí, že voda 
z kohoutku je kvalitní a pitná. Vrátit kohoutkovou vodu zpět do jídelníčků. Prostřednictvím 
Kohoutkové je nyní do projektu zapojeno 99 restaurací v Ústeckém a 72 v Libereckém kraji.  
 
Zaměstnanci firmy jsou aktivní i v oblasti dobrovolnictví různého druhu. Turnova se tato aktivita 
dotkla v podobě zorganizování výletu pro seniory z domova Pohoda. Výlet se konal již po páté, a to 
v září.  
 
 

Správa CHKO Český ráj 
Antonína Dvořáka 294  
Vedoucí Správy CHKO: Jan Mocek  
Informační střediska v terénu – na Věžáku a v hrázděném altánu v arboretu Bukovina u Hrubé Skály. 
 
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 na ploše 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 se 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 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 
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 odborná organizace zajišťující péči o území CHKO Český ráj, provádějící přírodovědné 
průzkumy, dokumentaci a šetření v ochraně přírody, strážní, informační a kulturně 
výchovnou činnost. 

 

 

Resim, s. r. o.  
Nádražní 1062 
Jednatel: Ing. Marek Špika a Josef Vlk, obchodní ředitel Luděk Kobrle 
Obor činnosti: průmyslová automatizace 
Výrobky: řízení linek pro výrobu obalového skla, elektronické odstávky, řízení dávkovačů skloviny, 
paletizace a doprava, monitoring výroby, manipulační a kamerové systémy atd. 
Společnost RESIM, s. r. o., vznikla v roce 1993 a zaměřuje se na průmyslovou automatizaci. 
 
20. výročí firmy 
V září firma oslavila dvacáté výročí své existence. Počet pracovníků za toto období vzrostl z původních 
čtyř zakladatelů firmy na současných 35 zaměstnanců, z nichž velkou část tvoří vývojoví pracovníci. 
Resim je ryze česká firma, která po celou dobu své existence sídlí v Turnově. Výrobní část firmy se 
nachází v Nudvojovicích, vývojové oddělení v Nádražní ulici.  
Společnost před 20 lety začínala jako dodavatel elektronických systémů pro linky na výrobu 
obalového skla a dále také ke strojům na výrobu a zpracování skleněného vlákna. Původně firma 
Resim fungovala hlavně jako subdodavatel elektročástí pro výrobce strojních zařízení, v období 
hospodářské krize však došlo k rozšíření předmětu činnosti i o vývoj, výrobu a montáž strojní části. 
Firma je tak nyní schopna dodávat komplexní výrobky pro zákazníky průmyslu a došlo také k rozšíření 
aktivit i do jiných oblastí než sklářského průmyslu. V tomto trendu bude firma pokračovat a jedním 
z jejích aktuálních záměrů je vybudovat v Nudvojovicích novou výrobní a montážní halu. Její zákazníci 
se nacházejí na celém světě – téměř na všech kontinentech, v oblastech Dálného východu, v Keni, 
Jihoafrické republice i Brazílii. Dodaná zařízení jsou obvykle v nepřetržitém provozu, což vyžaduje 
i servisní podporu.  
Firma spolupracuje i s dalšími turnovskými firmami, jako jsou Trima, Sklostroj a Crytur. Resim jako 
turnovská firma také sponzoruje místní aktivity (dětské hřiště, auto pečovatelské služby, auto 
městských hasičů, sportovní kluby, ZUŠ a další). 
 
 

Saint Gobain advanced ceramics, s. r. o.  
Přepeřská 1302, pobočka velké mezinárodní firmy 
Obor činnosti: keramika 
Výrobky: břitové destičky z řezné keramiky, keramické tvářecí nástroje, keramické poziční kolíky, 
keramické filtry, přesné obrábění 
Počet zaměstnanců: cca 300 (starší, neověřený údaj) 
Založení firmy: 1992  
 
 

Sekoprojekt  
Čechova 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, lapoly 
Založení firmy: 1992 
 

file:///E:/produkty/odlucovace-lehkych-kapalin---sol--gsol-------------klikni-zde!.htm
file:///E:/produkty/odlucovace-lehkych-kapalin---sol--gsol-------------klikni-zde!.htm
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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. 
Firma je součástí švýcarského konsorcia s padesátiletou tradicí, v České republice působí od roku 
1995 a v Turnově na Vesecku otevřela provoz v roce 2008.  
Počet zaměstnanců: cca 100 (turnovská provozovna, starší neověřený údaj) 
 
 

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.  
Počet zaměstnanců: cca 230 
Firma byla založena v roce 1950. V roce 1994 byla společnost privatizována. Pětadevadesát procent 
obratu firmy je generováno exportem. Skupina SKLOSTROJ má čtyři společnosti. První z nich je 
výrobní firma Sklářské stroje Znojmo se 150 zaměstnanci, další se nazývá Sklostroj Turnov RU, ltd. 
a sídlí v Moskvě, kde poskytuje servis a náhradní díly místním zákazníkům. Třetí je dceřiná společnost 
Sklostroj International, s. r. o. Ta slouží pro mezinárodní operace a sídlí na teritoriu základní 
společnosti Sklostroj. Poslední součástí Sklostroje je Sklostroj Kempten GmbH, který sídlí v Německu 
a zajišťuje servisní a technologickou podporu. 
 
 

Solsats, s. r. o.  
Sobotecká 2055 
Firma provádí stavbu sloupů na elektrické vedení, výkopové práce na kabelové vedení, zimní údržbu 
pozemních komunikací a jiné výkopové, montážní a údržbové práce. 
 
 

Šroubárna Turnov, a. s.  
Bezručova 788 
Předseda představenstva: Irina Ishchuk, ředitel: Ing. Jaroslav Vávra 
Obor činnosti: spojovací materiál 
Výrobky: šrouby, podložky, soustružené díly, povrchové úpravy kovů, tepelné zpracování kovů 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2013 činil 174 osob, z toho v hlavní výrobní činnosti bylo 
zapojeno 131 zaměstnanců, v ostatních útvarech 43 zaměstnanců. 
Historie společnosti je psána od roku 1951. Moderní rozvoj Šroubárny Turnov se datuje od roku 1992, 
kdy byl původní státní podnik transformován na akciovou společnost. 
Investice za rok 2013: Celkem 24,346 mil Kč (TZ sklad logistiky – 18,15 mil. Kč, třídící zařízení – 
3,5 mil. Kč, regálové vybavení sklad logistiky – 0,5 mil. Kč. 
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Výstavba nové haly logistiky 
Snahou firmy je opustit prostory bezprostředně sousedící s Bezručovou ulicí a celou výrobu 
přesunout do zadní části stávajícího historického areálu. Z tohoto důvodu došlo k demolici starých 
budov (4. března zde vypukl požár, pravděpodobně při řezání traverz, který museli řešit hasiči – 
nikomu se nic nestalo a škoda na demolovaných budovách nevznikla) a během roku zde vyrostla nová 
hala o ploše 1000 metrů2. Ta byla slavnostně otevřena v prosinci. Náklady ve výši 24 milionů korun 
byly částečně hrazeny z fondů Evropské unie.  
 
 

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: cca 180 
Společnost vznikla v roce 1990 v Semilech. Sériovou výrobu svítidel pro všestranné použití zahájila 
v roce 1993. V roce 1995 došlo k užší specializaci výroby a orientaci na zářivková svítidla, která jsou 
vyráběna z odolných termoplastů. V nově upraveném a zprovozněném výrobním areálu Valdštejnsko 
v Turnově byla zahájena velkosériová výroba. V roce 1996 zaujal Trevos vedoucí pozici v počtu 
vyráběných zářivkových prachotěsných svítidel v České republice a tento primát drží dodnes. V roce 
1999 došlo k transformaci společnosti TREVOS, s. r. o., na akciovou společnost TREVOS, a. s., se 
sídlem v Turnově. Patří k významným evropským výrobcům. 
 
 

Trima, s. r. o.  
Nudvojovická 1681, člen skupiny Dietze + Schell 
Jednatelé: Mathias Muller, David Rozum, Rainer Landwehr 
Obor činnosti: strojírenský a sklářský průmysl 
Výrobky: vývoj a konstrukce strojů na výrobu skleněného vlákna 
Od roku 1991 Trima vyrábí stroje pro navíjení, převíjení a další speciální účely pro sklářský a textilní 
průmysl, obchoduje se zahraničím. 
 
 

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

 

 

Vyva plast, s. r. o.  
Sobotecká ul. 836 
Jednatelé: Ing. Ivo Lednej, Ing. Jaroslav Šáral, Jiří Karásek 
Obor činnosti: lisování plastů, výroba plastových polotovarů 
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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 
Společnost byla založena v roce 1992. V dubnu roku 1993 byla zahájena výroba zpracování 
a recyklace plastů v pronajatých prostorách. V roce 1996 došlo k zakoupení vlastního výrobního 
závodu v Turnově v Sobotecké ulici. V současnosti firma zaměstnává 65 zaměstnanců. 
 
Prestižní ocenění 
Společnost obdržela prestižní ratingové hodnocení v rámci CZECH TOP 100, a to formou certifikátu 
Čekia Stability Award 2013 s hodnocením AAA, tedy excelentní. Tento aspekt řadí firmu mezi 
nejstabilnější firmy v České republice a ukazuje krom jiného na její dlouhodobě spolehlivé plnění 
závazků v obchodním styku. 
 
Nová hala 
K dvacátému výročí firmy byla uvedena do provozu nová výrobně-skladovací hala, kde jsou 
instalovány stroje na vakuové tvarování včetně fréz. Hala má rozlohu 1800 m2. (Fotografie ve 
fotopříloze). 
 
 

Wassa, s. r. o.  
Bělá 166 
Jednatel: Petr Mynář 
Obor činnosti: lisování plastů, výroba plastových polotovarů, výroba a prodej 
obalových materiálů 
Společnost se věnuje výrobě a prodeji obalových materiálů zejména 
z několikavrstvé lepenky a pěny, nabízí ochranné rohy, papírové dutinky, fólie, 
sáčky, lepicí a vázací pásky.  
Firma byla založena v roce 2007 a už v roce 2008 otevřela pobočku v Německu. V současné době je 
výroba kartonáže a zpracování šedé strojní lepenky soustředěna v Bělé u Turnova a zpracování pěny, 
plastů, kartonu a bublinkové fólie v Přešticích. 
Areál v Bělé u Turnova se rozkládá na pozemcích o celkové výměře 11 tisíc metrů čtverečních, z toho 
jsou v provozu dvě haly a v roce 2013 byla dostavěna II. etapa, v rámci které bude zprovozněno 
dalších 5 400 metrů čtverečních plochy. 
V červnu roku 2011 byl spuštěn provoz chráněné dílny pro 70 zdravotně postižených, ta je připravena 
kapacitně pojmout až 120 zdravotně postižených zaměstnanců. 
 
Ocenění Bronwfield roku 
Firma se v roce 2012 umístila na 2. místě soutěže pořádané Agenturou CzechInvest „Podnikatelská 
nemovitost roku“, vyhlášení proběhlo v Národní galerii v roce 2013.  
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Kultura, spolky a zájmové organizace 

 
Turnov je město, ve kterém se během roku odehrává velká řada kulturních akcí a pořadů, od 
nepaměti zde funguje mnoho spolků a občanských sdružení a Turnov patří k opravdu kulturním 
obcím. V následující kapitole přineseme přehled organizací, které se o kulturu ve městě starají, 
a přehled kulturních akcí, které ve městě v roce 2013 proběhly.  
 

Základní informace o kultuře v roce 2013 
 
Příspěvky města na činnost spolků 
Pro rok 2013 bylo z rozpočtu města rozděleno na činnost spolků téměř 160.000 Kč. O příspěvek na 
svou činnost musejí požádat samotné spolky formou žádosti o příspěvek, žádosti poté posuzuje 
Kulturní komise města a schvaluje Rada města.  
Přehled přidělených příspěvků:  
Český kynologický svaz 16.000 Kč, Český svaz chovatelů I. 16.000 Kč, Český svaz chovatelů II. 6.000 Kč, 
Český svaz včelařů, ZO Turnov 10.000 Kč, Domov pro kočky a jiná zvířata v nouzi 5.000 Kč, Klub 
mladých filatelistů 10.000 Kč, Klub přátel železnic Českého ráje 10.000 Kč, Konfederace politických 
vězňů 19.000 Kč, Klub vojáků v záloze Turnov 2.000 Kč, Místní skupina Českého červeného kříže 3.000 
Kč, Myslivecké sdružení Vesecko 12.000 Kč, Spolek rodáků a přátel Turnova 10.000 Kč, Svaz 
postižených civilizačními chorobami 20.000 Kč, TJ Český ráj 20.000 Kč.  
V letošním roce byly navýšeny příspěvky oproti předchozím letům dvěma spolkům – Českému svazu 
včelařů na uspořádání oslav k 110. výročí jeho založení a výstavy Chvála píli včel v Muzeu Českého 
ráje v Turnově a Klubu mladých filatelistů, který se s Klubem filatelistů Českého ráje Turnov podílel na 
mimořádné výstavě poštovních známek a pohlednic uspořádané u příležitosti 80. výročí narození 
sběratele Jaroslava Mojsla v Muzeu Českého ráje. 
 
Příspěvky města na kulturní aktivity 
Z rozpočtu města byly v roce 2013 přiděleny příspěvky na pořádání kulturních akcí patnácti 
pořadatelům v celkové výši 403.000 Kč. Příspěvky jsou rozdělovány z Kulturního fondu města na 
základě žádostí jednotlivých pořadatelů. Na rok 2013 byly podány žádosti v celkové výši téměř 
700.000 Kč.  
Přehled přidělených příspěvků:  

 David Nalezenec: Press play open air – 10.000 Kč 
 Muzeum Českého ráje: Výstava Horolezecká fotografie - 15.000 Kč 
 Muzeum Českého ráje: Výtvarný salon pro dospělé – 12.000 Kč 
 Městská knihovna Antonína Marka: Výtvarné a tvůrčí dílny – 17.000 Kč 
 Městská knihovna Antonína Marka: Literární večery – 15.000 Kč 
 Městská knihovna Antonína Marka: Knihovna pro všechny – 25.000 Kč 
 SUPŠ a VOŠ: Majáles 2013 – 8.000 Kč 
 Pěvecký sbor Antonín Dvořák: Vánoční koncert – 7.000 Kč 
 Kulturní centrum: Kulturní léto 2013 – 20.000 Kč 
 Napříč: Festival Napříč 2013 – 13.000 Kč 
 Napříč: Besídka textové dílny Slávka Janouška – 12.000 Kč 
 Napříč: Písničkáři Napříč – 12.000 Kč 
 Agentura Organon: Funkin´9 2013 – 20.000 Kč 
 Spolek rodáků a přátel Turnova: Koncert pražských filharmoniků – 10.000 Kč 
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Přímá podpora města 
V roce 2013 město přispělo na pořádání několika kulturních akcí i formou tzv. přímé podpory, tedy 
bez nutné žádosti ze strany pořadatele a následného hodnocení Kulturní komise. Město tak vyjadřuje 
zvýšenou podporu daným akcím.  
V roce 2013 to byly tyto akce:  

 Modrý kocour (organizátor turnovská Bohéma): 74.000 Kč 
 Turnovský drahokam (LS Na Židli): 17.600 Kč 
 Kruh přátel hudby: 50.000 Kč 
 Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov (Pěvecký sbor Antonín Dvořák): 55.000 Kč 
 Turnovská Bohéma (na činnost): 12.000 Kč 
 Staročeské řemeslnické trhy (Spolek přátel Muzea Českého ráje): 65.000 Kč 
 Adventní koncerty (KC Turnov): 41.800 Kč 
 Poetika 2014 (KC Turnov): 26.600 
 Mezinárodní šperkařské sympozium (Muzeum Českého ráje): 27.500 Kč 
 Profilové CD Pěveckého sboru Antonín Dvořák: 10.000 Kč 
 Od Ještěda k Troskám (Paměť Českého ráje): 10.000 Kč 
 Ivan Šolc. Vzpomínky, příběhy, postavičky (Kniha Českého ráje, Hluboká čp. 281, majitelka 

Alena Radoušová): 5.000 Kč 
 
Nový šéf turnovské kultury 
19. srpna proběhlo výběrové řízení, které z celkového počtu dvanácti uchazečů vybralo nového 
jednatele Kulturního centra Turnov – Mgr. Davida Peška ze Železného Brodu.  
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Přehled nejvýznamnějších akcí a akcí pořádaných více subjekty 
Většina kulturních akcí je uvedena u jednotlivých pořadatelů – kulturních organizací  
 
Modrý kocour 
28. února začal 18. ročník divadelní přehlídky Modrý kocour (organizátorem je turnovské Divadelní 
studio Antonína Marka). Skončil 3. března. Představení probíhala na dvou scénách – v městském 
divadle a v sále Základní umělecké školy, na rozdíl od minulého roku nebylo k dispozici jeviště 
v budově kina v Žižkově ulici. Přehlídka Modrý kocour je krajskou postupovou přehlídkou pro kraje 
Liberecký a Ústecký. Soubory jsou nominovány k účasti na celostátních přehlídkách Šrámkův Písek 
a Mladá scéna v Ústí nad Orlicí, nově také na národní přehlídku divadla ve Volyni. 
Doporučení na Šrámkův Písek dostal soubor Kamdivadlo, na Mladou scénu do Ústí nad Orlicí byly 
nominovány soubory Magdalena a Oldstars. Na národní přehlídku činoherního a hudebního divadla 
ve Volyni odborná porota vybrala představení Přelet nad kukaččím hnízdem souboru Tyl Slaná.  
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Program: 

 Čtvrtek 28. února 
16.00 Přeber si to, jak chceš. Vydýcháno Liberec  
17.00 Koralina. Torzo 2 Turnov  
19.00 Přelet nad kukaččím hnízdem. Tyl Slaná  
22.30 Křeček v květináči. Stopa Liberec  

 Pátek 1. března 
16.30 Za ty prachy to přece vydržím. Kamdivadlo Česká Kamenice  
18.30 Drákula. NOPOĎ Nový Bor  
22.00 Kordelia. Teatr TATA Brzozow  

 Sobota 2. března 
10.00 Dva ubohý Rumuni, co uměj polsky. Van Goghovo ucho Liberec  
12.00 Kdo ukradl vdolky aneb… Oldstars Praha 
13.00 Przygody Kropli Wody. Walny teatr Warszawa  
15.00 Kabaret aneb soudní stání… D. Jarka Lokose Brno 
17.30 Spánek nikdo nevolá. Antonín D. S. Praha  
19.30 Amadeus. Rádobydivadlo Klapý  
22.00 Kill Will. Anička a letadýlko Brno  

 Neděle 3. března 
11.00 Jedlíci čokolády. Exil Pardubice  
13.30 Přizdisráč. Kamdivadlo Česká Kamenice  
15.30 Barokní fuga. Magdalena Rychnov  
 
Noc s Andersenem 
Tradiční oslava dětského čtenářství se konala v pátek 5. dubna. (Více viz Knihovna Antonína Marka).  
 
Staročeské řemeslnické trhy 
25. a 26. května se uskutečnila jedna z největších kulturních akcí – Staročeské řemeslnické trhy, které 
pořádá Spolek přátel Muzea Českého ráje. I na tomto 19. ročníku se představili kvalitní řemeslníci 
poctivě vyrábějící kvalitní výrobky a k nákupům hrály kapely a divadla. A to na dvou pódiích. Trhy se 
tradičně odehrávají v areálu muzea a městského parku (spojeno brankou za Kamenářským domem). 
Po oba dva dny jsou přístupné i všechny expozice muzea. V sobotu probíhala v parku přehlídka 
historických vozidel. Trhy navštěvuje ročně okolo 8.000 návštěvníků. (Fotografie ve fotopříloze).  
 
Program: 

 Sobota 25. května: atrium muzea – Country a folková scéna 
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10.30 Portrait – bluegrassová skupina z Prahy 
12.30 Volupsije – country skupina 
14.00 Funny Grass – country skupina 
15.30 Rangers  
17.00 Greenhorns s Honzou Vyčítalem 
18.30 Josef Fousek s pořadem Bez náhubku 

 Sobota 25. května: park 
9.00 Zahájení Staročeských řemeslnických trhů, průvod a vystoupení trubačů 
10.00 Broďanka – dechová hudba ze Železného Brodu 
11.30 Pouliční hudební divadlo Starý časy 
13.00 Hašlerka – písně Karla Hašlera 
14.00 Chůdové divadlo Kufr s vystoupením Balady Nevěsty a Smrti 
15.00 Pilgrim Pimple – pražská hudební skupina 
16.30 Ivan Hlas Trio – Ivan Hlas, Jaroslav „Olin“ Nejezchleba, Norbi Kovács 

 Neděle 26. května: atrium muzea – hudebně-pohádkový program 
10.30 Taneční a pohybová škola Ilma  
12.00 Téměř divadelní společnost s pohádkou Jak Václav princeznu vyléčil 
13.00 Téměř divadelní společnost s pohádkou Čarodějnice z kumbálu 
14.00 Loutkářský soubor Matičky s pohádkou Vařím, vařím pohádku 
15.00 Téměř divadelní společnost s pohádkou Zakletý les 
16.00 Příhody kluka BomBarďáka interaktivní hudebně-divadelní představení 

 Neděle 26. května: park – Festival worldmusic a alternativní hudby  
10.00 Mackie Messer Band 
11.30 Benga Show – romská muzika 
13.00 Jablkoň 
14.30 Natalika – worldmusic kapela z Moravy 
16.00 Szidi Tobias a band – slovenská šansoniérka 
 
Poetika 2013 
13. a 15. listopadu se konal 15. ročník recitační soutěže Poetika 2013, který poskytuje příležitost 
všem mladým milovníkům poezie – recitátorům. Soutěž je postupová, a to přes krajské kolo až na 
celostátní Wolkerův Prostějov. Soutěž založil Václav Feštr, někdejší jednatel Kulturního centra. 
V letošním ročníku se přihlásilo rekordní množství soutěžících. 
Soutěžící byli rozděleni do pěti věkových kategorií (6–8, 9–11, 12–14, 15–17, 18–25 let). Každý z nich 
si připravil k recitaci dva texty dle vlastního výběru. Recitovat bylo možné i prózu či vlastní texty. Těch 
bylo v letošním ročníku opravdu mnoho.  
Poetika Galavečer: 22. listopadu se konal závěrečný večer festivalu Poetika 2013. V programu 
vystoupili vítězové soutěže (Veronika Drahoňovská, Jan Halíř, Aleš Jeřábek, Vojtěch Haken, Andrea 
Vavřichová, Barbora Iglová a Barbora Bezděková.) a vzácný host Václav Postránecký s pořadem 
Shakespearovy Sonety pro smyčcové kvarteto. Hudební doprovod zajistil Eve Quartet a Jan Spálený.  
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Vánoční trhy 
13.–15. prosince se konaly v Turnově patnácté vánoční trhy, tentokrát s docela velkými změnami. 
Snaha trhy zklidnit vedla pořadatele, kterým bylo Město za spolupráce s Kulturním centrem Turnov 
a muzeem, k přesunutí většiny prodejních stánků do Skálovy ulice. Tam zamířilo i pódium pro kulturní 
akce, které stálo, jak se ukázalo poněkud nešťastně, napříč ulicí na konci zástavby na úrovni schodů 
na Trávnice. Na náměstí zůstaly pouze stánky s občerstvením. Většina návštěvníků trhů si změny 
pochvalovala, přesto se nedaly pominout chyby, ze kterých se pořadatelé poučí do příštích let. Zdá 
se, že organizaci trhů by mohlo v budoucnu zajistit především muzeum, které má s pořádáním trhů 
velké zkušenosti. Problém byl především s umístěním pódia a špatným ozvučením – kulturní 
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vystoupení se tak děla téměř nepovšimnutě, a se špatným propojením náměstí a hlavního trhu ve 
Skálově ulici. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Program: 

 Pátek 13. prosince (Skálova ulice) 
Zahájení za účasti starosty města / Turnovské základní školy – vystoupení školních sborů 
a souborů (ZŠ Mašov, ZŠ Skálova, MŠ a ZŠ Sluníčko, ZŠ Žižkova, ZŠ 28. října, ZŠ Sobotecká) / 
Turnováček / Skautské středisko Štika Turnov – zpívání koled / Andělská pošta – andělé na 
chůdách / Divadlo Mimotaurus – vánoční pohádka / Ondřej Halama a hosté – koncert / 
Mažoretky Perličky – světelná show / Divadlo Studna Hosín – vánoční hra Byla cesta, byla 
ušlapaná  
Sobota 14. prosince (Skálova ulice) 
Divadlo Mimotaurus – hra Ztracené děcko / Dechová hudba Turnovanka – koncert, atrium 
muzea / Kouzelnická show plná humoru / Folklorní soubor Šafrán z Jablonce n. Nis., vánoční 
hra Živý Betlém (galerie muzea) / zpívání koled u vánočního stromu (u Kamenářského domu) 
/ Skupina Kapelníci – vánoční country, / Divadlo Čmukaři – Pohádka o víle / Jaro Smejkal – 
vystoupení turnovského rodáka a finalisty soutěže SuperStar  

 Neděle 15. prosince (Skálova ulice) 
Divadlo Čmukaři – Pohádka o Kašpárkovi / Radek Žalud – český Andrea Boccelli – koncert / 
Waldovy Matušky – koncert / 3. adventní koncert, kostel sv. Mikuláše 

 
 

Další jednorázové akce a akce menších organizátorů 
 
Buddhové v Českém ráji 
Ve dnech 14. až 31. března proběhl v Turnově festival buddhismu, kterým se chtělo veřejnosti více 
představit zdejší centrum Buddhismu Diamantové cesty. To sídlí v Turnově už šest let (v době konání 
festivalu to bylo v Markově ulici čp. 9, pozdji se přemístilo do ulice Jiráskovy, čp. 127. Proběhly 
přednášky, meditace a promítání filmů. 
4. února: Pohled, meditace, jednání – přednáška cestujícího učitele Romana Virta, Kamenářský dům 
19. března: Přednáška Karla Trachty Buddhismus na Západě, večer v kině Sféra promítání filmu 
Wintertour (Polsko 2012). 
20. března: Den otevřených dveří v Centru Buddhismu Diamantové cesty  
26. března: Přednáška O meditaci Karolíny Pospíšilové, večer v kině Sféra promítání filmu Hledání 
starého Tibetu (Německo, 2007). 
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Cirkus v Turnově  
 4.–8. září hostoval v Turnově cirkus Joo. Usídlil se na tradičním místě cirkusů – Na Lukách za 
autobusovým nádražím. Slavný cirkus přinesl program nazvaný Alenka v říši cirkusu, v němž se 
představilo na dvacet artistů. Návštěvníci obdivovali strýce a synovce Jo-Joo jako černochy na 
čínských tyčích, cvičené papoušky Ara ve spojení s akrobacií na šálách, plastickou akrobacii v podání 
Khaliuky z mongolského Ulánbátaru. Cirkus představil také zcela nové baviče pro pubescenty 
a dospělé. Nechyběl ani tradiční výcvik zvířat – sibiřských tygrů, amerických pum, dalmatinů a zcela 
nová drezura zakrslých poníků a opic makaků. Vstupné stálo od 250 do 390 korun, zlevněné od 170 
do 310 Kč.  
 
GALERIE U ZLATÉHO BERÁNKA v informačním centru na náměstí:  

 Výstava fotografií členů fotokroužku ze Žluté ponorky, do 7. února 

 Výstava fotografií z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Od června do konce září 
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GALERIE GRANÁT, náměstí Českého ráje, čp. 4 

 Ukázky výroby granátových šperků a broušení českých granátů, každý den 

 Výstava k 60. výročí družstva Granát, spojená s výstavou šperků z kolekce 2012/13. 
 
SYNAGOGA, Krajířova ulice 

 Výstavy:  

 Srdce na dlani, výstava mandal Věry Sufiyi, zahájení 9. května 

 Vytěsněná elita – zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze. Červenec až září 
 Koncerty: 

 6. června, závěrečný koncert žáků ZUŠ 

 25. června, kytarový koncert studentů Konzervatoře Jaroslava Ježka 

 6. července, koncert skupiny Augenblick, židovská hudba 

 25. srpna, koncert Hany Sar Blochové a Marwana Al Alaimana, židovská a arabská hudba 

 24. září, kytarový koncert studentů Konzervatoře Jaroslava Ježka 
 Přednášky:  

 20. června, Pavla Damohorská – Židovská bohoslužba 
 
PLESY 

 Šoustancem, 19. ledna. Ples volejbalistů a basketbalistů, KC Střelnice 

 Maturitní ples Gymnázia Turnov, 25. ledna, KC Střelnice 

 Sokolský ples, TJ Turnov a RS Mašov, 25. ledna, sokolovna Mašov 

 Hasičský ples, 8. února, sokolovna Mašov, hráli Veselí pozůstalí 

 Maturitní ples Gymnázia Turnov, 8. února, KC Střelnice, hrála skupina Ego retro music z Hořic 

 IV. městský ples, 9. února, KC Střelnice. (Více viz Turnov – kalendárium). 

 Reprezentační sportovní ples, 16. února, TJ Turnov. KC Střelnice, hráli Kanci paní nadlesní 

 Ples Selské jízdy, 22. února, sokolovna Mašov. Hrála skupina Relax. Předtančení v podání 
dětského tanečního souboru Trnky z Mašova. 

 Absolventský ples Gymnázia Turnov, 23. února, KC Střelnice, hrála Allegro 

 Hasičský bál, 23. února, SDH Bukovina, hasičárna v Daliměřicích 

 Erotický ples, 2. března, KC Střelnice 

 Maturitní ples SUPŠ Turnov, 15. března, KC Střelnice 

 Skautský ples, 22. března, Velký sál SUPŠ. Hráli Veselí pozůstalí 
 
FESTIVALY 

 Kytara v Českém ráji 
26. až 28. dubna proběhl 8. ročník festivalu kytarové hry. V sále ZUŠ a v galerii turnovského muzea 
proběhly tyto akce: koncert vsetínské kapely Žamboši, kytarový workshop Aleše Petržely na 
elektrickou kytaru, koncert Petera Fingera (Německo) a jeho kytarový workshop. 

 Kozafest 2013 
2. června proběhl u Zrcadlové kozy na břehu Jizery menší rockový festival s volným vstupem. 
Vystoupily kapely Silent Session, All Friends Dead, Doktor Triceratops, Rain, Panychida, Janesession, 
Hush, Hallodrn, Piranha, Nothingham, Agrebi a Pitty Poky. (Fotografie ve fotopříloze). 

 Funkin`9  
28. června proběhl v atriu muzea hudební festival, vystoupily kapely Funk Corporation, Traffic Jam, 
The Spankers a Tonya Graves. 

 Dolánky 2013 
19. a 20. července se konal festival Dolánky 2013, jehož součástí se stala i 28. folková noc (dříve na 
Frýdštejně). Na dvou pódiích se během dvoudenní akce uskutečnilo třicet koncertů, mj. např. 
zahraniční kapely - Ben Poole (Anglie), Skampida (Kolumbie), Čači Vorba (Polsko) a české kapely Ivan 
Mládek a Banjo band, Květy, Hudba Praha, Čankišou, Sto zvířat, Jablkoň, Vltava a řada regionálních 
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kapel. Festival doprovodily atrakce, jako divoký býk (rodeo imitující snahu udržet se na hřbetě 
divokého zvířete), lezecká stěna, skákací hrad. Součástí byla i neckyáda na Jizeře a pohádkové 
představení divadla Pohadla pro děti. Pořadatele zklamala nižší účast návštěvníků, přestože festivalu 
přálo pěkné počasí. (Fotografie ve fotopříloze). 

 Česko-polské divadlo 
24. srpna se v Turnově, v atriu muzea, hrálo mezinárodní divadlo, které společně připravily děti 
z Turnova a polské Jelení Hory. V rámci předcházejících workshopů děti nacvičily představení plné 
klaunů, žonglování, humoru, písniček, tance a skvělých hereckých výkonů, které přiblížilo netradičním 
způsobem pověsti Českého ráje a polských Krkonoš. Stejné představení zhlédlo v neděli 25. srpna 
velké množství diváků v polské Jelení Hoře v lázeňském parku Cieplice. 
 
RESTAURACE MAŠKOVKA, Sobotecká, čp. 2051 
Občasná vystoupení Lédl jazz quintetu (sestava členů je proměnlivá, většinou Jiří Stránský saxofon, 

Ivan Hájek bass, Robert Tomáš bicí a Bohuslav Lédl piáno, Michal Pecka, Jaroslav Kotek kontrabass), 

20. ledna, 17. února, 24. března, 17. listopadu, 8. prosince.  

 
RESTAURACE DIVIZNA, 5. května, čp. 63 
Často zde vystupuje skupina Mackie Messer a její přidružené soukadly 
1. března: Večer hudby a poezie, Josef Kainar a Václav Hrabě v podání žáků ZUŠ Turnov a Mackie 
Messer Bandu 
 
RESTAURACE KAREL IV., Žižkova, čp. 501 
5. dubna, Koncert dechového koncertu a Big Bandu 
20. dubna, 110. výročí založení Včelařského spolku 
 
BBejby 
Nově otevřený restaurační prostor vedle Epsteinovy vily v Žižkově ulici, čp. 544, zřízený majitelem 
protějšího podniku BB bar na začátku letošní letní sezony. Nabízí venkovní posezení, dětské 
prolézačky, posezení na trávě atd. Pořady jsou přístupné zdarma.  
4. července: Traffic jam / 18. července: Čmukaři / 8. srpna: Čmukaři / 29. srpna: rozloučení 
s prázdninami – divadlo, soutěže, hry, klauni. (Fotografie ve fotopříloze). 

 
DOMOVY DŮCHODCŮ 
V turnovských domovech důchodců (Penzion v Žižkově ulici čp. 2030, 2032 a 2037, DD na Výšince 
v Granátové ulici čp. 1897a DD Pohoda u nemocnice v ulici 28. října 812) se koná velké množství 
pořadů pro jejich obyvatele i veřejnost. Pravidelné kulturní přednášky organizuje paní Eva Kordová 
z turnovské knihovny. Většina uvedených pořadů se postupně konala ve všech penzionech a reprízuje 
i v domě Na Sboře. 
 
Za krásami Korsiky (beseda s Pavlem Bičištěm) / Příroda a památky Španělska a Portugalska 
(přednáška Zdeňka Mrkáčka) / Pozor chalupa! (autorský večer Dagmar Jenšovské, uvedení její nové 
knihy) / Čtení z kronik a letopisů turnovských (přednáška Alžběty Kulíškové) / Květinová inspirace a 
květinová dílna (výtvarná dílna s floristkou Anetou Novotnou) / Jedinečná krása přírody (beseda se 
Zdeňkem Mrkáčkem) / Proč chránit volně žijící zvířata (pořad se zoologem Karlem Keroušem) / 
Turnov dnešních dnů (setkání s starostou města) / Buďme krásné v každém věku (setkání 
s kosmetičkou Lucií Majerovou) / Krásy Krkonoš (pořad k 50. výročí založení KRNAP s Michalem 
Skalkou) / Skalní města Českého ráje a jejich obyvatelé (setkání se Zdeňkem Mrkáčkem) / Podzimní 
tvoření (setkání s floristkou Anetou Novotnou) / Můj život ve znamení stromů (beseda se 
spisovatelkou Marií Hruškovou) / Můj strom života, moje svatba (společné vzpomínání a módní 
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přehlídka) / Setkání s příběhem a písničkou (kytička příběhů a pohádek z tvorby dětí ze ZŠ Žižkova) / 
Adventní a předvánoční tvoření (výtvarná dílna s Anetou Novotnou) 
 
LÉTO U ÁVIE 
V Dolánkách, na pozemku č. 456/2, vznikla před dvěma či třemi lety další občerstvovna, která letos 
začala ve velkém pořádat večerní koncerty. Jedná se o venkovní podnik, jehož zázemí tvoří odstavené 
auto – ávie obestavěné kioskem. Koncerty jsou zpoplatněné, přibližná cena vstupného 50 Kč. 
1. června: Junk Yard Open Air – Hardcore Metal festival / 7. června: TamDoleTma a hosté / 14. a 15. 
června: Podnosfest 2013 – hudební a divadelní festival / 22. června: Vozichet a Kabája, divadlo pro 
děti a folkové dívčí trio / 28. června: Hustej Wimpy, folková hudba / 5. července: Neue Madchan, Bars 
Brother / 13. července: Bodláci / 19. července: Deathward / 26. července: The Bandoleros / 2. srpna: 
Sousedi / 9. srpna: Ba Naopank / 16. srpna: Dědkové a Gone shootin / 23. srpna: Big Fish Gone 
a Nasekáč / 31. srpna: Junk Yard Open Air / 6. září: The Háro, punkový koncert / 13. září: Hustej 
Wimpy, folk (Fotografie ve fotopříloze) 
 
VÁNOCE 
Regionální turistické informační centrum připravilo k Vánocům roku 2013 nové vánoční pohlednice  
z Turnova (foto web Informačního centra).  

1. prosince: 1. adventní koncert – Duo Teres, kostel 
sv. Františka z Assisi 
1. prosince: rozsvícení vánočního stromu na náměstí 
(Více viz Turnov – kalendárium) 
8. prosince: 2. adventní koncert – Schola gregoriana 
Pragensis, chrám Narození Panny Marie 
13. až 15. prosince: turnovské vánoční trhy (Více viz 
Kultura – nejvýznamnější akce) 
15. prosince: 3. adventní koncert – Eva a Bohuslav Lédlovi s dcerami, kostel sv. Mikuláše 
21. prosince: vánoční koncert turnovských skautů v kapličce na Bukovině 
21. prosince: vánoční koncert PS Antonín Dvořák, chrám Narození Panny Marie 
21. prosince: Vánoční koncert Queentetu na hradě Valdštejně 
21. prosince: Oldřich Janota, vánoční koncert jedné z českých hudebních osobností. KC Střelnice 
22. prosince: 4. adventní koncert – Jitka Šuranská, dům Na Sboře 
22. prosince: vánoční koncert turnovských skautů na hradě Valdštejně, rozdávání Betlémského světla 
22. prosince: Advent Na Sboře (Více viz církve – Ochranovský sbor jednoty bratrské) 
23. prosince: Vánoční vystoupení turnovských skautů, náměstí Českého ráje v Turnově, rozdávání 
Betlémského světla 
24. prosince: vánoční koncert sborů Carmina, Turnováček a dechového orchestru ZUŠ, chrám 
Narození Panny Marie 
1. ledna: Novoroční ohňostroj Na Lukách (více v kronice 2014) 
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Kulturní organizace ve městě 

 

Kulturní centrum Turnov 
Adresa: Markova 311 
Jednatel společnosti: MgA. Lukáš Hajn (od 1. 1. 2010 do 1. 9. 2013). 
Mgr. David Pešek (od 2. 9. 2013), (Fotografie ve fotopříloze) 

 
Charakteristika:  
Kulturní centrum Turnov bylo založeno v září roku 2001 jako hlavní kulturní instituce města. 
Stoprocentním vlastníkem je Město Turnov. KCT provozuje Kulturní centrum Střelnice a Městské 
divadlo v Turnově (to je v majetku Města Turnov). V péči má také budovu bývalého kina Bio Ráj 
v Žižkově ulici (budova je nevyužívaná, neúspěšně nabízená městem k prodeji), smuteční síň 
a parkoviště U Raka. Pod KCT jsou dále sdruženy dva kluby – Filmový klub a Kruh přátel hudby. 
(Přehled jejich aktivit je zaznamenatelně včleněn do přehledu akcí). 
 
Personalistika, vedení a orgány společnosti: 
12. srpna odvolali městští radní z funkce jednatele KCT Lukáše Hajna, a to na jeho vlastní žádost. Bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na nového jednatele, do něhož se přihlásilo dvanáct zájemců. 19. srpna 
z nich byl vybrán Mgr. David Pešek, současný vedoucí železnobrodského kina, který zaujal výběrovou 
komisí nejen výsledky provozu tamního kina, ale hlavně netradiční koncepcí Střelnice. Funkce se ujal 
2. září. (Fotografie ve fotopříloze). 
O chod organizace se stará 11 zaměstnanců, z toho jeden na neúplný úvazek. Ve vedení a správě 
organizace jsou to 4 zaměstnanci a dvě externí účetní, o kulturní dům Střelnice se stará 4,75 
zaměstnanců, o divadlo 1 + 1 externí a o kino 2 zaměstnanci. Hudebním dramaturgem je Karel Šírek, 
divadelní dramaturgyní externí Daniela Weissová a manažerem kina Adam Švancar. Pomocný 
personál zajišťující kulturní programy (uvaděčky, šatnářky, promítači, osvětlovač atd.) je najímán na 
dohody o provedení práce (35 osob) a dohodu o pracovní činnosti (35 osob).  
 
Přehled prostor pro pořádání kulturních akcí: 

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

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

 
 

KCT – Střelnice 
 
Přehled akcí (výběr): 
 
IV. městský ples: 9. února se ve velkém sále konal již 4. městský ples s tématem Zpět do historie. 
K tanci a poslechu hrála kapela Bohemia Universal Band. Předtančení proběhlo v renesančním stylu, 
v průběhu večera byly prezentovány ukázky standardních tanců. Programem provázel Zdeněk Kaňka. 
V prodeji byly čestné vstupenky, za které bylo možné získat některou ze sponzorských cen. Výtěžek 
putoval Dětskému centru Sluníčko.  
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Petr Spálený, Miluška Voborníková a Appolo Band: 13. března koncert známých českých zpěváků 
Vojta „Kiďák“ Tomáško: 14. března koncert folkového písničkáře 
Goodfellas s předkapelou Rozumbrothers: 16. března, akustická rokenrolová skupina nesoucí titul 
Objev roku 2011, Rozumbrothers je turnovské uskupení 
Buddhové v Českém ráji: 19. března festival o buddhismu 
Turnovská mateřinka 2013: 27. března, 12. ročník festivalu za účasti devíti mateřských škol. 
V připravených kulturních programech, dramatických, pohybově-tanečních a hudebních, vystoupilo 
celkem 165 dětí a diváků ve velkém sále Střelnice bylo asi 270. Programem provázely pohádkové 
večerníčkové postavy Makové panenky a motýla Emanuela (Fotografie ve fotopříloze). 
Filatelie ve foyer: 30. března se konala burza sběratelů poštovních známek, pohlednic, mincí, 
bankovek, odznaků 
Americká divočina: 2. dubna, panoramatická diashow cestovatelů Václava, Lenky a Václava jr. 
Špillarových 
Pavel Šporcl a Gipsy Way: 11. dubna, koncert jednoho z nejvýraznějších houslistů Česka s romskou 
cimbálovou kapelou. 
Jakub Smolík: 23. dubna, koncert popového zpěváka 
Kuzmich orchestra: 4. května, kytarista a skladatel Josef Ostřanský a zpěvačka, cellistka 
a baskytaristka Dorota Barová 
Sběratelská burza: 29. června  
HB Trio: 7. srpna, koncert se konal před Střelnicí 
Aperolspritz diskotéka: 10. srpna  
Nothingham, Cruel a Snap Call: 21. září, společný koncert turnovských kapel 
Diskotéka: 28. září  
Marcela Holanová: 1. října, koncert popové zpěvačky 
Burza sběratelů: 5. října, burza sběratelů poštovních známek, pohlednic, odznaků, mincí, bankovek 
ad. 
Taneční pro dospělé: zahájeny byly 6. října., 1. prosince se konala 1. prodloužená 
Katapult: 8. října, koncert legendární české kapely 
Diskotéka: 19. října  
Věra Špinarová: 30. října, koncert popové zpěvačky 
Diskotéka: 23. listopadu  
David Koller: 4. prosince, koncert uznávaného českého zpěváka 
Burza sběratelů: 7. prosince, burza sběratelů poštovních známek, pohlednic, odznaků, mincí, 
bankovek ad. 
Tos a Carmina: 12. prosince, koncert turnovského dětského sboru ZUŠ a Turnovského orchestrálního 
sdružení. Program: Concerto grosso od Georga Friedricha Händela. Sólista Daniel Balatka přednesl 
Händelovo Care Selve a Verdiho árii Alfreda z opery La Traviata, Carmina vystoupila s cyklem starých 
a nových vánočních koled Naši krásní andělé, ve kterém zazněly pozapomenuté koledy z Čech, 
Moravy i Pojizeří v nových úpravách Martina Hyblera. 
Musica Fortuna: 18. prosince, vánoční koncert turnovského pěveckého sboru (Fotografie ve 
fotopříloze). 
Oldřich Janota: 21. prosince, vánoční koncert 
Funk Corporation: 26. prosince, vánoční koncert turnovské kapely 
 
Nedělní odpolední čaje 
Jsou programy konané přibližně 1 x za měsíc určené především pro seniory.  
27. ledna Turnovanka / 24. února Broďanka / 31. března Plechařinka z Českého Dubu / 28. dubna 
Táboranka z Košťálova / 26. května Dechová hudba Český ráj / 29. září Broďanka / 27. října 
Plechařinka / 24. listopadu Táboranka / 29. prosince Turnovanka.  
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Kruh přátel hudby (Více viz samostatně dále) 
Přehled koncertů v roce 2013:  
Koncert pro 51 strun (housle a harfa) / Belfiato Quintet / Československé duo (housle a klavír) / Já se 
tam vrátím (komponovaný pořad s Pěveckým sborem Antonín Dvořák a Petrem Peškem) / Komorní 
soubor Lyra da Camera / Musica Bohemica / Musica Florea / Komorní duo L. Janeček a K. Vaculová. 
 

Sdružení Napříč 
Koncert Muzikantky – dámy – ženy: 8. března, vystoupila Lucie Redlová, Beata Bocek a Jitka Šuranská 
/ Slávek Klecandra a Pranic: 23. května / Jan Řepka jako host Ondřeje Halamy: 12. září, klubový večer 
s pražským písničkářem / Festival Napříč: 29. listopadu  
 
 

KCT – Kino Sféra 
 
Filmová představení se již od září roku 2011 odehrávají v budově Střelnice v bývalém malém sále, 
upraveném na kinosál s digitálním promítáním. Prostor kina je komorní a velmi příjemný. Kino 
promítá několikrát týdně, většina filmů je promítána pouze jednou, reprízy se dočkají jen velké 
filmové hity s předpokládanou vysokou návštěvností, některé filmy jsou reprízovány až po několika 
týdnech. Ve středu probíhá promítání divácky náročnějších filmů Filmového klubu (FK). Stále častěji 
se promítají filmy tzv. 3D technologií – s pomocí speciálních brýlí diváci sledují obraz trojrozměrně. 
Většina zahraničních filmů se uvádí v původním znění s titulky, obvykle jen dětské filmy či „trháky“ 
bývají dabovány, případně bývají uváděny obě varianty v rámci repríz. Vstupenky do kina stojí od 80 
do 165 Kč, nejčastěji 100 Kč. Nejdražší jsou filmy 3D.  
V kinosále se odehrávají i některé jiné kulturní akce. 
 
V kině Sféra bylo v roce 2013 promítnuto celkem 465 představení, které navštívilo 19.234 diváků, což 
znamená nárůst diváků o 2.220 oproti předchozímu roku.  
 
Letní kino 
V létě bylo v provozu letní kino, tentokrát však neprobíhala paralelně představení i ve stálém kině. 
Digitální technologie byla na dobu letní sezony (10 týdnů od 18. června) přesunuta do letního kina, 
které tak poprvé mohlo promítat filmové novinky. V letním kině proběhlo 65 představení, které 
navštívilo 5.299 diváků a tržba dosáhla 572.430 Kč (v minulém roce 45 a 2.231, 195.745 Kč).  
Letní kino patří k dvaceti funkčním letním kinům v republice, z nichž se v počtu představení umístilo 
na 2. místě a v počtu návštěvnosti na místě třetím. 
 
Veřejná filmová představení probíhají v Turnově, až na naprosté výjimky, pouze v režii Kina Sféra, 
níže uveden jejich přehled. Pokud byl film promítán někým jiným či někde jinde, je to v přehledu 
výslovně uvedeno. 
Na podzim byly do programu zařazeny dvě pravidelné novinky – Kino nejen pro seniory (promítání 
českých filmů v dopoledních hodinách za zvýhodněné vstupné, poprvé 10. října - Babovřesky) 
a Horror night (promítání hororů pozdě večer). Kino pro seniory se setkalo s výjimečným úspěchem, 
původní frekvence 1 x měsíčně se zvýšila na 1 x týdně.  
 
Přehled filmových představení (kompletní):  
Divácky nejúspěšnější filmy roku 2013 byly Revival (7 představení 1552 diváků), Babovřesky (19 
představení 1466 diváků) a Hobit 2 (12 představení 892 diváků). V rámci České republiky navštívilo 
kino v roce 2013 11,6 milionů diváků, o procento méně, než v roce 2012. Nejnavštěvovanější byly 
Babovřesky, Hobit 2 a Šmoulové. Průměrná cena vstupenky stoupla ze 114 Kč na 128 Kč.  
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V přehledu jsou vypsány všechny tituly uvedené v daném měsíci, a to pouze jednou, není uveden počet 
repríz. Zkratkou FK jsou označeny filmy promítané v rámci Filmového klubu. 
Leden: Les Miserables (britský muzikál), Jack Reacher – Poslední výstřel, Sammyho dobrodružství 2 
(dětský animovaný), Hobit – Neočekávaná cesta (3D film USA), Samsara (FK, dokument), 
Frankenweenie – Domácí mazlíček (animovaný 3D film), Ladíme! (hudební komedie), Atlas mraků 
(Sci-fi drama), Superclásico (FK, dánská komedie, Carmen (český 3D muzikál), Anna Karenina 
(francouzsko-britský film), O myšce a Medvědovi (animovaný), Hon (dánské drama), Odpad město 
smrt (FK, české drama), Nespoutaný Django (western Quentina Tarantina), Lincoln (historický film 
Stevena Spielberga), Mistr (FK, drama USA), Gangster Squad – Lovci mafie (drama USA). 
Únor: Nadějné vyhlídky (drama USA), Gangster Squad – Lovci mafie (drama USA), Snížek, bílý kožíšek 
(španělský rodinný film), Paralelní světy (3D, kanadské romantické sci-fi), Hobit – Neočekávaná cesta 
(3D, v repríze 2D), Hitchcock (životopisný film USA), Maniak (krimi USA), Konečná (akční thriller USA), 
Babovřesky (český film), Nádherné bytosti (drama USA), Sammyho dobrodružství 2 (3D dětský 
animovaný), Zero Dark Thirty (drama USA), Hledá se Nemo (3D animovaný film USA), Nespoutaný 
Django (western Quentina Tarantina), Jeníček a Mařenka – Lovci čarodějnic (akční horor USA), 
Lincoln (historický film Stevena Spielberga). 
Březen: Babovřesky (český film), Nespoutaný Django (western Quentina Tarantina), Bídníci (britské 
drama), Mocný vládce Oz (fantasy film USA), Čtyřlístek ve službách krále (český film), Sněhurka – jiný 
příběh (FK, španělské drama), Smrtonosná zbraň – Opět v akci (akční film USA), Terapie láskou 
(romantická komedie USA), Láska v hrobě (FK, český dokument), Gambit (krimi komedie USA), Renoir 
(francouzský film), Croodsovi (3D animovaná komedie USA), Martin a Venuše (česká komedie), Mama 
(kanadsko-španělský horor), Tenkrát na západě (FK), GI Joe 2 – Odveta (akční film USA), Místnost 
sebevrahů (polské drama), Na šrot (komedie USA).  
Duben: Láska (FK, německý film), Jack a obři (3D dobrodružný film USA), Smrtelné lži (drama USA), 
Croodsovi (3D animovaná komedie), Babovřesky (český film), Vedlejší účinky (Thriller USA), Láska 
všemi deseti (FK, Francie), Lesní duch (horor USA), Jako za starejch časů (krimikomedie USA), Pád 
Bílého domu (akční film USA), Čtyřlístek ve službách krále (český film), Martin a Venuše (česká 
komedie), Jurský park (3D sci-fi S. Spielberga USA), Post Tenebrax Lux (FK, mexický film), Nevědomí 
(sci-fi USA), Hledá se prezident – aneb Jak si Češi poprvé volili prezidenta (český dokument), Hledá se 
Nemo (3D animovaný film USA), Marie Krøyer (švédské životopisné drama), Zlomené město (drama 
USA), Spring breakers (komedie USA), Zambezia (3D, animovaný film JAR), Pravidla mlčení (thriller 
USA), Temné nebe (horor USA). 
Květen: Kuře na švestkách (FK, francouzsko-německá komedie), Scary movie 5 (komedie USA), Rok 
bez Magora (český dokument o Martinu Jiroutovi), Croodsovi (3D animovaná komedie), Hvězda padá 
na hubu (český road movie, představení se zúčastnili tvůrci filmu), Hostitel (sci-fi romantický film 
USA), Call girl (FK, švédské drama), Iron man 3 (3D akční film USA), Šmejdi (český dokument o 
„slevových“ akcích pro důchodce), Zambezia (3D, animovaný film JAR), Velká svatba (romantický film 
USA), Velký Gatsby (3D romantické drama USA), Nazareth – nekonečný rockový mejdan (český 
hudební film s titulky), Kovář z Podlesí (česká pohádka), ID: A (dánský thriller), Mizející vlny (FK, 
francouzský romantický film), Rychle a zběsile 6 (akční film USA, 30. 11. zemřel při autonehodě 
představitel hlavní role Paul Walker), Rozkoš v oblacích (španělská komedie), Tísňová linka (thriller 
USA), Bez doteku (FK, české drama, představení za účasti režiséra Matěje Chlupáčka), Pařba na třetí 
(komedie USA), Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama (slovenský dokument o Dorotě Nvotové), 
Království lesních strážců (3D animovaný film USA), Donšajni (česká komedie). 
Červen: Přehled filmů: Království lesních strážců (3D animovaný film USA), Pařba na třetí (komedie 
USA), Šmejdi (český dokument o „slevových“ akcích pro důchodce), Hluboko (FK, islandské drama), 
Star trek – Do temnoty (3D akční sci-fi USA, 4 reprízy), Jen Bůh odpouští (francouzské krimi), 
Království lesních strážců (3D animovaný film USA), Lore (FK, německo-australské válečné drama), 
Podfukáři (thriller USA), Trans (britský thriller), Iron man 3 (3D akční film USA), Kovář z Podlesí (česká 
pohádka), Velký Gatsby (3D romantické drama USA), Muž z oceli (akční film USA), Babovřesky (český 
film, v červnu 2 reprízy), Scary movie 5 (komedie USA), Příběh mého syna (FK, Španělsko-chorvatské 
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romantické drama), Světová válka Z. (akční drama USA), Království lesních strážců (3D animovaný film 
USA). 
Červenec: Martin a Venuše (česká komedie), Rychle a zběsile 6 (akční film USA), Univerzita pro 
příšerky (dětský animovaný film USA), Muž z oceli (akční film USA), Někdo to rád horké (FK, filmová 
klasika USA), Osamělý jezdec (western USA), Já, padouch 2 (animovaný film USA), Skyfall (akční film 
USA s Jamesem Bondem), Pacifik Rim – Útok na zemi (Sci-fi USA), Revival (česká komedie), Pařba na 
třetí (komedie USA), Pátrání po Sugar manovi (FK, britský dokument), Wolverine (akční sci-fi USA), 
Liberace (životopisný film USA).  
Srpen: Osamělý jezdec (western USA), Revival (česká komedie), Pacifik Rim – Útok na zemi (Sci-fi 
USA), R.I.P.D. – Urna (akční film USA), Tenkrát na západě (FK), Já, padouch 2 (animovaný film USA), 
red 2 (akční komedie USA), Očista (horor USA), Šmoulové 2 (dětský animovaný film USA), Percy 
Jackson – Moře nestvůr (dobrodružný film USA), Pěna dní (belgické drama), Kick-Ass 2 – Na plný 
koule (dobrodružný film USA), Hobit – Neočekávaná cesta (film USA), Líbánky (český film), Letadla 
(animovaný dětský film USA). 
Září: Elysium (sci-fi USA), Šmoulové 2 (dětský animovaný film USA), Riddick (sci-fi USA), Obchodníci 
(česká komedie), One direction (3D britský hudební film), Justin – jak se sát rytířem (3d španělský 
animovaný film pro děti), Jobs (životopisný film USA o Stevenu Jobsovi, zakladateli firmy Apple), 
Revival (česká komedie), Mortal Instruments – Město z kostí (kanadský romantický film), Univerzita 
pro příšerky (dětský animovaný film USA), Nejvyšší nabídka (italský romantický film), Lidský rozměr 
(dánský dokumentární film, film byl přístupný zdarma v rámci Evropského týdne mobility), Donšajni 
(česká komedie), Já, padouch 2 (3D animovaný film USA), Millerovi na tripu (komedie USA). 
Říjen: Všichni dobří rodáci (FK, český film prošel jako druhý v pořadí digitálním vyčištěním), Gravitace 
(3D sci-fi thriller USA), Letadla (animovaný dětský film USA), Rivalové (životopisný film o Niki Laudovi, 
USA – Německo), Hra na hraně (drama USA), Omar (FK, izraelské drama), Kameňák 4 (česká 
komedie), Zataženo, občas trakaře 2 (3D animovaný film USA), Carrie (horor USA, remake), Turbo (3D 
animovaný dětský film USA), Plán útěku (akční film USA), Don Jon (komedie USA), Rozbitý svět (FK, 
britský nezávislý film), Machete zabíjí (akční film USA), Zde na zemi (francouzské drama), Příběh filmu 
– Odysea 3+4 (FK, britský dokumentární seriál), Battle of the year – the dream team (3D komedie 
USA), Ptačí úlet (3D animovaná komedie, Příběh kmotra (česká krimi o kmotru podsvětí Mrázkovi). 
Listopad: Battle of the year – the dream team (3D komedie USA), Ptačí úlet (3D animovaná komedie, 
Příběh kmotra (česká krimi o kmotru podsvětí Mrázkovi), Don Jon (komedie USA), Velká nádhera (FK, 
francouzsko-italský film), Enderova hra (sci-fi USA), Husiti (český animovaný film pro děti), Kameňák 4 
(česká komedie), Komorník (životopisné drama USA), Gravitace (3D sci-fi thriller USA), Zázrak (FK, 
česko-slovenské drama), Revival (česká komedie), Thor 2 (3D akční film USA), Turbo (3D animovaný 
dětský film USA), Lásky čas (britská romantická komedie), Židovské památky Českého ráje a okolí 
(turnovský dokumentární film), Křídla Vánoc (český film), Insidious 2 (thriller USA), Hunger games – 
Vražedná pomsta (akční film USA), Rivalové (životopisný film o Niki Laudovi, USA – Německo), Příběh 
filmu – Odysea 5+6 (FK, britský dokumentární seriál), Konzultant (thriller USA), Kapitán Phillips 
(životopisný film USA).  
Prosinec: Husiti (český animovaný film pro děti), Thor 2 (3D akční film USA), Kapitán Phillips 
(životopisný film USA), Život Adele) francouzsko-španělský film), Křídla Vánoc (český film), Ledové 
království (3D animovaný film USA pro děti), Rivalové (životopisný film o Niki Laudovi, USA – 
Německo), Hunger games – Vražedná pomsta (akční film USA), Gravitace (3D sci-fi thriller USA), 
Futurologický kongres (FK, animovaný sci-fi film), Hobit – Šmakova dračí poušť (3D americko-
novozélandského filmu, půlnoční premiéra), Kameňák 4 (česká komedie), Niko 2 (animovaný film pro 
děti, finsko-německý), Přijde letos Ježíšek? (český film), Příběh filmu – Odysea 7+8 (FK, britský 
dokumentární seriál), Putování s dinosaury (3D rodinný akční film britsko-americký), Walter Mitty 
a jeho tajný život (dobrodružný film USA). 
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Další akce v kině Sféra (výběr): 
Cáry starých filmů 
6. února se konal vzpomínkový večer na Ivana Martina Jirouse (1944–2011) nazvaný Cáry starých 
filmů. Jednalo se o komponovaný pořad jednoho ze zakladatelů undergroundového hnutí, Františka 
„Čuňase“ Stárka, který připravil komentované pásmo dokumentárních filmů.  
Nejlepší sportovec Turnova 
16. února od 18. hodin proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků ankety Nejlepší sportovec Turnova za 
rok 2012. Vstup pro veřejnost byl zdarma.  
Expediční kamera 
8. a 16. března se konal filmový festival cestovatelských dokumentů nazvaný Expediční kamera.  
Zoom zbliženia 
24. dubna proběhlo promítání krátkých filmů z mezinárodního filmového festivalu Zoom zbliženia 
2013, který se konal v Jelení Hoře v Polsku. Festival promítá filmy studentů filmových škol, 
nezávislých filmařů i amatérských nadšenců. Promítány byly i 3 filmy z Visegrádského filmového 
workshopu, kterého se účastnili studenti z Turnova. Partnerem workshopů byla za českou stranu 
Žlutá ponorka.  
Divoká karta Filmového klubu Sféra 
15. května a 16. října proběhlo promítání s názvem Divoká karta Filmového klubu kina Sféra. Diváci 
do poslední chvíle nevěděli, co se bude promítat. V říjnu to byl film Dvojí život Veroniky.  
Snow film fest 
9. listopadu proběhl další ročník Filmového festivalu zimních sportů Snow Film Fest. 
Film Židovské památky Českého ráje a okolí 
20. listopadu proběhla slavnostní premiéra filmu Židovské památky Českého ráj e a okolí, který vznikl 
z podnětu místního informačního centra a k němuž hudbu nahrála turnovská kapela Meckie Messer 
Klezmer Band (nahrávání probíhalo v Kamenářském domě u muzea). (Fotografie ve fotopříloze). 
Půlnoční promítání Hobita 
11. prosince se uskutečnilo premiérové promítání dalšího díla slavné série Hobit – Šmakova dračí 
poušť, a to od 23.59 hodin. Turnováci měli poprvé možnost vychutnat si veřejné filmové promítání 
uprostřed noci. Cestovatelský klub navštívilo více diváků než v předchozím roce. Jeho představení se 
přestěhovala z divadla do kina Sféra. V roce 2013 se uskutečnilo 13 představení s 1208 diváky. 
 
Koncerty v Letním kině 
Partička: 30. května, show Partičky známé z televize Prima 
Druhá tráva: 9. srpna se uskutečnil koncert bluegrassové skupiny Druhá tráva s Robertem 
Křesťanem, jako host vystoupil Charlie McRoy a předkapelou byla skupina Trosky. Koncert proběhl 
v Letním kině. 
Bodlák: 14. srpna vystoupila v Letním kině hudební skupina Bodlák.  
Turnovanka: 21. srpna hrála v Letním kině dechová hudba Turnovanka. Vstupné bylo dobrovolné.  
Třetí zuby: 28. srpna se v Letním kině uskutečnil koncert kapely Třetí zuby & Jiří Konvrzek. 
Básníci ticha: 31. srpna se uskutečnil koncert Básníci Ticha – Pocta Filipu Topolovi (zemřel 19. června 
2013) Na druhém ročníku festivalu alternativní scény vystoupily kapely Fiction (kapela založená 
Mejlou Hlavsou), Houpací koně, Ladě, Zrní, Činna, Budoár staré dámy, MCH Trio, Stinka, OTK. Festival 
byl zahájen v 14.00 a vstupné stálo 300 Kč. (Fotografie ve fotopříloze) 
Michal David Revival a host: 5. září vystoupil Jan Bartoš a český Andrea Bocelli Radek Žalud 
Ba Naopank, Natvrdo, CMP82: koncert 7. září 
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KCT – Městské divadlo 
 
Návštěvnost divadla v roce 2013 mírně stoupla. Představení se konala v rámci několika řad: Školní 
divadelní představení 2 x měsíčně (celkem 34 představení s 5.936 diváky), Cyklus dětských divadel 
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla, představení se konají přibližně 1 x měsíčně (9 představení 
s 1.266 diváky), Abonentní představení (9 představení a 1.564 diváků), Cyklus besed Pohovka (7 
představení a 889 diváků) a dvě nezařazená divadelní představení. Celková návštěvnost divadla byla 
9.825 diváků. Dramaturgové divadla organizují i Cestovatelský klub, jehož konání se však letos 
přesunulo do kina Sféra.  
V divadle se konají i další kulturní akce (např. Poetika, Štěk, Modrý kocour, Turnovský drahokam, 
Mateřinka, Slavnostní večer k výročí vzniku republiky ad.), celkem šlo o 96 akcí, které navštívilo téměř 
16.000 diváků.  
 
Přehled představení a akcí v roce 2013 (výběr):  
V přehledu jsou uvedeny i akce, které KCT neorganizuje, ale které probíhají v divadelním sále. 
 
Naštěkaná: 11. ledna, slavné divadelní představení turnovského dámského souboru Nakafráno 
Turnovské hudební večery: 16. ledna proběhl Koncert pro 51 strun. Účinkovali japonská harfenistka 
Kazumi Hashimoto a František Lamač 
Povídejme si, děti: 19. ledna, divadelní představení pro děti 
Cestovatelský klub – Korsika: 21. ledna, vyprávění cestovatele Petra Schlindenbucha 
Na větrné hůrce: 28. ledna, divadelní představení Divadla Na Prádle z Prahy 
Vlastimil Třešňák: 31. ledna, koncert českého písničkáře  
Zvířátka a loupežníci: 2. února, divadelní představení pro děti 
Turnovské hudební večery: 6. února proběhl koncert Lyra da Camera, komorní sdružení zaměřené na 
hudbu baroka a klasicismu  
Pohovka: 12. února, setkání Ivo Šmoldase s Vladimírem Hronem  
Interview s upírem: 15. února, divadelní představení Divadla Frída z Prahy  
Božský řízek: 22. února, slavné divadelní představení turnovského dámského souboru Nakafráno 
Společná věc: 26. února, koncert – vodnářský zvon psychotronika Tomáše Pfeiffera 
Cestovatelský klub – Madagaskar 27. února, beseda s cestovateli Kateřina a Miloš Motani 
Cirkus bude: 9. března, artistická skupina Mistral. Moderní cirkusovou show. Artisté, akrobaté, fakír, 
kouzelník, žongléři, klaun Cattíto a další 
Cestovatelský klub – Indonésie: 12. března, besedu vedla MUDr. Boháčová 
Výběr z Besídek: 18. března, divadelní představení Divadla Sklep z Prahy. Slavné pražské divadlo 
provede to nejlepší z posledních let. Představení se pro velký zájem diváků reprízovalo 
Pohovka: 20. března, setkání Ivo Šmoldase s čínskou zpěvačkou žijící v Čechách Feng-yün Song 
a s šamankou Pavlínou Brzákovou 
Turnovský štěk 2013: 21. března, divadelní festival, 12. ročník oblastní divadelní přehlídky dětí 
a mládeže (Fotografie ve fotopříloze). 
Československé komorní trio: 27. března, koncert houslisty Pavla Burdycha a slovenské pianistky 
Zuzany Berešové (třetího člena neuvádádí), kteří zahráli skladby Johanesa Brahmse a Maxe Regera 
Skřítkové: 30. března, divadelní představení pro děti, účinkovala Lenka Šindelářová a Ivan Mládek  
Obleču tě do hvězd: 3. dubna, divadelní představení Divadla Viola z Prahy. Vzpomínky na Františka 
Hrubína v podání Luďka Munzara 
Drůbeži nářez: 5. dubna, slavné divadelní představení turnovského dámského souboru Nakafráno 
Hanky Panky na přání diváků: 15. dubna, nejúspěšnější česká travesti skupina  
Pohovka: 18. dubna, setkání Ivo Šmoldase s Petrem Vydrou, turnovským rodákem a známým stand 
up hercem  
Dobrodružství Hastrmana Tatrmana: 20. dubna, divadelní představení pro děti – Divadelní 
společnost Julie Jurištové 
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Antonín Dvořák a Petr Pešek: 24. dubna, koncert turnovského pěveckého sboru Antonín Dvořák 
Za každým rohem jeskyňka. 4. května, divadelní představení pro děti v podání Čmukařů  
Koule: 6. května, divadelní představení Klicperova divadla z Hradce Králové 
Belfiato Quintet: 22. května, koncert komorního souboru Akademie múzických umění v Praze 
Pomoc pro Kanday: 27. května, benefiční koncert – projekt pro pomoc pákistánské vesnici Kanday 
založila v roce 2011 Jana Rakoncajová pod záštitou turnovského Centra pro Rodinu Náruč. V roce 
2012 projekt zaštítilo a finančně podpořilo město Turnov. 
Back to Bullerbyn: 3. června, loutkové divadlo pro dospělé – první československá loutková soap 
opera v podání Divadla Športniky  
Pohovka: 7. června. Setkání Ivo Šmoldase s moderátorem a bavičem Karlem Šípem 
Česko-polský studentský divadelní spolek M’arq ’wn zyrg: 10. června, divadelní představení 
židovských pověstí 
Děvčátko se sirkami a Cirkus Negativ: 11. června, divadlo pro školy – soubor Spolu Spolku škol 
a speciálních pracovišť z Jelení Hory 
Dvořákův festival – Interpretační hudební dílna mladých: 12. června, doprovodný program festivalu. 
Slavnostní zahajovací koncert Leoš Čepický – housle, Michyio Keiko – zpěv, Slávka Vernerová-
Pěchočová – klavír, Jaroslav Šaroun – klavír  
Dvořákův festival – Interpretační hudební dílna mladých: 13. června, doprovodný program festivalu. 
Křest nového CD Turnovského orchestrálního sdružení, na programu byl Wolfgang Amadeus Mozart, 
Bohuslav Lédl, Karel Bendl a Martin Hybler 
Dvořákův festival – Interpretační hudební dílna mladých: 15. června, doprovodný program festivalu. 
Závěrečný koncert, ve kterém účinkovali frekventanti interpretační hudební dílny mladých 
Dvořákův festival – Interpretační hudební dílna mladých: 23. června, doprovodný program festivalu. 
Závěrečný koncert Pocta Antonínu Dvořákovi.  
César a Drana: 4. září, divadelní představení Divadla ABC Praha. Monodrama s Ljubou Skořepovou 
Musica Bohemica: 24. září, koncert  
S čerty nejsou žerty: 28. září, divadelní představení pro děti  
VII. Besídka textové dílny Slávka Janouška: 4. října, koncert, na kterém vystoupili Honza Žamboch, 
Kuba Horák, Michal Vaněk ze skupiny Zhasni, Monty, Ivo Cicvárek s Ladou Šimíčkovou, Marek 
Vojtěch, duo Hořký kafe, Lucie Redlová a další 
Gagarin: 11. října, divadelní představení mezinárodního divadelního projektu (divadlo Športniki) 
Zakázané uvolnění: 16. října, divadelní představení 
Pět pohádek Aloise Mikulky: 19. října, divadelní představení pro děti  
Pohovka: 22. října, setkání Milana Schejbala s herečkou Simonou Stašovou  
Musica Florea: 23. října, koncert  
Slavnostní večer u příležitosti založení republiky: 28. října, uspořádalo Město Turnov  
Kůzlátka a vlk: 9. listopadu, divadelní muzikálové představení pro děti (divadlo Špílberg Brno)  
Cestovatelský klub – Viva Mexico: 14. listopadu, cestovatelé Kateřina a Miloš Motani 
Techtle mechtle revue Změna je život: 18. listopadu, travesti show  
Pohovka: 21. listopadu, setkání Iva Šmoldase s hercem Martinem Dejdarem  
Poetika Galavečer: 22. listopadu, závěrečný večer festivalu Poetika 2013. V programu vystoupili 
vítězové recitační soutěže a vzácný host Václav Postránecký s pořadem Shakespearovy Sonety pro 
smyčcové kvarteto. Hudební doprovod zajistil Eve Quartet a Jan Spálený  
Národní třída: 26. listopadu, divadelní představení Divadla Feste Brno. Autorem předlohy je 
absolvent turnovského gymnázia Jaroslav Rudiš  
Turnovské hudební večery: 27. listopadu, koncert Libora Janečka 
Vánoční hra aneb Co andělé zvěstovali: 7. prosince, divadelní představení – poetická hra dvou 
popletených andělů, kteří zvěstují narození Ježíše Krista v Betlémě (Divadlo Kufr) 
Husovické betlém: 10. prosince, divadelní představení Divadla Radost Brno 
Pohovka: 12. prosince, setkání Iva Šmoldase s Pepou Fouskem. Hudební doprovod všech setkání 
v pořadu Pohovka zajišťovali Pavel Půta a Andy Seidl 
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Vánoční koncert ZUŠ Turnov: 17. prosince  
 
Přehled hudebních pořadů (výběr): 
Turnovské hudební večery 
Nedělní odpolední čaje (nový formát pořadů určený především seniorům) 
Velké koncerty (uskutečnilo se 7 koncertů, které navštívilo 2.074 návštěvníků, organizátorům se daří 
zvát interprety za provizi ze vstupného, ne za fixní honorář. Tím se daří eliminovat případnou finanční 
ztrátu pořadatele) 
Malé koncerty 
Adventní koncerty (proběhly 4, navštívilo je 302 lidí) 
Sdružení Napříč 
Školní koncerty (2 pro 436 studentů) 
Básníci ticha 
 
PRONÁJEM PROSTOR:  
Velký sál Střelnice: 13 plesů, 6 diskoték, 3 taneční večírky turnovských firem, 8 seminářů, celostátní 
konference Technických služeb, vyhlášení Nejlepšího sportovce Turnova, 11 zasedání městského 
zastupitelstva, 5 veřejných projednávání městského úřadu a setkání s občany, 3 festivaly (Mateřinka, 
Zpíváme si pro radost a Festival buddhismu), šachový turnaj, 17 lekcí tanečních, 4 burzy sběratelů.  
V klubovnách probíhaly kurzy českého jazyka pro cizince, kurzy vietnamštiny pro děti, výuka 
autoškoly, další semináře a školení. V zrcadlovém sále se cvičila jóga, orientální tance, několik druhů 
zumby. 
V Městském divadle uskutečnili jiní pořadatelé 11 divadelních či koncertních vystoupení pro školy 
i veřejnost, 3 semináře či schůze, prezentaci výsledků předvedlo Vzdělávací centrum Turnov a ZUŠ 
zde uspořádala své tradiční akce – vánoční a závěrečné koncerty, koncerty hudebních dílen 
a festivalové koncerty. Proběhly zde přehlídky Modrý kocour, Turnovský drahokam, Turnovský štěk 
a také slavnostní večer k výročí 28. října.  
Letní kino bylo pronajato pro populární pořad Partička.  
Kulturní centrum Turnov dále rovněž technicky zajišťuje ozvučení pietních aktů u příležitosti 
květnových a říjnových oslav, rozsvěcení vánočního stromku a vánočních trhů. Ve spolupráci 
s Muzeem Českého ráje zajišťujeme stavbu pódia také pro akce jiných pořadatelů. 
 
HLASY A OHLASY TURNOVSKA (HOT) 
KCT vydává časopis se zpravodajstvím kulturního dění na Turnovsku. Časopis HOT vychází již 15 let, 
a to 1 x měsíčně. Součástí časopisu je i zpravodajství z radnice a další žurnalistika. Prodej časopisu 
však v posledních letech stále klesal a jeho vydávání bylo ztrátové.  
Od roku 2014 došlo k radikální změně v podobě časopisu (zmizela žurnalistika, časopis nově přináší 
pouze přehled kulturních akcí a zpravodajství z radnice, tzv. Radniční listy) a je distribuován zdarma 
do schránek domácností.  
 
ZÁJMOVÉ SPOLKY 
V rámci KCT fungují dva spolky Filmový klub Český ráj a Turnovské hudební večery. (Přehled jejich 
činnosti je včleněn do celkového přehledu akcí organizace). 
 
SMUTEČNÍ SÍŇ 
Smuteční síň je v dlouhodobém pronájmu pohřební služby Křelina, což organizaci přineslo zisk cca 
88.000 Kč. 
 
PARKOVIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ B. J. HORÁČKA 
KCT provozuje parkoviště, kde je parkovné stanoveno na 10 Kč za den (jedná se o záchytné parkoviště 
pro centrum města). Výnos činil v roce 2013 téměř 166.000 Kč.  
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RESTAURACE V KC STŘELNICE 
V budově Střelnice se nachází moderně vybavená restaurace, která je pronajímána soukromému 
pronajímateli. Poslední se potýkal s nevýdělečností restaurace, až došlo k jejímu uzavření. Rada 
města v srpnu vybrala ze dvou nabídek nového pronajímatele, který restauraci opět zprovoznil – 
firmu KML Catering Prague Milana Knoblocha (provozuje oblíbenou restauraci, či spíše jídelnu, na 
benzínové stanici Kontakt v Turnově).  
 
Zdroj: Výroční zpráva společnosti a internet 
 
 

Muzeum Českého ráje 
Adresa: Skálova 71 
Ředitelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová 
 
Charakteristika:  
Regionální vlastivědné muzeum pro region Český ráj a Pojizeří bylo založeno v roce 1886. Je 
specializováno na dokumentaci drahých kamenů a historii zlatnictví a šperkařství. Věnuje se 
dokumentaci historie a současnosti regionu. Muzeum je příspěvková organizace s právní 
subjektivitou, jehož zřizovatelem je Krajský úřad Libereckého kraje. 
 
Personalistika: 
V roce 2013 zajišťovalo činnost muzea 23 pracovníků, z toho 13 odborných, 5 ekonomických 
a propagačních a 5 provozních pracovníků. Z toho 2 pracovníci pracovali ve vedlejší činnosti 
(prodejna suvenýrů), další 3 pracovní místa byla dočasně vytvořena s podporou úřadu práce. 
Odbornou činnost zajišťovali tito zaměstnanci: Archeologie – PhDr. Jan Prostředník, PhD. a Petr 
Hartman, Archiv a historie – Mgr. Alžběta Kulíšková a Mgr. David Marek, Etnologie – PhDr. Vladimíra 
Jakouběová, Dokumentátorka etnologie – Mgr. Lenka Laurynová, Historie umění – PhDr. Miroslav 
Cogan, Knihovna – Jitka Petrušková a Mgr. Alžběta Kulíšková, Mineralogie – PhDr. Tomáš Řídkošil 
a Scheybalova sbírka – péči o ni zajišťují odborní pracovníci muzea rozděleně na základě své 
odbornosti. Dramaturgii kulturních pořadů zajišťovala Marcela Beranová, lektorkami výtvarných 
vzdělávacích pořadů pro děti a dospělé byly Tereza Nemethová a Jana Střilková Válková. 
 
Přehled sbírek muzea:  

 Archeologie – sbírky získané výkonem plošné archeologické památkové péče 
 Archiv (osobní fondy a ostatní fondy) – dokumentuje existenci a činnost lidí, firem, spolků 

atd. Turnovska 
 Etnologie – sbírky dokumentující kulturu všedního dne od poloviny 18. století 
 Historie – obsahuje několik podsbírek předmětů historické hodnoty (např. militária, 

numismatika, faleristika, prapory, obecná historie, nově zřízené horolezectví)  
 Historie umění – výtvarné umění od poloviny 16. století 
 Knihovna – obsahuje cca 50.000 svazků, je registrována na Ministerstvu kultury ČR jako 

specializovaná muzejní knihovna. Dělí se na části – odborná knihovna, sbírková knihovna 
regionální literatury, sbírková knihovna starých tisků, sbírková knihovna rukopisů, sbírková 
knihovna Scheybalova a sbírka kramářských tisků.  

 Mineralogie a geologie – sbírka minerálů z celého spektra 
 Scheybalova sbírka – rozsáhlá pozůstalost rodiny Scheybalových, získaná v roce 2010. její 

největší část tvoří knihovna a archiv, následují umělecké, etnografické a historické sbírky  
 



Kronika města Turnova 2013  |228 
 

 
Budovy muzea: 

 Dům U Bažanta, Skálova čp. 70  
Budova bývalého barokního zájezdního hostince U Bažanta je ve správě muzea od roku 1977 
a poskytuje zázemí kanceláří pro pracovníky muzea a prodejnu s pokladnou muzea. V roce 2012 bylo 
v přízemí otevřeno tzv. Návštěvnické centrum jako zázemí pro návštěvníky. Od roku 2013 toto místo 
využívá jako svou kancelář PhDr. Jaromír Jermář, senátor Parlamentu ČR za Mladoboleslavsko 
a Turnovsko. Dům je jeden z nejstarších a nejlépe dochovaných historických staveb ve městě. Poprvé 
je zmiňován v písemných pramenech k roku 1608, ovšem počátky jeho stavby lze hledat nejpozději 
v 16. století. V roce 1612 měl dům zahradu a stodolu. O půl století později se při dědickém řízení 
rozšířil o pozemky sousedního zbořeného Fendrychovského gruntu. V roce 1991 vypukl soudní spor 
o vlastnictví domu, protože o jeho vydání požádali potomci bývalé majitelky, která jej však muzeu 
v 70. letech prodala. Spor skončil v roce 2007 a od té doby je dům majetkem muzea. V roce 2012 byla 
dokončena celková rekonstrukce domu. 
 

 Boháčkův dům, Skálova čp. 71  
Bývalý dům továrníka Boháčka (majitel továrny Juta) získalo muzeum odkazem samotného továrníka 
v roce 1926 a posléze darovací smlouvou od MěÚ Turnov (muzeum bylo v době daru městskou 
organizací). Dům je využíván pro stálé expozice a výstavy. Součástí objektu je přístavba galerie z roku 
1974, díky níž byl dům propojen s budovou bývalého městského vězení, kde jsou dnes umístěny 
depozitáře pro uložení sbírek. Na vzniklém nádvoří jsou prostory s bistrem a dílnami pro technický 
provoz muzea a nachází se zde atrium s pódiem, kde se konají kulturní programy. Dům je propojen 
také s domem čp. 70.  
 

 Kamenářský dům 
Replika jednoho z nejstarších roubených městských domů, který stával na Havlíčkově náměstí až do 
80. let 20. století, vyrostla v zahradě za muzeem v roce 2010. Od té doby dům slouží veřejnosti, 
v přízemí se nachází zázemí pro edukativní dílny a přednášky, v prvním patře je umístěna stálá 
expozice.  
 

 Dlaskův statek, Turnov – Dolánky u Turnova, čp. 12 
Roubená usedlost na břehu řeky Jizery byla v roce 2010 prohlášena Národní kulturní památkou ČR. 
Muzeum statek využívá od počátku 60. let 20. století, kdy byl vyvlastněn původním majitelům. 
Ačkoliv byl v roce 1993 vrácen potomkům majitelů v rámci restitucí, muzeum jej na základě nájemní 
smlouvy užívá dodnes. Umístilo v něm etnografickou expozici a pořádá v něm celou řadu kulturních 
pořadů připomínající výroční obyčeje našich předků. Součástí areálu je i Rakoušův sroubek z roku 
1807 (přenesený sem z Malého Rohozce), který je využíván jako depozitář zemědělského nářadí.  
 

 Centrální depozitář v Jablonci nad Nisou – Poštovní, čp. 26 
Budova slouží jako depozitář pro muzea zřizovaná Libereckým krajem (Severočeské v Liberci, 
Vlastivědné v České Lípě a turnovské), a to od roku 2012. Turnovské muzeum má v tomto depozitáři 
uloženy sbírky mineralogie, archeologie, nábytku, nářadí a náčiní. 
 
Stálé expozice:  
Ke konci roku 2013 bylo veřejnosti přístupných 10 stálých expozic v hlavní budově a jedna na 
Dlaskově statku: Klenotnice (instalace historických uměleckých prací z turnovské šperkařské školy), 
Archeologie Pojizeří, Mineralogie a drahé kameny světa, Drahé kameny a turnovští kamenáři, 
Národopis středního Pojizeří a Z kulturní historie kraje. V galerii je instalován rozměrný obraz Pobití 
Sasíků pod Hrubou Skálou (na jeho míru byla galerie postavena). V Kamenářském domě jsou 
přístupné dvě expozice – menší Turnov – Idar Oberstein, města kamenářské historie, a Sklářství 
a kamenářství v díle Jany a Josefa V. Scheybalových (od roku 2012). Na Dlaskově statku je instalována 
expozice o svatebních obřadech Už mou milou do kostela vedou (v průběhu roku 2013). 
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Statistické údaje:  

 Počet návštěvníků muzea: 43.274 osob 
 Počet výstav: 37 
 Počet sympozií a seminářů: 6 
 Počet přednášek, koncertů a dalších kulturních akcí: 78 
 Počet záchranných archeologických výzkumů: 335 

 
Přehled výstav:  
Výstavy probíhají ve dvou hlavních sálech – v galerii „U Sasíků“ a ve výstavním sále ve 3. patře. 
Příležitostné výstavy probíhají na Dlaskově statku, v Klenotnici, v Kamenářském domě či výjimečně ve 
sklepení pod domem U Bažanta.  
 

 Bylinkami a ovocem proti nemocem: Prezentace tradičních způsobů přípravy nápojů 
a léčebných prostředků v návaznosti na historii lidového léčitelství, lidovou magii a rodinné 
obřady a obyčeje v Pojizeří. 11. října 2012 – 27. ledna 2013 

 Ze sbírek manželů Josefa a Jany Scheybalových: Výstava představila nejvýznamnější akvizici 
muzea, tzv. „Scheybalovu“ sbírku jako výsledek činnosti dvou sběratelských generací 
s rozsáhlými kolekcemi grafiky, obrazů, lidového umění, archiválií a knih. 14. února – 7. 
dubna 
(Fotografie ve fotopříloze) 

 Chvála píli včel: Výstava k 110. výročí vzniku turnovského včelařského spolku. 18. dubna – 29. 
září (Fotografie ve fotopříloze) 

 Ze dřeva a z kamene: Výstava výsledků výzkumu lidového stavitelství realizovaného muzeem 
v letech 2004–2013, doplněná modely lidových staveb. 17. 10. 2013 – 31. 1. 2014 (Fotografie 
ve fotopříloze) 

 Nad Betlémem hvězda svítí: Vánoční výstava věnovaná betlémům. 6. prosince 2012 – 27. 
ledna 2013 

 Salon mladých výtvarníků Jawor – Turnov 2012: Výstava z výsledků dětské výtvarné soutěže. 
31. ledna – 17. února (Fotografie ve fotopříloze) 

 Šestá výstava Klubu českých filatelistů v Turnově: Výstava ze sbírky poštovních 
známek Jaroslava Mojsla, která patří k nejlepším v ČR (specializace na Československo 
a Velkou Británii). Sbírku známek doplnil výběr z další sběratelovy kolekce – historické 
pohlednice regionu. 21. února – 31. března (Fotografie ve fotopříloze) 

 Karel Janák – Obrazy, reliéfy a grafika: Průřez tvorbou současného turnovského výtvarníka. 
4. dubna – 5. května (Fotografie ve fotopříloze) 

 Horolezecká fotografie: Další výstava ze seriálu výstav předznamenávajících otevření stálé 
expozice věnované horolezectví. 14. května – 30. června (Fotografie ve fotopříloze) 

 To není šperk!: Mezinárodní výstava evropských šperkařských škol 4. července – 5. září. 
 Kameny mého srdce: Výstava prací současné přední evropské glyptičky Evy Víškové. 

4. července – 5. září 
 Krystaly kolem nás: Výstava k výročí výzkumného ústavu Monokrystaly – 70 let výroby 

umělých krystalů v Turnově. 20. června – 29. července 2012 (Fotografie ve fotopříloze) 
 ReGenerace: Výstava z prací turnovských současných šperkařů. 7. listopadu – 31. prosince 

(Fotografie ve fotopříloze) 
 Mistr rukodělné výroby Libereckého kraje: Výstava a prezentace řemeslníků, jejichž výrobky 

byly oceněny ochrannou známkou, tentokrát paličkovaná krajka a dřevěný šperk. 28. září 
(Dlaskův statek) 

 Kouzla a věštby adventu a Vánoc: Výstava o tradičních obyčejích a obřadech spojených 
s obdobím adventu a vánočních svátků. 1.–31. prosinec (Fotografie ve fotopříloze) 

 Český granát na světových výstavách: Výstava připravená v souvislosti s 60. narozeninami 
družstva umělecké výroby Granát Turnov. 16. května – 14. července 2013 (Klenotnice) 
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 Z nejnovějších archeologických nálezů: 11.–19. září (ve sklepení muzea) 

 
 Výstavy v jiných zařízeních: Pravěká těžba v Jizerských horách, stálá výstava v Kittlově muzeu 

v Krásné 
 

 Fotoklub Safír: Výstavy v koridoru muzea realizoval turnovský Fotoklub Safír. Všechny 
výstavy prezentovaly práce amatérských fotografů: Jindřich Vodehnal / Zaostřeno na Jizerky, 
fotosoutěž / Stanislav Odvářka, Fotoklub Svitavy / Kufa Jan Kičeřok, Fotoklub Jablunkov / 
Miroslav Trávníček, autorská výstava / Svaz českých fotografů / „Slovensko naša zem“ / 
autorská výstava Natálie Smorodinové / Národní soutěž amatérské fotografie 

 
Kulturně výchovné akce: 

 Prezentace nové monografie PhDr. Hany Kábové – Josef Vítězslav Šimák, jeho život a dílo: 
10. května 

 Muzejní noc medová: 18. května (Fotografie ve fotopříloze) 
 Staročeské řemeslnické trhy: 25.–26. května (Více viz Přehled hlavních kulturních akcí) 
 Výroba domků pro včely samotářky 18.–28. června  
 Animace Jedem s medem!: Doprovodný program k výstavě Chvála píli včel 18.–28. června  
 Stavíme chalupu: Doprovodný program k výstavě Ze dřeva a z kamene 12.–14. listopadu 
 Cesta kamene: Nová naučná interaktivní stezka expozicemi muzea s pracovními, od července 

2013 
 Malý etnograf: Edukační muzejní kroužek zaměřený na oslavy ročních dob a realizaci rituálů 

spojených s ročními obdobími, od ledna do června 
 Výtvarný salon I a II – Od papíru ke knize: Volnočasový muzejní kroužek určený nejširšímu 

okruhu zájemců od školních dětí po seniory, jaro a podzim roku 
 Dožínkový věnec: 13. srpna 
 Svatomartinská dílna: Technika podmalby na skle, 9. listopadu (Fotografie ve fotopříloze) 
 Vánoční pečení: 4.–6. prosince 
 Dřevěná hračka: 13.–15. prosince 
 Andělé z vlny: 9.–20. prosince 
 Vlastivědný výlet do Prachovských skal: v rámci konference Karel Kazbunda, 21. dubna  
 Vlastivědný výlet do Bělé pod Bezdězem: 5. května  
 Vlastivědný výlet do Malých Svatoňovic a Vambeřic: 28. září 
 Přednáška o 17. listopadu 1989: pro všechny 6. třídy základních škol, přednášející Dr. Pažout 

z liberecké univerzity: 18. listopadu 
 

 Akce na Dlaskově statku 
Masopust: 2. února (Fotografie ve fotopříloze) / Pomlázka teče okolo pece: 30. března 
(Fotografie ve fotopříloze) / Drátovaná kraslice 12.–30. března /  
Loutkáři dětem na Dlaskově statku, červenec a srpen (Fotografie ve fotopříloze) / Loutkářská 
pouť na Dlaskově statku 28. září (Fotografie ve fotopříloze) 

 
 Sympozia a konference 

60. let DÚV Granát, 25. června / 70. let výzkumu krystalů v Turnově, 4. října / Konference 
Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo (organizátor Pekařova společnost 
Českého ráje), 19.–21. dubna 2013 / Mezinárodní sympozium současného šperku, 1.–
1. července / Řezbářské symposium, květen  
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 Vlastní edice  

Z Českého ráje a Podkrkonoší / Muzejní čtvrtletník / Jakouběová, V.: Kouzla a věštby Vánoc / 
Šída, P. a kol.: Velké Hamry II. Neolitický těžební a zpracovatelský areál 

 
Sbírky, dokumentace, publikační a odborná činnost: 
Počet evidenčních sbírkových předmětů k 31. 12. 2013 byl 85.544, včetně souborů, což představovalo 
266.547 kusů předmětů. Největší část pro zpracování představovala Scheybalova sbírka. Muzejní 
a Scheybalova knihovna čítala ke konci roku 50.771 knihovních jednotek, a to včetně sbírkových tisků. 
 
Zdroj: Výroční zpráva Muzea Českého ráje a internet 
 
 

Spolek přátel Muzea Českého ráje 
Adresa: Skálova 71, Turnov, 511 01 
Předsedkyně: Marcela Beranová, DiS. (od roku 2011, pracovnice MČR – Public relations) 
 
Spolek vznikl v roce 1995 při Muzeu Českého ráje v Turnově a jeho hlavním úkolem se stalo pořádání 
Staročeských řemeslnických trhů. V roce 2013 měl 39 členů, z nich je aktivních pouze několik – 
většinou jen ti, kteří zároveň pracují v muzeu.  
 
 

Městská knihovna Antonína Marka 
Adresa: Jeronýmova 517  
Ředitel: Mgr. Hanuš Karpíšek 
 
Charakteristika:  
Druhá nejstarší městská česká knihovna odvozuje svůj původ od slavného 
Provolání Antonína Marka, v němž v roce 1820 vyzýval městské představitele k založení čtenářské 
besedy ve městě. Od té doby tradice čtenářství a veřejného půjčování knih v Turnově nezanikla.  
Knihovna sídlí v historické vile  
Dnes je knihovna veřejnou městskou knihovnou s univerzálním fondem a profesionálními knihovníky. 
Poskytuje veřejné knihovní a informační služby dle zákona.  
Knihovna dlouhodobě poskytuje zázemí a doplňkové služby nevidomým a slabozrakým občanům. 
(Více viz Zdravotnictví – Poradenské centrum nevidomých a zrakově postižených). 
 
Rok 2013 
V roce 2013 disponovala knihovna celkem 58 tisíci svazky, z toho naučná literatura tvořila necelých 
20 tisíc svazků a 2032 bylo zvukových knih. Knihovna odebírala 141 titulů periodik. Přírůstků bylo 
2278 a úbytků 2523.  
Knihovna zaznamenala 97.583 výpůjček od 2016 uživatelů, z čehož 696 tvořily děti do 15 let. 
Uživatelských návštěv bylo celkem téměř 50.000, z toho 11.000 tvořili návštěvníci kulturních 
a vzdělávacích programů (nemusí být registrovanými uživateli). 
V knihovně pracovalo 9 zaměstnanců. 
 
Hlavní budova a pobočky:  
Zaměstnanci dlouhodobě poukazují na nevyhovující stav většiny budov, včetně té hlavní. Budovy jsou 
buď ve špatném technickém stavu, nebo jsou nevhodné pro knihovní provoz jako takový. Již delší 
dobu se ve městě objevuje myšlenka na stavbu nové účelové budovy Městské knihovny, v roce 2010 
byla vypracována Ověřovací studie na výstavbu budovy sloužící pro knihovnu a Středisko volného 
času Žlutá ponorka, která by se nacházela v blízkosti letního kina, za domem Na Sboře. V plánu 
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investic na léta 2012–2015 je komunitní budova na 15. místě. V roce 2013 v tomto směru nedošlo 
k posunu.  
 

 Hlavní budova – Konrádova vila, Jeronýmova čp. 517 
V hlavní budově se nachází oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a mládež, oddělení multimédií 
a internetu, poradenské centrum zrakově postižených, čajovna – v roce 2013 přestala fungovat, 
prostor začal sloužit jako Informační centrum mládeže a volnočasový klub, provozní oddělení. 
Samostatně funguje Galerie na schodech. 
 

 Pobočka Turnov II., Alešova ulice v prostoru školy, prostor záměrům knihovny nevyhovuje. 
 Pobočka Mašov, přízemí hasičské zbrojnice je zcela nevyhovující prostor. 
 Pobočka Malý Rohozec - budova MÚ, prostor vyhovuje. Koná se v něm spousta akcí pro děti, 

organizovaných místním Okrašlovacím spolkem. Pobočka knihovny zde funguje k velké 
spokojenosti.  

 Pobočka Dolánky - budova školy, prostor byl v roce 2013 vyklizen a knihovna jej dále 
nevyužívá 

 Pobočka Výšinka, Granátová ulice, dům s pečovatelskou službou. Prostor vyhovuje.  
 
 
Přehled akcí v roce 2013 (výběr): 
 
Knihovnice Libereckého kraje 
Již 11. prosince 2012 získala turnovská knihovnice Eva Kordová z Městské knihovny významné 
ocenění – byla v prvním ročníku hlasování zvolena Knihovnicí roku 2012 Libereckého kraje. Výsledky 
byly vyhlášeny na setkání knihovníků Libereckého kraje, hlasy posílali veřejnost i knihovníci, ale 
i starostové obcí s knihovnami. Vyhlášeny byly dvě kategorie: Cena za celoživotní přínos knihovnictví 
v Libereckém kraji (Svatomíra Hendrychová z Městské knihovny v Semilech a Zdeněk Pavlíček z Místní 
lidové knihovny v Heřmanicích) a právě Knihovník roku.  
 
Univerzita třetího věku 
Na podzim roku 2012 zahájila knihovna činnost virtuální univerzity třetího věku – tedy vzdělávací 
akce pro seniory, resp. osoby nad 50. let. Tématem prvního semestru byla astronomie. Druhý 
semestr začal v únoru 2013, studium nabídlo dvě témata – Etika jako východisko z krize společnosti 
a Dějiny oděvní kultury. Přednášky probíhaly jednou za dva týdny a byly zpoplatněny třemi stovkami 
korun. Studenti si mohli vybrat, zda budou navštěvovat témata obě, nebo jen jedno, na studenty 
nebyly kladeny žádné požadavky, ani nemuseli dokládat předchozí vzdělání, jednalo se v podstatě 
o soubor vzdělávacích přednášek. Vždy na konci semestru studenti sami vybírají, jaká budou příští 
témata, nabízela se: Kouzelná geometrie, Lesnictví, Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, Vývoj 
a současnost Evropské unie, Čínská medicína v naší zahrádce, Život a dílo Michelangela Buonarroti 
ad. 
 
Noc s Andersenem 
V pátek 5. dubna se konal třináctý ročník Noci s Andersenem. Na její úvod prošel městem průvod 
pohádkových postav v čele s králem a královnou, purkmistrem, trubači a družinou zbrojnošů. Průvod 
vyrazil od knihovny, zastavil se v městském parku, kde byl zasazen další strom Pohádkovník 
Andersenův (Javor mléč – Acer platanoides), a poté pokračoval Skálovou ulicí na náměstí. Průvod 
čítal více než 500 masek – jednalo se o historicky nejvyšší účast v historii tohoto čtenářského svátku 
a úžasný zážitek pro účastníky i kolemjdoucí! Starosta města předal na jednu noc vládu nad městem 
pohádkovým bytostem a program pokračoval slavnostním pohádkovým kongresem v sále Střelnice, 
který zakončila ohňová show Rytířů ohňového meče před budovou. Poté se přibližně 250 dětí rozešlo 
na svá spací místa, kterých bylo tentokrát sedm (Knihovna, Žlutá ponorka, základní školy). Tam je 
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čekal další zajímavý program a čtení knih. Za zmínku stojí například program, který připravili 
pracovníci muzea. Pro děti nachystali dobrodružnou cestu po stopách pohádky Křesadlo, která děti 
zavedla do podzemí muzea a Kamenářského domu, kde je čekala řada tajemných bytostí a plnění 
úkolů. Po skončení pak pohádku Křesadlo přečetl dětem, přespávajícím v knihovně, strážník Městské 
policie. Celým večerem zněla oficiální znělka celostátního festivalu Noci s Andersenem, kterou složil 
turnovský skladatel Martin Hybler, za což byl odměněn zlatým pohádkovým řádem. (Fotografie ve 
fotopříloze). 
 
Měsíc pro planetu Zemi a Den Země 2013 
Městská knihovna Antonína Marka uspořádala ve spolupráci s Odborem životního prostředí během 
měsíce dubna soubor akcí pro všechny věkové kategorie. Byly součástí projektu nazvaného Příroda 
na zemi.  
Akce pro mateřské školy 

 Byla jedna hora: vzdělávací pohádky na téma třídění odpadu a ochrany životního prostředí 
Akce pro základní školy 

 Chráněná krajinná oblast Jizerské hory: přednáška pracovnice CHKO Lenky Zadrobilové pro 
5. a 6. třídy 

 Krkonošský národní park: vzdělávací pořad pro žáky 7. - 9. ročníků ZŠ k 50. výročí založení 
Krkonošského národního parku 

 Proč chránit volně žijící zvířata: vzdělávací program se zoologem Karlem Keroušem o životě 
v lese a ochraně volně žijících zvířat 

Akce pro veřejnost 
  Večer Na Sboře: Střední a Jižní Amerika – Karibik a další místa: cestovatelský pořad Michala 

Skalky, pracovníka CHKO Krkonoše 
Akce pro seniory 

 Proč chránit volně žijící zvířata: vzdělávací program se zoologem Karlem Keroušem o životě 
v lese a ochraně volně žijících zvířat 

 Jedinečná krása přírody: vzdělávací pořad s pracovníkem Chráněné krajinné oblasti Český ráj 
Zdeňkem Mrkáčkem 

 Květinová tvůrčí dílna: s floristkou Anetou Novotnou 
 
 
Přehled výstav 
V knihovně probíhají výstavy nepřetržitě, a to ve dvou prostorách: ve výstavním sálku a na schodech 
při výstupu do jednotlivých oddělení. 
Strom v našem životě: výstava nejlepších výtvarných prací ze soutěže, která byla součástí projektu 
Příroda na Zemi. 
Můj strom – Eva Matylda Jiřičková: Samotná autorská výstava fotografií absolutní vítězky soutěže 
Příroda na zemi. 
Václav Ševčík – výstava plakátů, užité grafiky a knižní grafiky: 10. ledna – 10. března, Výstavní sálek 
knihovny.  
Jaroslav Vrchlický – život a dílo: Výstava z materiálů Ústavu pro českou literaturu k 160. výročí 
narození autora. 
Mladý svět – výstava výtvarných prací Denisy Islové z Tatobit. 
Panta rei – Drahomíra Jandová: Výstava představila reprezentativní průřez tvorbou výtvarnice, která 
je známá především svými originálními díly vytvořenými pomocí textilních technik, s kterými sklízela 
obdiv nejen v Čechách, ale také v zahraničí, kde se jí dostalo několika ocenění, jako například na 
Mezinárodní výstavě tkaných prací v Buffalu (1995). Autorka prožila 20 let v Turnově a Českém Ráji, 
kam se nyní znovu navrací. Výstava trvala do 30. září 2013. 
Jedinečný Český ráj – Krajina, živá příroda: Výstava autorských fotografií RNDr. Zdeňka Mrkáčka. 
Výstava trvala do 2. prosince. 
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Vlaštovky básně: Literární poetická soutěž pro mládež, básně denně doplňovaly výzdobu Stromu 
poezie. 
 
Přehled kulturních akcí (výběr): 
Pohádkový podvečer – tatínkovy pohádky: 15. ledna. Společné čtení dětí s rodiči, hlavně s tatínky, 
doplnila pohádka Loutkářského souboru Na Židli. Dětské oddělení 
Obnova židovských památek: 17. ledna, přednáška a beseda o minulosti a současnosti českých 
a moravských synagog. Přednášel Jan Kindermann u příležitosti 70. výročí deportace židovských 
spoluobčanů do vyhlazovacích táborů. Knihovní sál 
Paní Zima a zimní tvoření: 20. ledna, výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 
Slavnostní pasování prvňáčků: 28.–31. ledna, tradiční pasování prvňáčků na čtenáře knihovny za 
účasti krále a královny. Probíhalo na turnovských školách 
Pohádkový podvečer: 12. února, Popletené pohádky a pohádkový kolotoč. Po společném rozplétání 
popletené pohádky zahrál pohádku Loutkářský soubor Čmukaři. Pohádkový koutek knihovny 
Tajuplná Afrika: 14. února, neobyčejná hodina zeměpisu podle knihy Jiřího Máry o zážitcích z cest 
chlapce na vozíku. Přednáškový sál Základní umělecké školy 
Výtvarná kožená dílna: 17. února, dílna pro rodiče s dětmi pod vedením manželů Obročníkových. 
Dětské oddělené knihovny 
Týden čtení, aneb čtení sluší každému: 18.–26. března, čtení v knihovně, na školách, v kulturních 
institucích, v penzionech, z děl spisovatelů, kteří mají v tomto roce významná výročí 
Pohádkový podvečer – Tři klubíčka pohádky: 19. března, Pohádkový podvečer nad knížkami 
ilustrovanými Helenou Zmatlíkovou 
Jak meditace mění váš mozek: 19. března, přednáška R. Machandera pořádaná jabloneckou 
buddhistickou skupinou Shambhala. Součást festivalu Buddhové v Českém ráji 
Písmenková dílna Tvoříme knihu: 24. března, tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi. Lektorky Terezie 
Dubinová, Lada Capoušková a Iva Dalerová. Dětské oddělení 
Noc s Andersenem: 5. dubna  
Srdíčko pro maminku: 12. května, tvořivá dílna pro rodiče, hlavně tatínky s dětmi. Dílnu vedla 
lektorka Aneta Novotná. Dětské oddělení knihovny 
Obnovitelné zdroje energie: 20. května, přednáška Milaba Smrže, místopředsedy evropského 
sdružení Eurosolar. Přednáškový sálek knihovny 
Týden čtení dětem: 1.–7. června, 3. ročník celostátní akce na podporu čtenářství 
Dětský den s Náručí a knížkou: 2. června, k oslavě Dětského dne, který uspořádalo na Valdštejně 
Centrum pro rodinu Náruč, se připojila i knihovna 
Pohádkový podvečer – Večerníček je náš kamarád: 4. června, v rámci Týdne čtení dětem večerníčky 
představovala Eva Kordová a Loutkářský soubor Na Židli. Na terase knihovny u stromu Pohádkovníku  
Cestovat a neškodit: 13. června, cestovatelská beseda s Ondřejem Horáčkem. Informační centrum 
pro mládež v knihovně 
Týden knihoven: 30. září – 6. října 
Pohádkový podvečer – Z pohádky do pohádky: 1. října, podvečer pro rodiče s dětmi, účinkoval mj. 
Loutkářský soubor Čmukaři. Dětské oddělení 
Střední a Jižní Amerika – Karibik a další místa: 1. října, cestovatelský pořad Michala Skalky, 
pracovníka CHKO Krkonoše. Sálek knihovny 
Dýňobraní: 6. října, výtvarná dílna pro rodiče s dětmi. Dětské oddělení knihovny 
Pohádkový podvečer – Tři klubíčka pohádek: 5. listopadu, podvečer pro rodiče s dětmi a třemi 
pohádkami. Účinkovali Eva Kordová, LS Čmukaři a děti z turnovského Granátku 
Adventní a vánoční tvoření: 30. listopadu, výtvarná dílna pro rodiče s dětmi byla součástí Dne pro 
dětskou knihu. Lektorky Iva Dalerová a Aneta Novotná 
Kořeny ženské spirituality – Návrat a transformace starověké moudrosti: 2. prosince, přednáška 
Terezie Dubinové, kulturoložky, hebraistky a terapeutky. Sálek knihovny 
Zdroj: Internetové stránky, internet, výroční zpráva nebyla dodána 
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Sdružení Český ráj  
Adresa: Markova 311 
Předsedkyně sdružení: PhDr. Hana Maierová, od dubna 2013 Jan Farský 
(starosta Semil a poslanec Parlamentu České republiky) 
 
Charakteristika: 
Sdružení Český ráj je obecně prospěšná společnost, založená s cílem systematicky podporovat 
cestovní ruch v regionu. Český ráj je jedním z oficiálních turistických regionů ČR vymezených Českou 
centrálou cestovního ruchu CzechTourism. 
Mezi aktivity SČR patří mj. koordinace marketingových aktivit podporujících především tvorbu 
a zajištění regionálních turistických programů, produktů a projektů / prezentace a propagace 
turisticky významného území / zajištění turistického informačního systému a webových prezentací / 
zajištění analytické činnosti (statistická šetření, sledování zpětné vazby realizovaných opatření 
a dopadů projektů) / budování, rekonstrukce a opravy cyklostezek, turistických stezek, informačního 
systému a další infrastruktury cestovního ruchu.  
 
Členové sdružení:  

V roce 2013 mělo sdružení 64 členů a 3 přidružené, z toho 39 měst a obcí (61 %), 3 neziskové 
organizace (5 %) a 23 subjektů ze soukromého sektoru (35 %). 
 
Aktuální seznam členů v roce 2013 
Agentura ARA, s. r. o. / Alternativa 3000, o. s. / Autokemp Sedmihorky, v. o. s. / BAART, s. r. o. / 
Consultour, s. r. o. / České doteky hudby EM-ART, o. p. s. / Galatea Brno, a. s. / Hotel Jičín / 
HOTELONLINE, a. s. / Hrad Valdštejn / J. M. Schlik, s. r. o. / Jezdecký klub Ptýrov, o. s. / Kinghouse 
s. r. o. / Kinský Dal Borgo, a. s. / Kofola, a. s. / Krajská hospodářská komora KH kraje / Město Dolní 
Bousov / Město Jičín / Město Lomnice nad Popelkou / Město Mnichovo Hradiště / Město Nová Paka / 
Město Rovensko pod Troskami / Město Semily / Město Sobotka / Město Turnov / Město Železnice / 
Město Železný Brod / Statutární město Mladá Boleslav / Obec Boseň / Obec Branžež / Obec Březina / 
Obec Bukvice / Obec Čtveřín / Obec Dětenice / Obec Hrubá Skála / Obec Jenišovice / Obec Kacanovy 
/ Obec Karlovice / Obec Klokočí / Obec Kněžmost / Obec Kobyly / Obec Ktová / Obec Líšný / Obec 
Malá Skála / Obec Mírová pod Kozákovem / Obec Modřišice / Obec Přepeře / Obec Rakousy / Obec 
Svijanský Újezd / Obec Svijany / Obec Sychrov / Obec Tatobity / Obec Troskovice / Obec Vlastibořice / 
Obec Vyskeř / Outdoor Discovery, s. r. o. / Pivovar Nová Paka, a. s. / Pivovar Svijany, a. s. / Pivovary 
Rohozec, a. s. / Pavel Ondráček - AR Tour Ondráček / Pro – elektro CZ, s. r. o. / Sundisk, s. r. o. / 
Tarbon spol. s r. o. / Tomovy parky, s. r. o. / přidružení členové: Pivní lázně Dolní Bousov, Sdružení 
Bohém – Miroslav Kněbort, Ladislava Růžičková  
 
Z činnosti sdružení v roce 2013 (výběr): 
 
Český ráj dětem 
27. dubna proběhl 10. ročník tradičního zahájení turistické sezony, při kterém účastníci putovali 
Maloskalskem.  
  
Prázdninová nabídka pro každý den 
Sdružení připravilo již několikátým rokem prázdninovou nabídku na každý den, která je nabízena 
všem turistům regionu (Na Turnovsku, Jičínsku, Železnobrodsku a Semilsku, Mladoboleslavsku 
a Mnichovohradišťsku). Na nabídce se podílejí partneři Sdružení. Většina programů směřuje na 
cílovou skupinu současnosti – rodiny s dětmi.  
Pondělí:  

 Prohlídky turnovských kostelů od 14.00 hodin. Sraz je v infocentru na náměstí 
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Úterý:  

 Prohlídka turnovské synagogy, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova s výkladem. Sraz 
v synagoze v 10.00 a v 14.00 hodin 

 Ukázky ruční výroby skleněných a křišťálových lustrů ve firmě Bohemian Chanderliers JW 
Glass na Vesecku v Turnově od 9.00 do 12.00 hodin 

Středa:  
 Za kulturou na koloběžce. Z Boučkova statku na Malé Skále do Dlaskova statku v Dolánkách 

a zpět.  
 Sraz v Infoshopu Vejměnek v Malé Skále od 9.00 do 13.00 hodin 
 Komentovaná prohlídka Klenotnice v Turnově v Muzeu Českého ráje v 10.00 hodin 
 Magický Turnov – noční prohlídka města Turnova, návštěvnického centra DUV Granát 

a Synagogy Turnov za svitu svící. Sraz v infocentru na náměstí v 19.30 hodin 
Čtvrtek:  

 Prohlídka hradu Valdštejna s loupeživým rytířem Šofem nebo princeznou. Od 11.00, 14.00 
a 15.30 hodin (hrad je o prázdninách otevřen denně od 9.00 do 17.30 hodin) 

 Aktivní rodina na Malé Skále – rodinný výlet na lodích z Malé Skály do Dolánek. Součástí 
rodinné jízdenky je lanovka v lanovém centru Žlutá plovárna 

Pátek:  
 Komentovaná prohlídka Klenotnice v Turnově. Sraz v Muzeu Českého ráje v 10.00 hodin. 

Sobota:  
 Tvůrčí dílny a soutěže ve Šťastné zemi v Radvánovicích u Turnova. 

Neděle:  
 Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích od 9.00 do 12.00 hodin. 

Loutkáři dětem na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova. Představení pro děti od 11.00, 13.00 
a 15.00 hodin. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Propagační a prezentační akce, veletrhy, na kterých sdružení prezentovalo Český ráj 
v Česku: únor Holiday World Praha / březen Dovolená a region Ostrava / březen Euroregiontour 
Jablonec nad Nisou / březen Infotour Hradec králové / duben For bikes Praha  
v zahraničí: leden Vakantie Utrecht / leden Reise Markt Drážďany / leden MTT Wroclaw / duben 
Konventa Löbau / květen Tourtec Jelenia Góra  
 
Regionální produkt Český ráj 
Sdružení přiděluje místním výrobcům a prodejcům značku Regionální produkt Český ráj. Cílem je 
podpořit místní výrobce a pomáhat jim v prezentaci. V roce 2013 mělo značku 45 nositelů, nově 
udělených značek bylo 8. S nositeli se uskutečnila dvě setkání 18. června na Střelnici a 18. listopadu 
v Kamenářském domě.  
 
Ostatní 
Sdružení uspořádalo okolo deseti přednášek, exkurzí a školení pro pracovníky informačních středisek 
v regionu, aby je lépe seznámilo s turistickou nabídkou v regionu. Dále prezentovalo region na 
několika akcích v Dánsku a Německu. 
 
Webové stránky 
Návštěvnost hlavních webových stránek sdružení: cca 355.000 na 1,177.741 stránkách.  
Sdružení dále provozovalo tyto weby: www.ceskyrajdetem.cz (47.720 návštěv, 137.707 stránek) / 
www.regionalniprodukt.cz (16.106 návštěv, 41.514 stránek) / www.greenway-jizera.cz (15.213 
návštěv, 35.819 stránek) / www.albrechtzvaldstejna.cz (10.692 návštěv, 23.383 stránek) / 
www.ceskyrajbezbarier.cz /www.zlatastezka.info  
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Propagační tiskoviny 
Kalendář TOP akcí: přehled nejvýznamnějších akcí v regionu v roce 2013, 6.000 ks, ČJ / Katalog 
Dovolená v Českém ráji: katalog nabídek pro turisty, ubytovacích a dalších služeb v Českém ráji, 
čtyřjazyčná mutace (ČJ, PJ, NJ, AJ), 30.000 ks / Turistické noviny Český ráj: vydává Město Turnov ve 
spolupráci se SČR, 10.000 ks ČJ / Zpravodaj Sdružení Český ráj: informační periodikum SČR pro území 
regionu, 2 000 ks / Na kole kolem Jizery a Bobru: informační brožura o cykloturistické nabídce v údolí 
Jizery a Bobru v rámci projektu Města Semily, 500 ks ČJ, 500 ks PJ / Šanon Český ráj: soubor 
informací, komplexní turistická nabídka regionu, 1000 ks, obsahuje 4 jazykové mutace (ČJ, AJ, NJ, PJ) 
/ Greenway Jizera v úseku Dolánky – Malá Skála: propagační leták turistické nabídky k nově 
vybudované stezky Greenway Jizera, 5000 ks ČJ a AJ, 5000 ks ČJ a NJ / Propagační předměty: flash 
disk, reklamní propisky, inzerce v médiích a nálepka na dálkovém autobusu na lince Praha – Jablonec 
nad Nisou / Magazín Víkend MF Dnes, 4 inzerce, duben – červen 2013 / prezentace značky Regionální 
produkt a tipy na výlety – Železný Brod a okolí, MF Dnes červen 2013  
 
Zdroj: Výroční zpráva organizace a internet 
 
 

Hrad Valdštejn 
Adresa: Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov  
Kastelánka: Eliška Krejčová (zastupuje kastelánku Andreu Jurášovou po dobu mateřské dovolené, 
a to od roku 2012) 
 
Charakteristika:  
Majitelem hradu Valdštejna je město Turnov, které jej zřizuje jako příspěvkovou organizaci. Rodový 
hrad pánů z Valdštejna pochází ze 13. století, byl postaven mezi léty 1260–1280. Během dlouhé 
historie hrad prodělal řadu stavebních úprav, z nichž nejviditelnější jsou úpravy barokní, kdy byl 
přistavěn zámecký objekt a kaple a vzniklo nevšední poutní místo. Jeho stavitel Jaroslav z Hruštice byl 
pravděpodobně také zakladatelem města Turnova. Hrad je vyhledávanou turistickou atrakcí 
Turnovska a je také oblíbeným místem svatebních obřadů.  
 

Provoz hradu pro veřejnost: 
O provoz hradu se v roce 2013 starali 3 stálí zaměstnanci (pokladní, průvodce a ředitelka) a několik 
sezonních brigádníků. Hradní sezona byla zahájena v dubnu a trvala do října. V dubnu bylo otevřeno 
v sobotu, neděli a ve svátky od 9.00 do 17.30 hodin, v říjnu od středy do neděle a ve svátky od 10.00 
do 17.00 hodin a od května do září každý den od 9.00 do 17.30 hodin. Na hradě v posledních letech 
zrušili letitý zvyk kulturních institucí v Česku mít zavřeno v pondělí. 
Vstupné bylo stanoveno na 50,- Kč, snížené na 25,- Kč je nabízeno dětem, studentům, seniorům 
a osobám s handicapem. V roce 2013 navštívilo hrad Valdštejn 53.563 návštěvníků.  
V roce 2013 byl v kočárovně vedle vstupní brány otevřen dětský koutek a vznikla malá galerie pro 
výstavu dětských obrázků. Instalaci v romantickém paláci obohatily nové exponáty plátů do černé 
kuchyně, forem na pečení, svícnů a džbánků. Na konci roku byly zakoupeny grafické listy, které budou 
vystaveny v romantickém paláci. 
 
Expozice:  
Romantický palác, vystavěný Aloisem Lexou z Aehrenthalu v druhé čtvrtině 19. století, k vidění je 
rytířský sál s erby všech šlechtických majitelů hradu a v něm lustr s lukostřelci z doby Jana Prouska 
(konec 19. stol.). / Černá kuchyně / Malá zbrojnice / Středověké sklepené s expozicí Chvála pískovce 
(zpřístupněno v r. 2006 / Biliární sál s výstavou modelů hradů a zámků Českého ráje. Modelů je 12, 
jsou zhotoveny v poměru 1:125 a jejich autorem je bývalý kastelán zámku Ladislav Koucký.  
 



Kronika města Turnova 2013  |238 
 

 
Svatební obřady:  
V období od 1. března do 31. října se na hradě konají svatební obřady, a to buď na romantických 
terasách v areálu hradu, nebo v barokní hradní kapli sv. Jana Nepomuckého za doprovodu živé 
varhanní hudby. V roce 2013 zde proběhlo 77 obřadů.  
 
Stavební úpravy a investiční akce:  
Na jaře proběhl pod třetím skalním blokem archeologický průzkum, potřebný pro další plánované 
opravy na třetím skalním bloku. Průzkum provedli archeologové z Muzea Českého ráje v Turnově. 
V jarních měsících se uskutečnila oprava spárování na parapetní zdi na prvním nádvoří a malém 
mostě. V létě byla realizována další etapa oprav na třetím skalním bloku, která se uskutečnila za 
finanční podpory Libereckého kraje (170.000 Kč), a opravena byla rovněž střecha romantického 
paláce.  
 
 
Přehled akcí v roce 2013 (výběr): 
 
Hradecké komorní tucteto: 6. ledna, koncert 
Velikonoční koncert: 1. dubna, koncert, na kterém účinkovali Radek Rejšek (trubka, varhany), Vít 
Janata (varhany). Na programu byly skladby barokních autorů pro trubku a varhany (Jeremiah Clarke, 
John Stanley), varhanní skladby starých mistrů (Girolamo Frescobaldi, Francesco Casparini, Johann 
Pachelbel a další) a improvizace na nápěvy velikonočních písní. 
Teče voda proti vodě: 28. dubna, opereta přepeřských ochotníků pod vedením Ladislava Johana 
Pouť: květen, úspěšná akce s loutkovým představením, koncertem, šermířské vystoupení 
Dětský den s Náručí a knížkou: 2. června, k oslavě Dětského dne, který uspořádalo na Valdštejně 
Centrum pro rodinu Náruč, se připojila i knihovna 
Den čtenářů na hradě: 11. června, Setkání nejlepších čtenářů nejen z turnovských škol, ale také 
z celého Libereckého kraje 
Slavnost slunovratu na hradě Valdštejně: 24. června, na hradě oživla stará řemesla kovářské, 
drátenické a řezbářské. Připraveny byly historické a výtvarné dílny. Během odpoledne sehrál Spolek 
holek Waldorfské školy v Semilech pohádku Ludvíka Aškenázyho nazvanou Příběh opravdového 
trpaslíka aneb putování za švestkovou vůní, studenti 12. třídy téže školy zahráli hru Krádeže nohou 
ponožek královských a studenti 8. třídy pak Baladu pro banditu 
Hradecké komorní tucteto: 4. až 7. července, na čtyřech krátkých koncertech zazněly spirituály 
a duchovní písně, večerní koncerty proběhly ve čtvrtek a v sobotu 
Rytíři turnovského meče: 5. až 7. července na hradě vystupovala skupina historického šermu 
Noční prohlídka hradu: 5. července. Hradem provedl průvodce v dobovém kostýmu, a to od 21. hodin 
Pêle–mêle quintet: 12. až 14. července. Koncerty vokální skupiny z Mariánských Lázní probíhaly 
několikrát denně, hlavní koncert se konal v neděli 
Prohlídky s Albrechtem z Valdštejna a jeho sekretářem: 16. července 
Pernštejni z Pardubic: 20. a 21. července, skupina historického šermu předvedla ukázky gotických 
tanců a soubojů, obrazy z třicetileté války a ukázky výcviku pionýrů a mušketýrů 
Quintet: 20. až 26. června, Pět muzikálových zpěváků s repertoárem zahrnujícím černošské spirituály, 
jazzové úpravy a autorskou tvorbu, koncerty probíhaly během prohlídek 
Noční prohlídka: 27. července, začátek ve 21 hodin 
Ora pro nobis: 28. července, podvečerní koncert 
Výtvarné dílny: 29. července až 9. srpna, program pro rodiny s dětmi uspořádalo Centrum pro rodinu 
Náruč 
Malíři na hradě – Pocta Jiřímu Trnkovi: Výstava výtvarných prací dětí turnovských základních škol 
a ZUŠ Turnov, které tvořily na počest malíře Jiřího Trnky k 100. výročí narození. Výstava trvala do 
15. září. 
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Hradní slavnost: 3. a 4. srpna, Rytíři turnovského meče předváděli šermířské souboje a tance 
z období renesance 
Prohlídky s Albrechtem z Valdštejna a jeho sekretářem: 13. srpna 
Varhanní maraton: 17. srpna, varhanní koncerty skladeb G. F. Händla, J. Pachelbela, J. C. Kerlla, 
J. K. Kuchaře a preludia a fugy českých autorů 18. století 
Noční prohlídka: 24. srpna 
Prohlídky s Albrechtem z Valdštejna a jeho sekretářem: 27. srpna 
Zpřístupněna oratoř s varhanami: poprvé v historii, v rámci Dnů kulturního dědictví 
Svatohubertská slavnost: 21. září, předvádění loveckých psů, ukázky lovecké hudby, slavnostní 
pasování na myslivce a od 16.30 v kapli svatohubertská mše v podání Pěveckého sboru Antonín 
Dvořák kvarteta lesních rohů. Připraveny byly i soutěže pro děti a výstava obrázků dětí s tematikou 
lesa (fotografie ve fotopříloze) 
Noční prohlídka: 28. září 
Lukáš Pelc a koloraturní variace na gregoriánský chorál: 12. a 13. října 
Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky: 27. října 
Společné vánoční zpívání: 14. prosince, setkání v hradní kapli uspořádal sousedský spolek Provaz 
z Vyskře 
Queentet: 21. prosince, vánoční koncert vokálního souboru v hradní kapli 
Koncert turnovských skautů: 22. prosince, koncert spojený s rozdáváním Betlémského světla, který 
skauti připravili už po desáté 
Cum decore: 24. prosince, koncert libereckého sboru zazpíval renesanční a barokní vánoční písně 
Musica Fortuna: 26. prosince, tradiční vánoční koncert turnovského pěveckého sboru (Fotografie ve 
fotopříloze) 
Varhanní koncert Radka Rejška: 28. prosince, varhanní skladby skladatelů 17.–20. století s vánoční 
tematikou a improvizace na vánoční koledy 
 
Zdroj: Výroční zpráva a internet 
 
 

Státní zámek Hrubý Rohozec 
Adresa: Státní zámek Hrubý Rohozec, Turnov, 511 01 
Kastelán: MgA. Jiří Holub (od 1. dubna 2010) 
 
Charakteristika:  
Původ rohozeckého hradu sahá do konce 13. století, kdy byl založen Jaroslavem z Ralska z rodu 
Markvarticů. Během historie několikrát změnil vlastníky, na počátku 15. století patřil králi, od roku 
1468 jej vlastnil Ctibor Tovačovský z Cimburka a za něj, a především za jeho později ovdovělé 
manželky Johany z Krajku došlo k přestavbám původního hrádku na renesanční zámek. Dnešní 
půdorys získal zámek kolem roku 1516. Po bitvě na Bílé Hoře zámek připadl Albrechtu z Valdštejna, 
který jej daroval Mikuláši Desfoursovi. Rod Desfoursů vlastnil zámek až do roku 1945, kdy mu byl 
zabaven na základě Benešových dekretů. V současné době probíhá již letitý restituční spor (od roku 
1992) mezi státem a potomky rodu Desfours-Walderode (konkrétně vdovou po Karlu Desfours, který 
zemřel v roce 2002, Johannou Kammerlandovou) o to, zda byl majetek zabaven právoplatně. (Více viz 
zpráva Turnov – 19. července).  
 
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 v roce 2010 zařízeny tak, jak podle 
dobových dokumentů vypadaly ve 40. letech minulého století, kdy byly obývány posledními majiteli 
z rodu Desfours-Walderode. (Tato změna vyvolala u některých obyvatel kritiku, že se zámek chystá na 
návrat původním majitelům.)  
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V roce 2013 byly návštěvníkům zpřístupněny tři prohlídkové okruhy:  

 okruh – délka cca 60 minut: 
Prohlídka I. okruhu zahrnovala 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), loveckou chodbu s náhledem na dobovou toaletu, 
apartmá hraběnky (salon a ložnice), předpokoj a hlavní schodiště. Všechny uvedené místnosti 
byly zařízeny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími umělecky i historicky 
cennými předměty. 

 II. okruh – délka cca 60 minut: 
Prohlídka II. okruhu probíhala ve druhém patře zámku, návštěvníci si prohlédli hlavní schodiště, halu 
nad schodištěm, malou chodbu, dětskou hernu, dětskou ložnici, pokoj guvernantky, pokoj pokojské, 
hostinský 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, pokoj hraběte Kuna Theodora, biliárový pokoj, chodbu k oratoři a oratoř. 
Všechny uvedené místnosti byly zařízeny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími 
umělecky i historicky cennými předměty. 

 III. okruh – délka cca 30 minut: 
Prohlídka III. okruhu umožňovala bližší seznámení s historií a architekturou zámku před branou, 
na nádvoří a ve středověkém sklepení. Na ni navazovala prohlídka prostor v přízemí, které byly kdysi 
určeny pro hraběcí personál, jenž zajišťoval každodenní chod zámku a panství. Jedná 
se o lokajnu (denní místnost pro personál), kuchyni pro služebnictvo, sklad hraběcích zavazadel 
a vrchnostenskou kancelář. 
 
Provoz zámku pro veřejnost: 
Zámek byl veřejnosti otevřen denně s výjimkou pondělí, od dubna do října od 9.00 do 15.00, resp. 
16.00, 17.00 hodin. Prodloužená doba se týká víkendů a prázdninových měsíců. Vstupné bylo v roce 
2013 stanoveno na 100,- Kč za 1. a 2. okruh a 50,- Kč za 3. okruh. Připlácí se za výklad v cizím jazyce 
a slevy na 70,- a 25,- Kč jsou určeny dětem, studentům, seniorům a osobám s handicapem. 
Zvýhodněné je rodinné vstupné a spojená prohlídka 1. a 2. okruhu.  
 
Svatební obřady:  
V období od 1. března do 31. října běžného roku se na zámku konají svatební obřady, a to buď 
v barokní kapli Nejsvětější Trojice, nebo v zámeckém parku. Zájem o ně je stále vyšší. 
 
Přehled kulturních akcí (výběr):  
 
Angličtí studenti češtiny na Hrubém Rohozci:  
Jeden týden v dubnu strávili na Hrubém Rohozci studenti českého jazyka z univerzity z anglického 
Sheffieldu. Univerzita sama oslovila zámek s nabídkou, zda by studenti v rámci praxe mohli přeložit 
do angličtiny webové stránky a různé informační a propagační materiály. Tyto materiály zpracovávali 
už doma a v Turnově se pak seznamovali i s dalšími místy, kde se používá angličtina (informační 
a turistické informace). Studenti také pracovali na nahrání anglického audio průvodce zámkem.  
Sedm století módy na Hrubém Rohozci: 5. až 6. července, tradiční prohlídky zámku s průvodci 
v dobových kostýmech 
Od Mikuláše k Mikuláši: 3. a 4. srpna, prohlídky interiérů s postavami, které na zámku žily 
Varhanní víkend: 10. a 11. srpna, v rámci prvního okruhu se v kapli Nejsvětější Trojice konaly krátké 
ukázky hry na místní varhany, které patří k nejstarším ve střední Evropě 
Hradozámecká noc – Ti druzí: 31. srpna, noční prohlídky zámku zaměřené na služebnictvo a na to, co 
se dělo, když šlechta odešla spát 
Putování za renesancí: 14. a 15. září, v rámci Dnů evropského dědictví se konaly prohlídky běžně 
nepřístupných prostor 
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Vánoční prohlídky: 26. prosince až 1. ledna, prohlídky vánočně vyzdobených interiérů doplněných 
informacemi o tom, jak majitelé zámku slavili Vánoce 
 
Stavební úpravy a investiční akce:  
Vzhledem k probíhajícímu restitučnímu sporu se žádné velké investice neuskutečňují. Došlo 
k několika drobným opravám: vybourání půdních azbestových depozitářů, nástřik krovů proti 
škůdcům a oprava komínů na hlavní budově zámku. 
 
Ostatní:  
V roce 2013 byly ve sklepích zámku objeveny dvě bedny dopisů a korespondence z let 1850–1930 po 
posledních majitelích. / Patron zámku – téměř třísetletý platan javorolistý, který je nejstarším 
stromem v parku, onemocněl. / 15. dubna zámek navštívili jihokorejský velvyslanec Ha Yong Moon 
s českým velvyslancem v Jižní Koreji panem Jaroslavem Olšou, kteří našli v zámeckých sbírkách 
vzácnou grafiku od významného korejského malíře Pai Unsounga 
 
Zdroj: Internetové stránky zámku informace, kastelána, matrika Turnova a Národní památkový ústav 

 
 

Junák. Svaz skautů a skautek ČR, středisko 514.02 „Štika“ Turnov 
Adresa: Koňský trh 200, Turnov – klubovny na Skautském ostrově 
Vůdce střediska: Ing. Tomáš „Podkovák“ Hocke (starosta města od roku 2013), zástupce: Dita Veselá 
(oba znovu potvrzeni na sněmu střediska v listopadu 2013) 
 
Charakteristika:  
Za počátek skautingu v Turnově lze považovat 16. červen 1916, kdy student reálky Vláďa Horáček 
založil první družinu. V Horáčkově vile (ul. 28. října) se poté začali scházet kluci, kteří se v roce 1919 
stali členy Junáka založeného A. B. Svojsíkem. Junák ovšem, tak jako podobné skautské organizace, 
doplatil na bouřlivý politický vývoj 20. století. V roce 1939 byl Junák zrušen, v roce 1945 obnoven, 
byla postavena nová klubovna, ale v roce 1950 byl opět zrušen, a to dramaticky, kdy byl násilně 
přerušen junácký tábor ve Veselé. Po krátké mezihře v letech 1968-70 byl Junák obnoven v roce 
1989, kdy se sešli starší kmene a opět oživili skauting v Turnově. Znakem turnovských skautů je lilie se 
zříceninou Trosek. Jméno střediska bylo zvoleno na paměť jednoho turnovského skauta – Štika 
působil ve středisku přibližně v letech 1932–1950. Zasadil se o výstavbu nových kluboven a od roku 
1948 byl střediskovým vůdcem. Členové se scházejí v klubovně na tzv. Skautském ostrově.  
 
Skautské středisko Turnov, občanské sdružení: jedná se o spřátelenou organizaci – spolku přátel 
Junáka – svazu skautů a skautek ČR, střediska Štika Turnov. Sdružení pomáhá se správou ostrova, na 
kterém skauti sídlí, a stará se o městský psí útulek. 
 
Členská základna střediska a oddíly: 
Středisko mělo k 31. 12. 2012 celkem 337 členů, o tři více než v předchozím roce. 
Jednotlivé oddíly se obvykle scházejí pravidelně jednou týdně.  
 

 1. Dívčí oddíl: Vůdkyně: Zdeňka Rysová 
V současné době má něco přes dvacet členek do 15 let a 7 dospělých vedoucích. Oddíl tvoří dvě 
družiny světlušek: Sovičky (starší děvčata) a Rosničky (mladší děvčata), v roce 2013 založili novou 
družinu Duhovky. Vyvrcholením celoroční činnosti pak bývá čtrnáctidenní letní tábor, na který již 
několik let jezdí společně s 3. chlapeckým oddílem. Uskutečnil se v Radvanci, kde se svedla velká Bitva 
o Galii v kůži pomocníků Asterixe a Obelixe. 
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 2. Dívčí oddíl Panoženky: Vůdkyně: Tereza „Fréza“ Mašková. Oddíl má pět družstev. Letní 

tábor strávil oddíl dohromady se 4. chlapeckým oddílem na Farské louce.  
„Holky z dvojky – Panoženky, jen aktivní máme členky. 
Berušky a Želvičky nejmenší jsou holčičky. 
Myšičky a Opice mazané jsou velice. 
Ale nemaj na Tušky, to jsou teprv divošky! 
A pozor! Jsou tu Slunečnice, ty největší uličnice 
Hrajeme si, závodíme, ničeho se nebojíme!“ 

 
 3. dívčí oddíl Chobotnice: Vůdkyně: Lucie Kratochvílová (od roku 2013) 

Aktivní družstva: Šmoulata, Veverky (1. třída), Želvičky (3.–5. třída), Ještěrky (4.– 6. třída), Myšky (7.– 
9. třída). V roce 2013 ukončila nejstarší činnost družina Lasic. Letní tábor strávil oddíl na Malé 
Mohelce společně s libereckými skauty. Táborem je doprovázel Harry Potter.  
 

 1. chlapecký oddíl Habokawy: Vůdce oddílu: Marek „ Bubla“ Fapšo 
Stabilně fungovaly čtyři družiny. Jako jediný oddíl v Turnově je ryze chlapeckým oddílem po celou 
dobu existence. Specialitami jsou zimní pobyty na horách, práce s lany a softbal. V roce 2013 přišlo 
několik nových členů a věkový průměr členů se snížil. Výjimečnou akcí byla výprava do Skaláku 
16. března, kterou obohatila série několika her. Ty měly přiblížit zvlášť mladším členům činnost oddílu 
v minulých dobách. Kluci se seznámili například s místy, kde míval klubovny, nebo místy, kde bydlí 
někteří starší bratři z oddílu. Rovněž si utvořili představu o tom, jaké táborové hry v průběhu 
dvacetileté historie oddíl odehrál a kam všude jezdil na tábory. 
 

 2. chlapecký oddíl: Vedoucí oddílu: Ing. Stanislav Šéfr 
Nejstarší oddíl ve středisku Štika. Jeho historie sahá až do roku 1916. Lze se dopátrat až ke spolupráci 
s pražskou Dvojkou, vedenou tehdy Jaroslavem Foglarem. Symbolem oddílu je sova. Na letním táboře 
byl oddíl v Radvanci a celý byl ve znamení Hobita. Na jaře oddíl zavítal na exkurzi na letiště Václava 
Havla do Prahy. V září vznikla nová družina předškolních dětí Mravenci. Bylo obnoveno vydávání 
oddílového časopisu Bezejmenný, který má téměř dvacetiletou tradici.  
 

 3. chlapecký oddíl Paviáni – Vůdce: Lukáš Tábořík 
Stále aktivní oddíl, v roce 2013 byl rozšířen počet nejmladších členů.  

 
 4. chlapecký oddíl: Vůdce oddílu: Jan „Pirát“ Verich 

Oddíl s přibližně 25 členy tvoří družstva: Vlci, Medvědi a Divočáci. Rok 2013 zahájili členové 
novoročním koupáním v Jizeře. Letní tábor se odehrával na Farské louce s indiánskou tematikou. 
Podzimová činnost se nesla ve sportovním duchu, oddíl absolvoval vodácký závod Prahou přes Tři 
jezy. Bylo dokončeno oplachtění střediskové pramice, se kterou pak vyhráli druhé místo v regatě 
v jablonci nad Nisou.  
 

 33. klub OS (Old skauti): Vůdce: Tomáš „Eman“ Špinka 
Klub se skládá se 4 družin. V roce 2013 měl oddíl 15 členů a 3 hosty. 
Společnou akcí klubu je každoroční Tříkrálové setkání a zářijové setkání na svátek sv. Jiří. 
 
Majetek:  
Od 90. let minulého století středisko využívá areál ostrova 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. Objekty patří Junáku, a to objekt kluboven (dřevostavba), tzv. 
domeček (zděná klubovna) a samostatný objekt WC 
Spoluvlastní: tzv. saloon, tj. budovu se společenskou místností, sociálním zařízením v přízemí 
a prostorem pro správce ve 2. podlaží. Středisko vlastní inventář pro vybudování letního stanového 
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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. 
V roce 2012 získalo středisko darem ruinu chaty v osadě Střeleč u Mladějova, kterou začalo 
opravovat a připravovat pro užívání.  
Středisko také zakoupilo menší srub v Krčkovicích, který bude po opravě sloužit ke krátkodobým 
pobytům pro družiny.  
 
Z činnosti střediska za rok 2013: 
 
Skautský čtenářský maraton 
22. února v 16 hodin zahájili turnovští skauti 24hodinový maraton čtení ze skautských knih. Akci 
zorganizovaly skautky na Den sesterství, kdy se slaví narození zakladatelky dívčího skautingu Olave 
Baden-Powell. Akce probíhala především ve Žluté ponorce, kde se skauti střídali ve čtení bez 
přestávky až do sobotního rána. Pak se přesunuli na turnovské náměstí, kde pod ozvučením a za 
zájmu veřejnosti četli dál. Se čtením, i přes velký mráz, skončili až v plánovaných 16 hodin. Celkem se 
jich ve čtení vystřídalo 53 a za 24 hodin přečetli knihy: J. Foglar Tábor smůly, E. T. Seton Dva divoši, 
M. Svojše Tři orlí pera, na náměstí pak přečetli Foglarovu Záhadu hlavolamu.  
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Skautský ples 
22. března se konal v sále šperkařské školy. K tanci a poslechu hráli Veselí pozůstalí. Zúčastnilo se ho 
přes 200 návštěvníků. 
 
Sbírka Pomozte dětem 
29. a 30. března turnovskými ulicemi obcházeli turnovští skauti a vybírali dary pro pomoc opuštěným 
dětem. Zapojili se tak už po několikáté do celostátní sbírky Pomozte dětem, kterou organizuje 
Nadace rozvoje občanské společnosti. Skauti do sbírky věnovali vlastní dárečky s jarní tematikou 
(vyrobili kuřátka z různých materiálů, brože ve tvaru vajíčka a zápichy do květináčů, které dárci 
dostali jako pozornost za svou pomoc). Letos se dětem podařilo vybrat rekordních 13.695 korun. 
 
Charitativní akce – Společně proti leukémii 
V polovině června se skauti zapojili do celostátní charitativní akce, tzv. benzínkové sbírky. Na 
benzinových stanicích v okolí Turnova myli okna benzín čepujících aut. Podařilo se jim od řidičů 
sesbírat 15.700 Kč.  
 
Letní tábory:  
V letošním roce tábořily oddíly na Malé Mohelce nedaleko Hlavice, na Farské louce v Jizerských 
horách nedaleko Raspenavy a na Radvanci u Sloupu v Čechách, kde také tábořil tábor rodičů s dětmi. 
Nejmladší Cvrčkové – rodiny s dětmi předškolkového věku – se vydali do chalupy v Rejdicích. Táborů 
se zúčastnilo 250 dětí do 18 let. 
 
Letní příměstské tábory 
Jedná se o tábory, které nabízejí o letních prázdninách dětem aktivně trávit čas, i když jsou rodiče 
v zaměstnání. Děti se z příměstských táborů vracejí na noc domů. Cena byla stanovena na 1500 Kč za 
jeden tábor. Středisko pořádalo tábory nejen pro své členy, a to tyto: 5. července Putování kolem 
světa s Willy Fogem / 8.–12. července Na vlásku princezny Lociky / 15.–19. července Cesta na 
tajuplný ostrov / 22.–26. července Asterix, Obelix a Fidelix / 29. července – 2. srpna Shrekova 
dobrodružství / 5.–9. srpna Starověká Čína / 12.–16. srpna Tajemná Narnie / 19.–23. srpna Hvězdná 
brána / 26.–30. srpna Heraklova dobrodružství. Táborů se zúčastnilo 166 dětí, některé opakovaně (tj. 



Kronika města Turnova 2013  |244 
 

 
216 míst). (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Živý Betlém a betlémské světlo 
21. prosince rozdávali turnovští skauti na náměstí světlo přivezené přímo z Betléma v Izraeli. Odtud 
každoročně vyráží skupiny mladých lidí, kteří po světě rozvážejí tam zapálené světlo a rozdávají ho 
zájemcům, aby i oni mohli své domovy symbolicky propojit s Kristovým rodištěm. V Turnově se této 
aktivity ujímají skauti ze střediska Štika. Ti ho přivezli 14. prosince z Vídně z ekumenické bohoslužby. 
Vyzvednout si ho mohli lidé na náměstí i přímo z vlaku, kterým ho skauti přivezli. Přijel z Pardubic na 
turnovské nádraží v 15.18 hodin. 
23. prosince v 17 hodin skauti na náměstí připravili představení živého betléma se zpěvem koled. 
Betlém sestavili na korbě auta Avie, kterou přeměnili v jeviště. Nechybělo ani děťátko v zavinovačce. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Ostatní: 
Tři jezy / Skauti divadelními herci / Křížem krážem / Obrok 2013 / Chilkoot / Setkání oldskautů / 
Regionální roverská akce / Jablonecká regáta / Skautské sportovní klání / Valná hromada 33. OS / 
Žirafa / Kotorský závod / Svojsíkův závod / Hunger games / Výroční setkání střediska / Poradní skála, 
Frýdek Místek 
 
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
 
 

Státní okresní archiv Semily, pracoviště Turnov 
Adresa: Alej legií 520, Turnov 511. 01 (hlavní sídlo archivu Archivní 570, 513 01, Semily-Podmoklice) 
Ředitel: PhDr. Ivo Navrátil 
 
Charakteristika:  
Státní okresní archiv v Semilech je organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Litoměřiccích. 
Spravuje archiválie pocházející z obvodu semilského okresu. Do roku 2013 byla část archiválií 
týkajících se Turnova umístěna v budově vlastněné městem (Alej legií 520). Budova byla k 30. 
listopadu 2012 prodána soukromému vlastníkovi a bylo nutno hledat náhradní prostory. Na straně 
litoměřického vedení archivu však k tomu nebyla vůle, a tak byly turnovské archiválie přestěhovány 
do hlavního sídla archivu v Semilech a jsou po nějakou dobu nepřístupné.  
Od tohoto roku se této instituci kronika města nebude věnovat.  
 
 

Spisovna města Turnova 
Adresa: Žižkova 2137, Turnov, 511 01 

Spisovou službu města zajišťuje a o soudobý městský archiv se stará Spisovna města. Ta je součástí 
Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Turnova, archivářem zde je Zdeněk Kašpárek. Povaha 
materiálů uložených ve spisovně je stanovena Archivním zákonem. I materiály uložené ve spisovně 
města jsou využívány badateli, a to především v souvislosti s dokumentací stavebného úřadu. 
Spisovna ročně vyřídí kolem pěti stovek takových dotazů.  
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Hudební skupiny 
Hudební scéna v Turnově je velmi bohatá, existuje řada skupin a kapel, které hrají dlouhá léta, ale 
vedle nich i řada menších, kdy se na pár sezon spojí několik kamarádů. Pořídit si hudební nástroje už 
není finančně náročné, nahrávání skladeb a jejich šíření je díky internetu také jednoduché a koncerty 
či festivaly může uspořádat v podstatě každý. Z toho důvodu je podchycení hudební scény těchto 
alternativnějších uskupení složité. Jako hlavní zdroj byla použita webová stránka, na které si 
jednotlivé kapely z celé republiky zakládají své profily, publikují informace o své činnosti a ukázky 
svých skladeb www.bandzone.cz,zde také kapely zveřejňují pozvánky na své koncerty. Většina skupin 
je na bandzone.cz zaregistrovaná, protože stránka je hojně využívána i organizátory, existence kapel, 
které na bandzone.cz nejsou registrovány, je pravděpodobná, ale jen v malém množství. Jen některé 
kapely provozují i vlastní webové stránky.  
 
 

Turnovská bohéma 

Adresa: Markova 311, 511 01 Turnov 
Předseda sdružení: Bohuslav Lédl (ředitel Základní umělecké školy v Turnově) 
 
Charakteristika:  
Turnovská Bohéma je občanské sdružení složené z několika spolků amatérské turnovské kultury. Byla 
založena v roce 2002 a činnost zahájila na začátku roku 2003. Zaštítila amatérské organizace, které do 
té doby působily pod Kulturním turnovským střediskem. Turnovská Bohéma má samostatnou účetní, 
která vede jednotlivým spolkům jejich agendu. 
V roce 2013 uspořádala Turnovská Bohéma několik festivalů: Modrý kocour, Jazzové hody 
a Neformjazz a Pánové končíme. Jednotliví členové bohémy pořádají řadu koncertů a dalších 
kulturních akcí. 
Na svou činnost získalo sdružení od Kulturní komise města příspěvek na činnost ve výši 12.000 Kč, 
částka byla použita na uhrazení mzdy účetní spolku. Jednotlivé spolky vybírají vlastní příspěvky, které 
používají na uhrazení administrativních prací a materiálů.  
 
Členové Turnovské Bohémy v roce 2013:  
Pěvecký sbor Antonín Dvořák / Turnovanka / Hitmakers / Jazz kvintet Josefa Uchytila / Turnovský Big 
Band / Lédl Jazz Kvintet / Divadelní studio / Divadelní soubor Antonín Marek / Pranic / Rebel (kapela 
nehraje od roku 2007) 
 
 

Agentura Organon 
Adresa: 28. října 554, Turnov, 511 01 
Majitel: Ing. Václav Brožek 
 
Charakteristika:  
Organon Turnov je agentura zabývající se vzděláváním a hudbou. Pořádá vzdělávací akce, zejména 
pro manažery a interní auditory. Zastupuje hudební skupiny, pořádá hudební akce a vydává hudební 
nosiče. Poskytuje některým amatérským turnovským skupinám účetní a administrativní servis.  
 
V roce 2013 využívali agenturu tyto turnovské hudební skupiny: 
Ad Libitum / Big Fish gone / Funk Corporation / Mackie Messer Band / Magdaléna Brožková / 
Nothingham / Turnovské orchestrální sdružení  
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Ad Libitum 
Smyčcový kvartet hraje pod vedením Jana Lochmana. Vznikl v roce 1997 při ZUŠ Turnov a hraje 
klasickou hudbu. V roce 2013 hrál ve složení Šárka Košťálova (1. housle), Jan Lochman (2. housle), 
Vladimíra Vydrová (viola) a Martin Vyskočil (violoncello).  
 
 

Big Fish gone 
Turnovská kapela s vlastní autorskou tvorbou ve stylu grunge-rock. Hraje v obsazení: Daniel Sedláček 
– zpěv, kytara, Lukáš Václavík – kytara, Marek Sýkora – basová kytara, Václav Brožek – bicí.  
Kapela vznikla v roce 2008, první vyprodaný koncert se uskutečnil 17. 4. 2009 v KC Turnov, bylo na 
něm představeno 14 vlastních skladeb. Název vyjadřuje smutek a nostalgii po čemkoli, co člověku 
bylo blízké a co v proudu života ztratil (případně propil?), stejně tak nemožnost se vrátit v čase a 
změnit myšlenky, činy a rozhodnutí, které by změnit chtěl. Kapela ukončila svou činnost k 1. listopadu 
2013.  
Koncerty v roce 2013: 
1. června: účast na 6. Iron Brod Fest v Železném Brodě / 23. srpna: účast na Summer Grunge Lounge, 
Dolánky u Turnova U Ávie / 27. prosince: účast na Seattle grunge night unplugged, KC Kino Železný 
Brod 
 
 

Carmina, pěvecký sbor při ZUŠ Turnov 
Adresa: náměstí Českého ráje 5, Turnov 511 01 
Sbormistr: Martin Hybler (od roku 2009) 
 
Charakteristika:  
Dětský pěvecký sbor Carmina při ZUŠ v Turnově byl založen Ladislavou Grundovou v roce 1992, 
původně z dětí 1. a 2. ročníku ZUŠ. Během let vznikla dvě přípravná oddělení, sbory Karmínek (vznik 
1993, mladší děti, sbormistr Jindřich Bada) a Turnováček (vznik 1999, starší děti, vedení Ladislava 
Grundová). 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 a 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. 
V roce 2012/2013 bylo v Carmině celkem 36 dětí 
Přehled koncertů v roce 2012/2013: 

 Listopad – tradiční soustředění na Frýdštejně 

 Prosinec – adventní vystoupení – na Všeni, v Přáslavicích a v Hodkovicích nad Mohelkou 

 Adventní koncert s Turnovským orchestrálním sdružením v Betlémské kapli v Praze 

 24. prosince: Adventní koncert s Turnovským orchestrálním sdružením v kostele Panny Marie 
Turnov 

 Březen – jarní soustředění 

 Duben – účast na sborové přehlídce Zpíváme si pro radost 

 Květen – účast na hudebním festivalu v divadle v Jablonci nad Nisou 

 Červen – účast na závěrečném sborovém koncertu ZUŠ v sále SUPŠ  
Zdroj: Zpráva sbormistra M. Hyblera 
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Clockwork Ceremony  
Kapela vznikla v listopadu 2008, kdy začala zkoušet ve složení Lukáš Mixánek – kytara, Jakub Mixánek 
– bicí a Marek Gerlich – basa. Po půl roce zkoušení stále nebyl zpěvák, nicméně na obzoru dva 
domluvené koncerty. Situaci vyřešila a kapelu promptně zachránila Magdalena Brožková, která (ani 
ne za týden) repertoár nacvičila a koncerty se podařilo úspěšně odehrát. Téměř po roce, v říjnu 2009, 
do kapely přibyla posila v podobě živelného zpěváka Jakuba Sedláčka. V červenci 2010 kapelu 
opustila Magdalena Brožková a Marka Gerlicha na pozici baskytaristy vystřídal David Hlůže.  
Ke konci roku 2012 koncertní podoba kapely končí a projekt má na neurčitou dobu pauzu. 
 
 

FD Band 
Kapela vznikla na počátku roku 2008 z iniciativy Františka Tomáše a působí ve složení František 
Tomáš (kytara + zpěv), Dan Hybler (kytara + zpěv), Jan Dekány (baskytara + zpěv) a Pavel Faltus (bicí 
nástroje). V repertoáru tohoto uskupení najdete převážně převzaté bigbeatové skladby 70.–90. let 
z dílny autorů jako jsou například Oboroh, Spektrum, ZZ top, Steppenwolf atd. Kromě čistě 
bigbeatové tváře se občas FD band ukáže i jako doprovodná kapela při konání firemních večírků i 
akcích podobného typu.  
 
 

Funk Corporation 
Funky kapela, která vznikla v roce 2000, svým koncertním akčním rádiem daleko přesahuje domovské 
Turnovsko. Na koncertech FC je možné slyšet skladby kmotra funku Jamese Browna, Maceo Parkera, 
Stevieho Wondera, Arethy Franklin a mnoha dalších velikánů. Hraje ve složení Lukáš Masopust – 
basa, Honza Rytíř – saxofon, Václav Novák – trombon, Martin Petrák – trumpeta, Ondřej Švingal – 
trumpeta, Tomáš Drahoňovský – zpěv, Linda Floriánová – zpěv, Honza Šilhán – klávesy, Honza 
Jirounek – kytara, Antonín Jína – bicí. 
Koncerty v roce 2013: 

 17. května: Dolánky u Turnova, U Ávie 

 28. června: festival Funkin Turnov 

 13. července: festival Klokočí 

 27. července: Mnichovo Hradiště, festival Open air Vostrov 

 8. srpna: Jablonec nad Nisou, Eurocentrum, výstavní veletrh Křehká krása 2013 

 10. srpna: Jablonec nad Nisou, Eurocentrum, výstavní veletrh Křehká krása 2013 

 21. září: Louny, soukromá akce 

 14. října: Praha, koncert v klubu Vagon 

 25. října: Nymburk, koncert v klubu U Strejčka 

 23. listopadu: Jablonec nad Nisou, koncert v klubu Na Rampě 

 26. prosince: Funky Xmas 
 
 

Hitfakers 
Funková kapela hrající v albánsko-českém složení – Alfons Llupi (zpěv), Eusebio Llupi (levá kytara), 
Ondra Kuchař (pravá kytara), Lukáš Masopust (basa), Hynek Novotný (bicí). Hudebníci se poprvé 
setkali v roce 2005 v Albánii, kde čeští hráči trávili prázdniny a narazili na česky mluvícího taxikáře 
Eusebia a jeho bratra.  
Koncerty v roce 2013: 
12. dubna: Superhero Killers + Hitfakers party, Liberec, klub Ateliér Pražská / 18. května: Festival Pro 
Svobodný Tibet 2013, Kacanovy / 27. července: Funk Corporation a Hitfakers. Open Air Vostrov, 
Mnichovo Hradiště / 20. září: Superhero Killers + Hitfakers II., Liberec, klub Ateliér Pražská 
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Jazz kvintet Josefa Uchytila 
Seskupení aktivních hudebníků, které již nepůsobí aktivně jako kapela (nemá zkoušky, neskládají 
skladby), hrají příležitostně v různých sestavách podle chuti, potřeby a nálady. 
 
 

Lédl Jazz Quintet  
Vedoucí: Mgr. Bohuslav Lédl (ředitel ZUŠ Turnov) 
Lédl Jazz Kvintet vznikl kolem roku 1996 jako „malá parta“ Turnovského Big bandu. Základní členové 
jsou čtyři: Jiří Stránský (saxofony), Michal Pecka (bicí), Jaroslav Kotek (baskytara), Bohuslav Lédl 
(piano). Jejich počet se příležitostně mění. Repertoár zahrnuje jazzové standardy M. Davise, 
T. Monka, Ch. Parkera, A. C. Jobima, ale i novější kompozice Ch. Corey, J. Zawinula, H. Hancocka či 
K. Růžičky a M. Svobody. Kapela nabízí i alternativní pořady. Se zpěvačkou Evou Lédlovou písně 
G. Gershwina, D. Ellingtona a J. Kainara. S flétnistou divadla F. X. Šaldy v Liberci Jiřím Votrubcem Suitu 
for flute and jazz piano trio francouzského skladatele C. Bollinga. 
 
 

Mackie Messer 
Kapela netradičního složení, hrající tradiční repertoár z oblasti dixie, jazzu, blues, world music, a to 
jinak, než je v kraji zvykem. Kapela hrála na lodích pražské flotily, na festivalech, v klubech, 
hospodách, vernisážích, ale třeba i na svatbě. Hraje ve složení Petr Kostka (kytara, banjo), Jaromír 
Kotek (basová kytara, kontrabas, zpěv), Anička Kůdelová (housle), Veronika Mireková (zpěv), Jan 
Paulík (bicí nástroje, Ondřej Zlevor (akordeon, zpěv), Jindřich Bada (pozoun, zpěv, průvodní slovo, 
show) 
 
 

Mackie Messer Klezmer Band je, dle vyjádření kapely, bratr až sestra Mackie Messera 

Bandu. Kapela, která téměř ve stejném složení akusticky hraje židovskou muziku přímo v synagogách, 
např. v Turnově a Liberci, účastnila se i Židovského festivalu v Třebíči. Velkým úspěchem kapely bylo 
vydání vlastního CD Sha stil!, které vyšlo v dubnu 2013. CD se nahrávalo v listopadu 2012 
v Kamenářském domě Muzea Českého ráje v Turnově jako doprovodná hudba k filmu o židovských 
památkách Českého ráje.  
Od roku 2012 pravidelně hrává v restauraci Divizna (5. května 63 Turnov), na svá představení chystá 
komické plakátky zpracované z historických fotografií s vtipným námětem.  
Koncerty v roce 2013:  
Restaurace Divizna (názvy koncertů) 
25. ledna: Prezidenti odcházejí, Messer zůstává / 1. března: Večer plný hudby a poezie / 24. května / 
19. dubna: Duben, ještě dlouho tam budem / 18. října: Dáme zemi do pořádku / 22. listopadu: 
Messer večírek 
Další koncerty:  

 1. ledna: Novoroční ohňostroj, Turnov Na Lukách 

 24. února: Liberec, synagoga, oslava svátku Purim (Klezmer Band) 

 26. května: Staročeské trhy v Turnově (Klezmer Band) 

 8. června: Festival bez Plotů, Kurovodice 

 8. června: Jelenia Gora, Festival židovské kultury (Klezmer Band) 

 13. července: Židovský festival, v ulicích Třebíče (Klezmer Band) 

 28. září: Loutkářská pouť, Dlaskův statek 

 19. října: Slavnost stromů, Dolní Bousov 
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Magdalena Brožková  
Magdalena Brožková začala jako folková písničkářka a pokračovala přes folkrock k rocku. Má za sebou 
dvě autorská alba a další příležitostné nahrávky. Vystupovala sama, s triem Ježibabinec, s kapelami 
Rendez-vous a Magdalena Brožková & Band, hostovala v kapelách Nothingham a Clockwork 
Ceremony. Nyní vystupuje s kapelou Bůhví. 
I když dnes je žánrově někde jinde, stojí za to připomenout, že kromě řady dalších ocenění v dětských 
soutěžích je historicky nejmladší držitelkou autorské Porty (získala ji v osmnácti letech). 
 
 

Musica Fortuna, smíšený pěvecký sbor 
Adresa: Husova 591, Turnov, 511 01 
Předseda: Václav Zajíc 
Dirigent: Vítězslav Čapek (od založení) 
Charakteristika:  
Turnovský smíšený pěvecký sbor byl založen v září roku 1987. Do svého repertoáru sbor vybírá písně 
z mnoha žánrů – od původních sborových skladeb přes úpravy lidových písní až po hudbu soudobou, 
spirituály, pop a jazz. Sbor se nebrání experimentům, často do svých vystoupení zařazuje 
choreografické prvky, spolupracuje s instrumentální skupinou a různými sólisty. 
Zásadním impulzem ke vzniku sboru byla návštěva sboru Rösträtt ze švédského města Alvesta 
v Turnově v roce 1986. Do půl roku od založení se uskutečnilo první veřejné vystoupení, za dva roky 
Musica Fortuna vyhrála Zlaté pásmo v soutěži Písně přátelství a v létě 1989 podnikla svůj první 
zahraniční zájezd – do Švédska. Následovaly další koncerty a vystoupení a dokonce i účast na festivalu 
Europa cantat v Táboře v roce 1990. Kromě mnoha vystoupení v Turnově a okolí rozvíjel sbor i 
zahraniční kontakty. Navštívil Itálii, Francii a Anglii. Zpíval na české ambasádě ve Vídni a navštívil 
družební sbor ve slovenském Humenném. Desáté narozeniny sbor oslavil nahrávkou MC kazety, 
a hlavně pak uspořádáním vlastního festivalu za účasti přátelských sborů ze Švédska, Anglie, Francie 
a Slovenska. Za tuto akci byla Musica Fortuna odměněna cenou města za kulturní počin roku 1997 – 
Turnovskou peckou. 
V nastoupené cestě pokračoval sbor i v dalších letech. Navštívil opět družební sbor z francouzského 
Saint Galmier, holandský Reeuwijk, Švédsko, Řecko, opět Itálii a v roce 2003 maďarské město 
Keszthely na břehu Balatonu, dále pak zpíval v Žitavě a na Oybinu. Zatím poslední byla velice 
atraktivní letecká návštěva družebního sboru v Irsku v roce 2009. Sbor koncertuje také v Česku, 
například v Mikulově, Znojmě, Moravských Budějovicích, Praze. Tradicí se staly turnovské 
předvánoční koncerty se zajímavými hosty a též vystoupení na hradě Valdštejně vždy 26. prosince.  
Za 25 let prošlo sborem už 100 zpěváků a zpěvaček, nastudovali jsme přes 190 skladeb a uskutečnili 
240 koncertů a vystoupení. V roce 2013 měl sbor 44 členů a uskutečnil 13 veřejných vystoupení, 
především v Turnově a okolí. 
22.–26. května 2013 sbor opět navštívil švédské město Alvesta. 
Přehled koncertů v roce 2013: 

 1. května: vystoupení na městských slavnostech ve švédské Alvestě  

 24. května: společné vystoupení se sborem Rösträtt v Bergunda Church ve Švédsku 

 1. května: odpolední koncert se sborem Rösträtt v Alvestě 

 8. září: účast na vysvěcení místní kapličky na Prackově 

 1. prosince: tradiční adventní koncert v Jeřmanicích 

 1. prosince: adventní koncert v kostele svatého Prokopa v Hodkovicích nad Mohelkou  

 6. prosince: koncert pro seniory pořádaný Městským úřadem v Městském divadle v Turnově  

 7. prosince: koncert v galerii sychrovského zámku  

 8. prosince: účast části sboru (12 lidí) na předvánočním setkání zástupců měst Jaworu 
i Turnova v Jaworu 

 15. prosince: adventní koncert s doprovodem Josefa Uchytila v Sobotce  
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 18. prosince: dva předvánoční koncerty s hostem Janem Rumlem v Městském divadle 
v Turnově (Fotografie ve fotopříloze). 

 21. prosince: adventní koncert s doprovodem Josefa Uchytila na Vyskři 

 prosince: koncert s doprovodem Josefa Uchytila na Valdštejně.  
 
Zdroj: Webové stránky sboru a výroční zpráva 
 
 

Nothingham  
Kapelu hrající hudbu na pomezí gotiky a progresivního metalu s důrazem na rytmiku tvoří Petr Tesař 
(bicí), František Jaroš (klávesy, vokál), Jan Špeta (kytara), Honza Bouzek (kytara) a Pavel Mlejnek 
(baskytara, zpěv).  
Kapela zaregistrovala svou činnost v roce 2009.  
V roce 2013 kapela svépomocí nahrála 6 nových skladeb, které prezentovala na svých webových 
stránkách, v druhé polovině roku začali členové skládat nové skladby, které prezentovali na zářijovém 
koncertě na Střelnici. 
Koncerty v roce 2013:  
12. dubna: soutěžní koncert Stárplej v klubu Na rampě v Jablonci nad Nisou / 2. července: Koza 2013, 
Open air festival u Zrcadlové kozy / 27. července: festival Malá Skála / 21. září: KC Střelnice – 
společný koncert s dalšími kapelami / 1. listopadu: Rock Club Marylin v Nové Pace, společný koncert 
s dalšími kapelami 
 
 

Pěvecký sbor Antonín Dvořák  
Předsedkyně sboru: Ing. Libuše Marhanová (od roku 2005) 
Sbormistr: Mgr. Bohuslav Lédl 
 
Charakteristika: 
Pěvecký sbor Antonín Dvořák patří k nejstarším spolkům fungujícím ve městě. Navazuje na činnost 
Zpěváckého spolku, založeného v Turnově v roce 1861, který se tři dny po smrti Antonína Dvořáka 
(1. května 1904) rozhodl přijmout jméno skladatele do svého názvu.  
V roce 2013 měl sbor 44 členů (včetně dirigenta). 
Koncerty a kulturní akce pořádané v roce 2013: 

 1. ledna: tříkrálový koncert v kostele Sv. Martina v Libuni 

 31. března: kostel Sv. Jakuba v Mnichově Hradišti, kde sbor uvedl premiéru mše Missa PSAD, 
kterou složil dirigent sboru Bohuslav Lédl 

 24. dubna: koncert Já se tam vrátím v Městském divadle v Turnově v rámci Turnovských 
hudebních večerů 

 8. května: koncert ve valdštejnské kapli 

  1. června: zahájení Dvořákova Turnova a Sychrova, sbor vystoupil u pamětní desky 
A. Dvořáka na Sychrově 

 1. června: koncert na festivalu Foersterova Osenice v kostele Panny Marie v Osenici 
a v kostele Sv. Ducha v Libáni. Společný koncert šesti sborů 

 23. června: společný závěrečný koncert Dvořákova Sychrova a Turnova 

 12. září: koncert v galerii Muzea Českého ráje v Turnově v rámci Dnů evropského dědictví. 
Jako host vystoupil Pěvecký sbor Janáček z Jablonce nad Nisou 

 21. září: hubertská mše na Valdštejně 

 5. října: hubertská mše v Křížanech 

 18. října: hubertská mše ve Smržovce 

 8. listopadu: hubertská mše v Hejnicích 
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 21. prosince: vánoční koncert v kostele Narození Panny Marie v Turnově 

 24. prosince: vystoupení při půlnoční mši v kostele v Lomnici nad Popelkou 
 
 

Pranic 
Vedoucí souboru: Mgr. Ondřej Halama 
Charakteristika: 
Kapela Pranic vznikla v roce 2005. Hraje folkové, často duchovně zaměřené písně. Hudebníci se 
soustředili kolem evangelického faráře, sloužícího Na Sboře, Ondřeje Halamy. Ten je autorem většiny 
písní skupiny. V roce 2013 tvořili skupinu tito členové: Ondřej Halama – kytara, Jan Dékány – 
baskytara, Míťa Meier – flétna.  
Přehled koncertů v roce 2013:  
23. května: Turnov Střelnice – Písničky napříč, host Slávek Klecandra / 24. května: Nymburk 
evangelický kostel – Noc kostelů / 26. května: Náchod, Diakonie Betánie / 30. června: Kořenov 
kostelík – Kořenovské kulturní léto / 6. července: Lysá nad Labem – Husova slavnost / 12. září: Turnov 
Střelnice – Písničky napříč, host Jan Řepka (Praha) / 12. října: Jablonec nad Nisou – benefiční koncert 
pro diakonii  
 
 

Swanflower  
Kapela hraje rock, zástupce Lukáš Mixánek. Bez dalších informací. 

 
 

Snap Call 
Kapela, která vznikla v roce 2012, hraje ve složení Vojta Kořínek (kytara), David Hlůže (basa, zpěv), 
Lukáš Václavík (kytara) a Vítek Jíra (bicí). Hrají rock and roll a blues. 
V roce 2013 si zapsala 9 koncertů:  

 18. května: účast na festivalu Stárplej 2013, klub Na Rampě v Jablonci nad Nisou 

 21. června: finále Stárplej 

 20. července: Dolánky 2013, účast na festivalu 

 13. září: Mišmaš párty, festival v klubu Viadukt v Liberci Františkově 

 21. září: Společný koncert v KC Střelnice, s Nothingam a Cruel 

 16. listopadu: Rockstream 6, koncert s Grasshoppers, Liberec v klubu Lidové sady 

 3. prosince: Koncert se skupinou The Eminence v Liberci, v Hospodě u Váchy 

 20. prosince: Koncert se skupinou The Eminence v Liberci, v Ateliéru 
 
 

Tamdoletma 
Hudební skupina, která nejčastěji účinkuje ve dvou (housle a kytara) a jejím hudebním žánrem je tzv. 
folk'n'drink. V prosinci 2011 vydala první album a křtila jej 17. 12. toho roku v turnovské restauraci 
Saloon U Supa (Kinského 429).  
Přehled koncertů v roce 2013: 

 16. března: Rock'n'roll ve Vlaku, Liberec, klub Vlak 

 26. března: Hradec Králové, AC Klub 

 14. dubna: Velký zahajovací koncert, Praha, Klub K4 

 1. května: Open Mic POTRVÁ #64, Praha, Klub kavárna Potrvá 

 8. května: Akustický HAD, Liberec, Klub Had 

 24. května: ČAJÁČ 2013 aneb The Rumčaj's Party, Přepeře, sokolovna 

 30. května: Praha, Dejvická klubovna 
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 1. června: Iron Brod Fest, Železný Brod, areál skautské klubovny 

 7. června: Dolánky, U Ávie 

 8. června: Stárplej, Jablonec nad Nisou, Klub Na Rampě 

 21. června: Finále Stárplej, Jablonec nad Nisou, Klub Na Rampě 

 26. června: 100Fit narozeniny, Praha, kavárna Do Větru 

 29. června: Všehochuť aneb multižánrová noc v Jičíně, Jičín, Moonlight Club 

 20. července: Dolánky 2013, Dolánky 

 27. června: Festival Malá Skála 

 1. srpna: IV. Jamming Session & Koncert, Hořice, Na Peróně 

 30. srpna: BBejby, Turnov 

 31. srpna: Frozen fest, Liberec – Zahrada 

 29. září: NaTUL, Liberec (Technická univerzita Liberec) 

 19. října: Radim Hladík a Blue Effect v rokli, Bzí u Železného Brodu 
 
 

Turnovanka – dechový soubor   
Dirigent: Mgr. Jindřich Bada (od roku 2003) 
 
První dechová hudba působila v regionu Turnovska již od roku 
1898 a krátce poté vzniká i soubor, na který činnost dnešní 
Turnovanky navazuje – Městská dechová hudba pod taktovkou 
Aloise Lubiny. 
Po roce 1950 už nestačilo k vedení dechové hudby pouze 
kapelníkovo živnostenské oprávnění, orchestry musely mít 
svého zřizovatele. Prvním zřizovatelem tehdejší Městské hudby byla Dioptra, později Sklostroj, a také 
Kulturní centrum města Turnova, které hudbu dle svých možností materiálně zabezpečovaly 
a dohlížely na její činnost. Postupem času se dechové hudby přejmenovávaly podle svých zřizovatelů. 
Městská dechová hudba se tak změnila na Sklostrojanku. Z ní po revoluci vznikla dnešní podoba 
Turnovanky, tedy malý dechový orchestr.  
V dnešní podobě má Turnovanka 20 členů, ale hraje v ustálené sestavě 2 tenory, 3 klarinety, 
3 trumpety, bicí, tuba, 3 zpěváci, celkem 13 hudebníků. Zbytek tvoří střídající se členové. Soubor 
působí nejen v regionu Turnovska, ale zúčastnil se také několika koncertů v zahraničí, např. 
v Německu, Belgii, Holandsku a Polsku. I přes velký nedostatek hudebníků se daří ve spolupráci 
se Základní uměleckou školou v Turnově soubor omlazovat a zachovávat i nadále více jak 
osmdesátiletou tradici. (Foto web kapely). 
Přehled koncertů v roce 2013: 
V roce 2013 Turnovanka nahrávala CD a kromě zkoušek odehrála 15 koncertů, 9 pořadů Posezení při 
dechovce a účastnila se jedné přehlídky dechových hudeb. 
Posezení při dechovce: 
Turnovanka vystupovala na pravidelných programech v hasičárně na Daliměřicích, nazvaných 
Posezení při dechovce. Ty se konaly: 19. ledna, 2. února, 2. března, 16. března, 16. března, 12. října, 
9. listopadu, 23. listopadu a 14. prosince.  
Další koncerty: 
12. ledna: ples ve Stráži pod Ralskem / 27. ledna: koncert na Střelnici / 17. února: koncert 
v Rumburku / 4. května: koncert na oslavách 120 let SDH Daliměřice / 12. května: koncert na Jítravské 
pouti / 1. června: koncert u příležitosti 90 let SDH Kacanovy / 19. června: benefiční koncert na Pomoc 
Rudníku v Turnově / 13. června: přehlídka dechových hudeb Bystřice / 11. srpna koncert v Jičíně / 
14. srpna: koncert v Lomnici nad Popelkou / 21. srpna: koncert v Turnově / 24. srpna: koncert na 
jarmarku v Sobotce / 6. října: koncert v Kacanovech / 17. listopadu: koncert v Eurocentru v Jablonci 
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nad Nisou / 14. prosince: koncert na vánočních trzích v Turnově / 29. prosince: vánoční koncert na 
Střelnici  
 
 

Traffic Jam 
Historie kapely začíná v roce 2007. Tehdy se zakládajícími členy Traffic Jamu stali Michal Jursík, David 
Pokorný, Marek Sýkora, Karel Mareš a Jakub Mixánek. Kapela vystavěla svůj repertoár na převzatých, 
ovšem méně známých skladbách různých zahraničních interpretů a upravila si je k obrazu svému. 
Později začali členové skládat autorské skladby. Název je zkratkou slov TRAdiční Funk–Fusion–
InspiraCe = JAsnej Mazec. Kapela nejčastěji vystupuje na domácí scéně v širokém okolí Turnova. 
Trafffic Jam, hrající od svého založení téměř ve stejném složení, rozšířil v roce 2008 své řady o Libora 
Vilda (trubka) a Dana Hyblera (kytara) a v roce 2011 o Dalibora Turka (zpěv). Kapelou v minulosti také 
prošli Petr Hnátek (trombon, zakládající člen), Daniel Pešek (kytara 2009) a Jiří Drahoňovský (zpěv 
2009,2010). 
V roce 2013 měla kapela osm členů: Dalibor Turek – zpěv, Michal Jursík – alt saxofon, David Pokorný 
– tenor saxofon, Libor Vild – trubka, Dan Hybler – kytara, Karel Mareš – klávesy, Marek Sýkora – 
klávesy, Jakub Mixánek – bicí.  
Přehled koncertů v roce 2013: 
26. dubna: Střížovice / 17. května: Dolánky, U Ávie, společný koncert s Funk Corporation / 24. května: 
Turnov, Čajáč GyTu (Gymnázium Turnov) / 8. června: Kurovodice, Festival Bez plotů / 19. července: 
Turnov, restaurace Maškovka / 4. července: Turnov, restaurace BBejby / 28. června: Turnov, festival 
Funkin Turnov 
 
 

Turnovské orchestrální sdružení  
Orchestr byl založen v roce 1891, od té doby s malými přestávkami funguje a sdružuje hudebníky ze 
širšího regionu Turnova. V současné podobě hraje od roku 1993. V repertoáru převládají díla z období 
baroka a klasicismu, ale objevuje se i tvorba moderních skladatelů. Turnovské orchestrální sdružení je 
specialistou na mše, zejména vánoční – za poslední roky bylo provedeno celkem osm děl. 
Nadstandardní úroveň amatérského orchestru zajišťuje trvalá spolupráce se členy orchestru Divadla 
F. X. Šaldy v Liberci i zázemí turnovské Základní umělecké školy. 
V roce 1993 se stal dirigentem a dramaturgem orchestru Jan Novotný, od roku 2004 převzal jeho 
úlohu Ondřej Útrata. 
 



Kronika města Turnova 2013  |254 
 

 

Turnovské spolky 
Turnov je už od 19. století sídlem mnoha spolků, někdy až rekordního počtu. Mnoho z nich je velmi 
aktivních, často je však jejich činnost omezena pouze na členy a z toho důvodu nemají zájem ani 
potřebu svou činnost prezentovat veřejnosti. Proto zde jednak nemůžou být podchyceny všechny 
činné spolky, a u některých, jejichž existence není utajená, není k dispozici dostatek informací. Pokud 
byl k dispozici alespoň kontakt, byl spolek osloven a požádán o informace, pokud je dodal, jsou zde 
uveřejněny. Adresy sídel spolku jsou často orientační – úředně psány na adresu předsedy, nebo 
jednatele, neznamená to, že by se členové v daném místě scházeli. 
 
 

Český kynologický svaz, Základní organizace č. 374 
Adresa: cvičiště Na Lukách 
Předseda: Jiří Zadražil 
 
Svaz provozuje cvičiště pro výcvik psů Na Lukách. Výcviky psů se konaly ve středu od 16.00 hodin a v 
sobotu od 9.00 hodin pro pokročilé a od 10.00 hodin pro začátečníky. Výše členského příspěvku byla 
stanovena na 500,- Kč ročně. Členové mají za povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin ročně.  
 
19.–22. září: Mistrovství světa FCI (Mezinárodní kynologická federace) 2013 v Roudnici nad Labem, 
turnovský Tomáš Louda se umístil na 32. místě ze 127 závodníků.  
19.–20. září: Mistrovství České republiky belgických ovčáků v Chánovicích. Markéta Maňáková se 
umístila na 11. místě, Tomáš Louda byl klasifikován na pozici 1. náhradníka za českou reprezentaci na 
Mistrovství světa FMBB 2014 do Finska (Mezinárodní federace belgických ovčáků).  
 
 

Český rybářský svaz – Místní organizace Turnov 
Adresa: Kinského 383, Turnov 
Předseda: Jaromír Dědeček 
 
Charakteristika:  
Turnovský rybářský svaz sdružuje rybáře z Turnova a okolí a stará se o rybářské revíry v oblasti. Revír 
tvoří hlavně toky Jizera, Libuňka a Stebénka, dále Vazovecký potok, Veselka, včetně nádrží Roudný, 
Vražda, Jinolice a Modřišické rameno. Každý rybář platí členské příspěvky a odpracovává brigádnické 
hodiny při údržbě revíru (v posledních letech 16 hodin). Svaz se stará o sádky ve Vazovcích. Pro 
umožnění lovu ryb je nutné absolvování kurzu rybářského minima a ověření znalostí písemným 
testem. Ceny rybářských povolenek byly v roce 2013 stanoveny na 2300 Kč za pstruhovou pro členy 
a 2300 Kč za mimopstruhovou pro členy. Slevu měly děti do 15 let. Hostovské průkazky se vydávaly 
pouze pro mimopstruhové lovení, a to v ceně 4500 Kč. Ceny platily na 1 rok. Za 1500 Kč bylo možné 
pořídit mimopstruhovou povolenku na 1 týden.  
Místní organizace měla ve sledovaném roce cca 340 řádných členů.  
 
Přehled akcí v roce 2013 (výběr): 
26. ledna: členská schůze. Neplánovaně, ale se souhlasem přítomných rybářů byl rozšířen počet členů 
dozorčí komise 
Povolenky: se prodávaly 15. března, 29. března a 12. dubna 

 16. března: proběhlo zahájení sezony na Vraždě, Němečku a Oborském 
 13. dubna: rybářské závody dospělých na retenční nádrži v Libuni, startovné 200 Kč 
 14. dubna: zahájena sezona na ostatních stojatých vodách 
 1. června: dětské rybářské závody na retenční nádrži v Libuni (děti do 15 let, ryby byly po 

ulovení vraceny zpět do vody). Vítěz se na rok stal držitelem putovní ceny 
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 Září: oprava hráze na rybníku Roudný 
 Září: výzva členům k zajištění krmení na rybnících (pšenice, triticale, ječmen, kukuřice apod.) 
 1. října: konalo se pravidelné jednání výboru, na kterém byla zahájena činnost rybářského 

kroužku ve Žluté ponorce, kroužek vede Martin Bulva 
 
Brigády: 18. dubna v líhni, slov ryb / 11. května v líhni, slov ryb a jejich přemístění / 2. listopadu 
v líhni / 11. listopadu v líhni (příprava podzimních výtěrů, čištění rybníka po slovu, zazimování líhně  
 
 

Český svaz chovatelů – Základní organizace Turnov 
Adresa: Dr. Honsů 677, Turnov 
Předseda: Ladislav Šic (okresní registrátor), jednatel: Antonín Daníček 
 
Organizace byla založena v roce 1940 a první výstavu měla již v roce 1941. Organizace sdružuje 
chovatele králíků, hrabavé a vodní drůbeže, ovcí a koz a okrajově i chovatele holubů, cizokrajného 
ptactva a psů společenských plemen. Chovatelskou zálibu provádí každý člen ve svém chovatelském 
zařízení, ale vyvrcholením činnosti jsou výstavy. Od roku 1995 probíhají pravidelně dvě, vždy poslední 
sobotu v červnu a v listopadu. Červnová je místní (králíci, kuřice, drůbež) a listopadová okresní 
výstavou králíků a od roku 2008 i holubů. Součástí výstav jsou tomboly se živými zvířaty, její výdělky 
pomáhají financovat činnost spolku, stejně jako příspěvek města.  
Činnost se soustřeďuje do chovatelského areálu a kryté haly v Turnově, U Zastávky ČD Turnov–město.  
V roce 2013 měla organizace 36 členů, z toho 5 nově přijatých. Tři z nich tvořili mladí chovatelé a více 
než polovinu senioři. Členský příspěvek byl stanoven na 290 Kč ročně, za mládež a seniory nad 80 let 
platí příspěvek sama organizace a ostatním přispívá 90,- Kč. V roce 2013 bylo organizaci registrováno 
431 kusů králíků 23 plemen. Členové spolku odpracovali brigádně 1306 hodin (844 na výstavách, 462 
na chovatelském zařízení) a nečlenové odpracovali 97 hodin, na brigády chodí pravidelně jen okolo 
deseti lidí, mj. byla vymalována výstavní hala. 
 
Letní výstava v roce 2013: 
Konala se 29. června a bylo na ní vystaveno 200 králíků 33 plemen a barevných rázů od 36 
vystavovatelů. V expozici drůbeže bylo 24 voliér od deseti vystavovatelů. Členové turnovské 
organizace získali 7 cen za králíky. Výstavu navštívilo cca 250 návštěvníků. 
Zimní výstava v roce 2013: 
Výstava se konala 30. listopadu 2013 a bylo na ní vystaveno 414 králíků 33 plemen a barevných rázů 
od 64 vystavovatelů. Součástí byla okresní soutěž králíků, nad kterou převzal záštitu senátor Jaromír 
Jermář. Na prvním místě v soutěži se umístili chovatelé z Turnova. V expozici holubů bylo vystaveno 
115 holubů 16 plemen od 16 vystavovatelů. Členové turnovské organizace získali 9 cen za králíky. 
Výstavu navštívilo cca 320 návštěvníků.  
 
Členové se účastní i výstav pořádaných jinými organizacemi, v roce 2013 zaznamenali velký úspěch 
mladí chovatelé Kuchariková, která získala cenu Mistr ČR Junior a Šampion ČR Junior za kolekci 
Hermelín červenooký a Málek za Velkého světlého stříbřitého. 
 
Zdroj: Zpráva jednatele 
 
 



Kronika města Turnova 2013  |256 
 

 

Český svaz včelařů – Základní organizace Turnov 
Adresa: Přepeřská 1803, Turnov 
Jednatel: Eduard Fuchs 
 
Spolek vznikl 2. března 1903, v letošním roce slavil 110. výročí své činnosti. Jedná se o největší 
základní organizaci Českého svazu včelařů okresu Semily.  
K 15. září 2013 měla organizace 135 členů, z toho osm jich bylo bez včelstev (v roce 2012 to bylo 135 
členů a 10 bez včelstev), k tomu 3 registrovaní členové jiných základních organizací a 1 nečlena. Stav 
organizace je stabilizovaný, sice jeho členská základna stárne, ale daří se přijímat nové členy, což se 
jiným členským organizacím příliš nedaří. V roce 2010 bylo přijato 10 nových členů a 9 jich spolek 
opustilo buď pro stáří, nebo zemřeli. V organizaci bylo celkem 1036 včelstev, což bylo o 74 více než 
v předchozím roce. Snůškový rok byl slabší, snůška květového medu byla přibrzděna počasím, a kdo 
nestihl vytočit letní nektarovou snůšku hned zpočátku, ten už většinou nevytočil téměř nic kvůli 
hromadnému výskytu melecitózy. Dle hlášení členů bylo za rok 2013 vyprodukováno 11.957 kg medu 
(v roce 2012 11.400 kg), což na nahlášených 1008 (942) včelstev členů ZO činí průměr 11,86 kg 
(12,1 kg medu na včelstvo, v roce 2011 16,25 kg), 423 kg vosku (378 kg), vychováno 167 matek (124).  
Oslavy 110. výročí proběhly především formou výstavy v Muzeu Českého ráje (více viz Kultura – 
Muzeum) a vydáním almanachu Historie včelařského spolku v Turnově. Včelařský spolek se 
prezentoval i během Staročeských trhů 25. května (více viz Kultura – Muzeum). 20. dubna se 
v salonku hotelu Karel IV konala výroční slavnostní schůze za účasti mnoha hostů.  
V roce 2013 se včelaři přestali scházet v turnovské sokolovně, neboť se jejich schůzky provozovateli 
„nevyplatily“. Během roku se nepodařilo najít stálé místo ke scházení. Vedení spolku si také stěžuje 
na malou aktivitu členů a malou účast na schůzích, a to včetně slavnostní výroční.  
 
Zdroj: Výroční zpráva organizace  
 
 

Čmukaři  
Adresa: Jiráskova 121, Turnov, 511 01 
Vedoucí souboru: Jaroslav „Motýlek“ Ipser 
 
Charakteristika:  
Občanské sdružení Čmukaři – soubor loutkového a alternativního divadla vznikl v roce 1976 nejprve 
jako Čmukaři OB Modřišice, od roku 1997 Čmukaři Turnov. Vůdčí postavou byl Jaroslav Ipser, po 
několika letech i Daniela Weissová a později Romana Zemenová – všichni setrvávají dodnes. Většinou 
dvou, někdy tří a výjimečně vícečlenný soubor hrává pro všechny věkové kategorie kolem 50 
představení ročně. Nespecializují se na určitý, předem daný druh loutek, nýbrž hledají pro vyjádření 
svých záměrů optimální prostředky. Někdy jsou to marionety na drátě, maňásci, tyčové loutky či 
manekýni, někdy metaforicky využívané předměty. 
V roce 2013 měl soubor pět členů a na stálém repertoáru 12 her. Během roku soubor uspořádal 57 
akcí, tento počet zahrnuje jednak divadelní představení, ale i účast v porotách na soutěžích, výtvarné 
dílny apod.  
 
Hry na repertoáru 
7 trpaslíků a Sněhurka / Dobrá rána / Dračí pohádky / Hloupé království / Jak se víla… (tajemství 
pohádkových knížek) / Kašpárek chodí pěšky / Lárk íčičok / Medvídek Pů, nebo tak nějak / Pletené 
pohádky / Pustý les / Za každým rohem jeskyňka / Zvyřátka za to nemůžou. 
 
Zdroj: Internet, internetové stránky soubor, zpráva o činnosti  
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Fotoklub Safír 
Adresa: Alej legií 695, Turnov, 511 01 
Rada spolku: Břetislav Jansa, Zdeněk Pilař, Pavla Slámová  
 
Charakteristika: 
Traduje se, že se turnovští fotografové scházeli k výměně zkušeností již krátce po první světové válce. 
Tato aktivita přetrvala s několika přestávkami až do padesátých let, kdy patronát nad fotografy 
převzal tehdejší národní podnik Dioptra Turnov. O málo let později se skupina rozdělila na filmovou 
a fotografickou sekci a přešla pod Okresní kulturní středisko. Fotografové stáli v roce 1961 u zrodu 
mapového okruhu Český ráj. V roce 1970 se fotoklub osamostatnil a již pod názvem SAFÍR založil 
Turnovský mapový okruh. Tehdy se stal jeho vedoucím Jiří Baudyš, který se staral, aby činnost 
kroužku alespoň neoficiálně dále pokračovala. Kontinuita organizované amatérské fotografie v tomto 
regionu tak v tomto období nebyla přerušena. 
V roce 1979 se vedení klubu ujal Karel Kulhavý. V roce 1980 přešel spolek jako jeden z kolektivů ZUČ 
pod JKP ROH v Turnově. Vedení se ujal Břetislav Jansa spolu s Ladislavem Randákem. Kroužek po 
svých předchůdcích převzal název SAFÍR a počet členů vzrostl na 15. Spolupráce se s tímto kulturním 
zařízením úspěšně rozvíjela, což umožnilo vyhlásit první samostatnou fotosoutěž věnovanou Turnovu 
a jeho okolí nazvanou „Turnov 1980“. Fotoklub začal spolupracovat s Okresním muzeem Českého ráje 
v Turnově, kde začal pravidelně vystavovat nejen fotografie ze soutěží a mapových okruhů, ale 
představovat i jiné kluby a autory. V roce 1981 klub vyhlásil 1. ročník fotosoutěže věnované 
krajinářské fotografii nazvané „CHKO Český ráj ve fotografii" nyní „Zemský ráj“, která je organizována 
do současnosti. 
Od roku 1993 funguje spolek jako občanské sdružení. Ve stejném roce začala fungovat v Muzeu 
Českého ráje v Turnově Galerie Safír (v pronajatých prostorách koridoru vedoucího ke galerii). 
Fotoklub je spoluzakladatelem Kontaktu – sdružení fotografů Euroregionu Nisa, kde se aktivně podílí 
na jeho činnosti. Do jeho vedení byl na první ustavující valné hromadě zvolen předseda turnovského 
Safíru B. Jansa. Mimo výstav v galerii Safír uspořádali současní i minulí členové fotoklubu více než 240 
výstav u nás i v zahraničí. Jako doklad bohaté činnosti zmiňme ještě řadu společných zahraničních 
cest, např. do Norska, Španělska, na Korsiku, Sardinii, do Polska či Černé Hory. 
Klub měl v roce 2013 6 aktivních členů. 
 
Přehled výstav v roce 2013: 
Fotoklub vystavuje v turnovském muzeu, v koridoru chodby ke galerii. Výstavy probíhají v přibližně 
měsíčních intervalech. Všechny prezentovaly práce amatérských fotografů: Jindřich Vodehnal / 
Zaostřeno na Jizerky, fotosoutěž / Stanislav Odvářka, Fotoklub Svitavy / Kufa Jan Kičeřok, Fotoklub 
Jablunkov / Miroslav Trávníček, autorská výstava / Svaz českých fotografů / „Slovensko našazem“ / 
autorská výstava Natálie Smorodinové / Národní soutěž amatérské fotografie. 
Mimo muzeum fotoklub uspořádal velkou výstavu v Jablonci nad Nisou v Eurocentru (výstava byla 
v roce 2014 vystavena v kulturním domě Fabrika ve Svitavách jako součást 34. ročníku Národní 
soutěže a výstavy amatérské fotografie 2014). 
Předseda klubu Jansa vystavoval v polské Jelení Hoře v tamním divadle kolekci fotografií na téma 
voda. 
 
Zdroj: Výroční zpráva muzea a webové stránky spolku 
 
 

Klub důchodců 
Adresa: Žižkova 2047 
Vedoucí: Marie Příhonská 
Klub důchodců vznikl z podnětu samotných seniorů, kteří si program a činnost organizují sami. 
I v roce 2013 jeho členové společně pořádali výlety, návštěvy divadel a jiných kulturních zařízení, 
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tematické přednášky a besedy. 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. 
 
 

Klub filatelistů Český ráj 
Předseda: Jaroslav Mojsl (zemřel 7. 2. 2014) 
Klub s dlouholetou tradicí měl v roce 2013 30 členů, kteří se pravidelně scházeli na schůzích 
(proběhlo 8 schůzí). V současné době není aktivní Klub mladých filatelistů. Každým rokem klub 
pořádá čtyři burzy sběratelů, které se uskutečnily i v roce 2013, a to na Střelnici. Burzy byly úspěšné. 
V roce 2013 se konala v turnovském muzeu 6. výstavu poštovních známek a pohlednic, a to 
k příležitosti 80. narozenin svého předsedy. U příležitosti výstavy byl vydán pamětní list, obálka 
a příležitostní gumové razítko. Velmi úspěšná byla výstavní činnost členů klubu. Jiří a Radek Černí se 
společně s Antonínem a Nikolou Mojslem (ti ještě v juniorských kategoriích) zúčastnili velkých 
světových výstav známek v Thajsku a v Brazílii. Jejich exponáty získaly velmi slušné ocenění a toto 
vyzdvihl i dr. B. Helm ve svých článcích o účasti na výstavách v časopise Filatelie.  
 
Zdroj: Zpráva jednatele 
 
 

Klub přátel železnic Českého ráje 
Adresa: Nádražní 1109, Turnov, 511 01 
Předseda: Josef Semecký, jednatel: Ivan Novák 
 
Charakteristika:  
Klub přátel železnic Českého ráje je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1993. Jeho cílem je 
záchrana a renovace historických kolejových vozidel, propagace železnic v Českém ráji a jízdy 
s historickými vozidly po tratích Českého ráje. 
Klub se stará o následující vozidla: o lokomotivu 310.0134 (v roce 2003 převzato z PJ Lužná 
u Rakovníka), o pět osobních vozů původní řady Ce pro zvláštní jízdy, které jsou ve vlastnictví Depa 
historických vozidel Lužná u Rakovníka, o nákladní vozy R 552088 a ZD 2-28157. Klub organizuje řadu 
akcí, cesty muzejních vlaků po celém regionu. Část je určena uzavřeným společnostem, část 
veřejnosti, často připravuje vlaky na akce jiných organizátorů. Zde jsou zachyceny především ty, které 
se dotkly Turnova. 
 
Přehled akcí v roce 2013 (výběr): 

 27. dubna: zahájení letní sezony 
 18. května: akce Pohádkový les 
 10. července: vozy klubu hrály ve filmu, Česká televize natáčela v Liberci záběry do filmu 

Poslední cyklista  
 13. července: lokomotiva Papušek se účastnila Svijanských slavností. 
 27. srpna: vyšel v magazínu www.turnovskovakci.cz rozhovor s předsedou klubu 
 28. září: Den železnice pro ČD Cargo (Turnov – Tanvald, neveřejná akce) 
 5. a 6. října: Oslavy výročí 110 let místní dráhy Turnov–Jičín, 100 let parní lokomotivy 

310.0134a a 20 let od založení Klubu přátel železnic Českého ráje. Konaly se jízdy parních 
vlaků tažené parními lokomotivami 310.072 z Plzně a turnovskou 310.0134 (5. října) a jízdy 
na trati Mnichovo Hradiště – Turnov – Železný Brod (6. října). Na turnovském nádraží 
proběhlo odhalení repliky původní tabulky „Litovel“, tj. označení lokomotivy 310.0134 za 
účasti místostarosty města Litovel Petra Šrůtka a radního pro dopravu Libereckého kraje 
Vladimíra Mastníka. Po oba dny bylo v turnovské stanici k vidění modelové kolejiště a výstavy 
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železničních artefaktů a dokumentů o jubilantech. Též bylo možné navštívit bufetový vůz či 
shlédnout vystavenou soupravu historického nákladního vlaku. 

 30. listopadu: Mikuláš pro ČD Cargo (Turnov–Semily, neveřejná akce) 
 Parním vlakem Českým rájem Turnov – Rovensko pod Troskami – Semily: 5. července / 

27. července / 10. srpna / 31. srpna /  
 Muzejní parní vlak Kuksáček (opakované jízdy) 
 Muzejní vlak Kladské pomezí (opakované jízdy) 

 
 

Konfederace politických vězňů, pobočka č. 55 Semily–Turnov 
Adresa: Žižkova 2031, Turnov, 511 01  
Předseda: Sergěj Solovjev  
 
Charakteristika:  
Konfederace politických vězňů České republiky, dále jen KPV ČR, je dobrovolnou organizací, která 
sdružuje politické vězně komunistického režimu bývalého Československa. Rovněž sdružuje osoby, 
které byly v rozhodném období nuceny z prokazatelně politických důvodů opustit Československo 
a požádat o politický azyl v jiné zemi, a kterým byl tento azyl udělen. Sdružuje také osoby, které 
se v rozhodném období prokazatelně zapojily v cizině do boje proti komunistickému režimu. Dále 
sdružuje osoby, které byly v rozhodném období vzhledem ke svému protikomunistickému smýšlení 
a postojům odsouzeny tzv. Lidovým soudem trestním pro údajné trestné činy z oblasti hospodářské 
nebo zemědělské a byly následně vězněny a podle zákona 119/1990 Sb. rehabilitovány. KPV ČR je 
právním a ideovým nástupcem Klubu bývalých politických vězňů — K 231, který byl ustaven v roce 
1968, v tomtéž roce mocensky potlačen armádami pěti států Varšavské smlouvy.  
(Dle informací z centrálního webu Konfederace politických vězňů).  
 
 

Kruh přátel hudby Turnov 
Adresa: Markova 311, Turnov 511 01 
Předsedkyně: Jana Zajícová 
Zřizovatel: Kulturní centrum Turnov 
 
Charakteristika:  
Kruh přátel hudby je dobrovolné sdružení zájemců o klasickou hudbu. Ve spolupráci s Kulturním 
centrem Turnov připravuje (ve vlastní dramaturgii) koncerty vážné hudby, kterých se každoročně 
uskuteční 8–10, a to obvykle v prostoru Městského divadla. V roce 2013 se jednalo o 48. sezonu, 
kterou KPH uspořádal. Sdružení vydává abonentní vstupenky, v roce 2013 jich bylo 80 a dalších 
dvacet přenosných bylo vydáno pro studenty gymnázia a střední uměleckoprůmyslové školy. 
Členové výboru sdružení spolupracovali s Radou Kruhů přátel hudby při Českém hudebním fondu 
České republiky – účastnili se semináře v Bruntále, a se sousedními Kruhy přátel hudby (v Mnichově 
Hradišti, Liberci, Jičíně a Trutnově), a to především na koordinaci koncertů zvaných hostů, která 
snižuje náklady na vystoupení.  
 
Přehled koncertů v roce 2013:  
16. ledna: Koncert pro 51 strun (Účinkovali japonská harfenistka Kazumi Hashimoto a František 
Lamač / 22. května. Belfiato Quintet / Československé duo (housle a klavír) / 24. dubna: Já se tam 
vrátím (komponovaný pořad s Pěveckým sborem Antonín Dvořák a Petrem Peškem) / Komorní 
soubor Lyra da Camera / Musica Bohemica / Musica Florea / Komorní duo L. Janeček a K. Vaculová. 
 
Zdroj: Výroční zpráva spolku a internet 
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Loutkářský soubor Na Židli 
Předseda: Petr Záruba 
 
Charakteristika:  
Loutkářský soubor Na Židli působí jako samostatné občanské sdružení od roku 2002, jeho historie 
však sahá až do roku 1978. Hlavní náplní je práce pro děti a s dětmi. Členové souboru: Petr Záruba, 
Věra Pokorná, Ivana Drahoňovská, Dana Salabová, Zuzana Salabová, Kateřina Hejtmanová, Lenka 
Kvintusová, Jitka Kottková, Pavel Vaněk, Hana Kratochvílová, Jana Kůdelová, Anna Kůdelová, Jiří 
Kůdela, Michal Škopán, Tereza Škopánová, Zuzana Škopánová, Barbora Frýdová, Zdena Breuverová, 
Eliška Gruberová, Marie Koucká, Denisa Jurášová a Michaela Vaňková.  
 
Přehled akcí v roce 2013 (výběr): 
Soubor v roce 2013 odehrál 76 představení, které navštívilo téměř pět tisíc diváků. V repertoáru byly 
tyto hry: Červená Karkulka, O slepičce kropenaté, Perníková chaloupka, Pohádky o pejskovi a kočičce, 
Tři prasátka a vlk, Perníková pohádka, O koblížkovi, Ježek a zajíc, TO, Jak P+K slavili Vánoce, Knížka 
 
Nedělní pohádky: pravidelný cyklus, který soubor připravuje od roku 1996. vystupuje na nich 
s vlastními inscenacemi, nebo zve spřátelené soubory z okolí.  
 
Turnovský drahokam 
16. a 17. března se konal 23. ročník přehlídky loutkového divadla Turnovský drahokam, který 
organizuje LS Na Židli. Přehlídka je postupovou přehlídkou na festival Loutkářská Chrudim. V roce 
2013 se uskutečnilo 17 představení, které navštívilo více než 800 návštěvníků, především rodiny 
s dětmi. Nejpilnější dětský divák vyhrál, jako již tradičně, velký dort a soubor, který se v diváckém 
hlasování nejvíce líbil, získal putovní cenu Turnovský drahokam – tentokrát to byl domácí soubor Na 
Židli.  
O vítězích a postupech loutkářských souborů pak rozhoduje odborná porota. V tomto ročníku 
nominovala na postup na Loutkářskou Chrudim představení Červená karkulka domácího 
loutkářského souboru Na Židli a doporučila soubory Bažantova loutkářská společnost z Poniklé za hru 
Zmatek nad zmatek a Vozichet z Jablonce nad Nisou za představení Loupežníci a zvířátka. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Prázdninové pohádkování 

 Loutkáři dětem na Dlaskově statku 
Pravidelný prázdninový cyklus loutkových představení se od roku 2013 přestěhoval ze zámku 
Hrubý Rohozec na Dlaskův statek v Dolánkách. Zde se hrálo každou prázdninovou neděli 3x 
a někdy i 4x. Celkem se odehrálo 28 představení. Představení předvedli mj. domácího 
souboru také Spojáček z Liberce, Divadýlko Matýsek z Nového Boru, Čmukaři Turnov 
a Maminy a blechy z Jaroměře. Návštěvnost akce se přesunutím do nového místa konání 
zvýšila, patřila k nejvyhledávanějším prázdninovým akcím. (Fotografie ve fotopříloze). 

 První turnovské železniční loutkové divadlo 
Parní vlak, jehož součástí je divadelní vagon z roku 1905, vyjel o prázdninách celkem 4x 
a odehrálo se v něm 16 představení. Kromě domácího souboru si zahrál i soubor Bodi 
z Jaroměře. Hraje se vždy ve stanicích Rovensko pod Troskami, Turnov, Semily a Malá Skála. 

 
Loutkářské posvícení na Dlaskově statku 
28. září se na Dlaskově statku konala Loutkářská pouť, na které soubor oslavil 35 let od založení 
spolku. Na Dlaskově statku se konala pouť již po čtvrté. 
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Přehled představení v roce 2013 (kompletní): 
5. ledna: Červená Karkulka v knihovně v Liberci / 5. ledna: O slepičce kropenaté na obecním úřadě 
v Kacanovech / 15. ledna: Červená Karkulka v turnovské knihovně / 16. března: Červená Karkulka 
v rámci Turnovského drahokamu / 28. dubna: Perníková chaloupka na přehlídce v Liberci / 
11. května: O slepičce kropenaté na přehlídce v Jaroměři / 18. května: Perníková chaloupka 
v semilském muzeu / 1. června: Perníková chaloupka v pelešanské hasičárně / 2. června: Pohádky 
o pejskovi a kočičce na Valdštejně / 4. června: Perníková pohádka a Knížka (dvě představení) 
v turnovské knihovně / 15. června: Perníková chaloupka v Loučkách na jarmarku / 19. června: 
Červená Karkulka pro Městský úřad v Turnově / 2. července: Červená Karkulka na Loutkářské 
Chrudimi / 6. července: Červená Karkulka v rámci Železničního divadla / 7. července: Červená 
Karkulka na Dlaskově statku v rámci Loutkáři dětem / 14. července: O slepičce kropenaté na Dlaskově 
statku v rámci Loutkáři dětem / 21. července: Perníková chaloupka na Dlaskově statku v rámci 
Loutkáři dětem / 27. července: Pohádky o pejskovi a kočičce v rámci Železničního divadla / 10. srpna: 
O slepičce kropenaté v rámci Železničního divadla / 22. srpna: Červená Karkulka v muzeu v Železném 
Brodě / 25. srpna: Tři prasátka a vlk na Dlaskově statku v rámci Loutkáři dětem / 31. srpna: Perníková 
chaloupka v rámci Železničního divadla / 1. září: O koblížkovi, To, Ježek a zajíc (3 hry) na Dlaskově 
statku v rámci Loutkáři dětem / 8. září: Červená Karkulka v knihkupectví U Fryče v Liberci / 14. září: 
Červená Karkulka v Jilemnici / 14. září: O slepičce kropenaté v Jilemnici / 22. září: Tři prasátka a vlk 
v Benátkách nad Jizerou na přehlídce / 28. září: Pohádky o pejskovi a kočičce na Dlaskově statku 
v rámci Loutkářské pouti / 16. listopadu: Perníková chaloupka na přehlídce v Chlumci nad Cidlinou / 
22. listopadu: O slepičce kropenaté na přehlídce v Lomnici nad Popelkou / 28. listopadu: O slepičce 
Kropenaté v galerii v Jablonci nad Nisou / 30. listopadu: O slepičce kropenaté ve Smrčí pro hasiče / 
30. listopadu: Červená Karkulka v Libuni / 3. prosince: Pohádky o pejskovi a kočičce ve firmě Antolin / 
7. prosince: O slepičce kropenaté v Soběslavicích / 7. prosince: O slepičce kropenaté pro hasiče 
v Hnanicích / 7. prosince: O slepičce kropenaté v Loučkách / 8. prosince: Pohádky o pejskovi a kočičce 
a Jak P+K slavili Vánoce (dvě představení) v Radimovicích /  
 

V roce 2013 se soubor účastnil přehlídek v Liberci, Chlumci nad Cidlinou, Boučkově Jaroměři, Rolniček 
v Benátkách nad Jizerou a Lomnické rolničky. Na Turnovském drahokamu soubor obdržel od dětské 
divácké poroty putovní cenu dětského diváka Turnovský drahokam. Inscenace Červená Karkulka byla 
odbornou porotou nominována na Národní přehlídku loutkářská Chrudim, kde ji soubor odehrál 
třikrát.  
 
Vedoucí souboru Petr Záruba vystoupil v roli krále na Noci s Andersenem a jako král Granát při 
zahájení letní turistické sezony v Českém ráji. Královnou mu obvykle bývá Eliška Gruberová 
z Informačního centra. Petr Záruba také pracuje jako člen rady Volného sdružení východočeských 
divadelníků.  
 
Zdroj: Výroční zpráva spolku a internet 
 
 

Myslivecké sdružení Vesecko 
Adresa: Malý Rohozec 157, Turnov, 511 01 (střelnice) 
Předseda: Jaroslav Čapek, hospodář: Jiří Duda 
 
Charakteristika:  
Myslivecká společnost Vesecko spadá do působnosti MÚ Turnov. Honitba Vesecko má výměru 1080 
ha a má smíšený charakter. Největšími vlastníky honebních pozemků jsou Lesy ČR a Město Turnov. 
Honitba je zařazena do III. jakostní třídy a jsou zde normovány stavy zvěře srnčí, bažantí a zaječí.  
Střelnice je osazena automatickými vrhačkami AutoClay 300, LAPORTE a přenosnými vrhačkami 
AutoClay 90. Všechny stroje jsou ovládány bezdrátovým dálkovým ovládáním. Dále je k dispozici 
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vrhačka terčů RABIT. Na střelnici byl zakoupen pohyblivý terč GAMO pro výcvik střelby vzduchovou 
puškou. Lze na něm střílet ze vzduchových zbraní ráže 4,5 mm /17/ o úsťové rychlosti 200–305 m/s, 
na vzdálenost 10–30 m. Vzduchová zbraň o výkonu 260 m/s vybavená optikou je k zapůjčení na 
střelnici. Věříme, že toto zařízení bude hojně využíváno k levnému nácviku dovedností při střelbě na 
zvěř v pohybu. 
Kondiční střelby pro veřejnost začaly ve středu 3. 4. 2013 a skončily ve středu 25. 9. 2013. 
 
Přehled akcí v roce 2013 (výběr):  
Pojizerská liga brokových střelců – celoroční soutěž 
13. dubna: Memoriál Z. Najmana v LK 
18. května: Cena Pivovaru Rohozec v AT 2x2 
22. června: Cena MS Vesecko LP 
20. července: O pohár místostarosty města Turnov LB3, Malý Rohozec 
10. srpna: LP 50 Skelná Huť 
7. září: Výrovka LP 50 
14. září: Malý Rohozec LP 50, Cena firmy Lesnické práce Libor Nevyhoštěný v LP 
 
Akce jiných pořadatelů na střelnici:  
13. dubna: Okresní přebor OMS Liberec v LK 
27. dubna: Braka Cup, klubová soutěž chovatelů braky jezevčíkovité 
18. května: Okresní přebor OMS Liberec v AT 
 
 

Ochrana Klokočských skal  
Adresa: Zelená cesta 1704, Turnov, 511 01 
Předsedkyně: Šárka Černíková 
 
Charakteristika:  
Občanské sdružení Ochrana Klokočských skal bylo založeno v roce 1988. Původně jako volné 
trampské sdružení zaměřené na ochranu Klokočských skal, likvidaci divokých skládek a ochranu 
drobných vodotečí v Zeleném dole. S postupem času a narůstajícími aktivitami se stala nutností 
registrace u Ministerstva vnitra. Právní subjektivitu získala OKS 27. 5. 1994. Od té doby pracuje jako 
občanské sdružení. Sdružení je členem Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje 
a úzce spolupracuje s obcemi Klokočí, Mírová pod Kozákovem, občanským sdružením Paměť Českého 
ráje a Podještědí, občanským sdružením Dědina v Tatobitech a Sdružením měst a obcí Český ráj. 
Velmi úzce spolupracuje sdružení se slovenskou společností Zachraňme hrady a občanským 
sdružením Polypeje. Někteří členové os. OKS pracují jako dobrovolní strážci ochrany přírody pro 
Krajský úřad Libereckého kraje. Velmi dobrá je též spolupráce s Městem Turnov, odborem cestovního 
ruchu a životního prostředí. V rámci možností spolupracuje sdružení také se Správou CHKO Český ráj.  
Činnost sdružení je rozložena do čtyř hlavních částí: 1. Péče o zříceninu hradu Rotštejn a její provoz, 
2. Péče o přírodní rezervaci Klokočské skály, 3. Osvětová a vzdělávací činnost, obnova kulturních 
tradic v širší oblasti Podkozákovska, 4. Osvětová a vzdělávací činnost v rámci spolupráce s jinými 
neziskovými organizacemi. 
Sdružení se stará o 228 hektarů území a výrazně se podílí na správě hradu Rotštejna. Mj. umisťuje po 
území rezervace pytle na odpadky a pravidelně je vyváží. V roce 2013 se jednalo o odvoz 60 velkých 
pytlů.  
Sdružení mělo na konci roku 2013 třináct členů a v práci pomáhalo 25 přátel.  
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Přehled akcí v roce 2013 (výběr): 
O největšího Bleptu: 19. ledna, 10. ročník recitační soutěže – odpoledne s poezií, vyprávěním a 
písničkami proběhlo v Penzionu v Klokočských skalách. Vítězem dospělých se stal Milan Schaefer 
z Prahy a vítězem z řad dětí Barunka Jaburková z Turnova.  
Den Země: 20.–21. dubna proběhla netradiční oslava Mezinárodního dne Země. Na Rotštejně se 
sázely a sely bylinky do bylinkové zahrádky.  
Veselé hradní Velikonoce: pětidenní komponovaný program musel být kvůli špatnému počasí úplně 
zrušen. 
Ohlédni se člověče: Výstava dokumentárních fotografií připomínající 25. výročí založení Sdružení. 
Instalována byla 1. a 8. května. 
Čištění Klokočských skal: 11. května se konal úklid Klokočských skal a Dubecka, účastníci mj. 
obnovovali značení přírodní rezervace, čistili studánky, sbírali odpadky a ve spolupráci s obecním 
úřadem v Mírové pod Kozákovem a Českou asociací geocachingu zlikvidovali černou skládku na 
Dubecku.  
Plyšové štěstíčko: 2. ročník výstavy ze soukromé sbírky medvídků a medvědů se konal 1. a 2. června 
v Obecním úřadě v Klokočí. 
Dny svaté Markéty: 8.–11. srpna na hradě Rotštejně probíhal kulturní program spojený s výstavou o 
hospodaření, pečení chleba, pletení ze slámy atd. Byla připravena speciální omalovánka, kterou 
namalovala liberecká výtvarnice Jana Vaváková-Cvrčková (Teta Jana). 
Šermířské loučení s létem: 15. ročník proběhl o víkendu 24.–25. srpna. 
Schodiště k jeskyni Postojna: v říjnu členové sdružení opravili schodiště k jeskyni Postojna. 
Likvidace skládky: Na začátku listopadu se sdružení podílelo, ve spolupráci s CHKO Český ráj, na 
likvidaci velké černé skládky na rozhraní Přírodní rezervace Klokočské skály a Podloučky.  
Veselé hradní koledování: 24. prosince na hradě Roštejně. Povídání o Vánocích, cukroví, svařené 
víno, houbovník, strojení stromku pro zvířátka a loutková pohádka od Hany Tali Hlubučkové.  
Vezmi žlutou barvičku a namaluj třeba věžičku – Památky Velké Moravy očima dětí: Výtvarná a 
fotografická soutěž pro základní školy, jejíž výsledky byly na hradě vystaveny tři měsíce. Jednalo se o 
8. ročník, na který se sešlo více než 300 prací.  
Hrad Rotštejn: v roce 2013 jej navštívilo 9998 návštěvníků.  
 
Zdroj: Výroční zpráva spolku a internet 
 
 

Paměť Českého ráje a Podještědí 
Adresa: Kosmonautů 1547, 511 02 Turnov  
Předseda: RNDr. Zdeněk Mrkáček (od roku listopadu 2012) 
 
Charakteristika:  
Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí bylo založeno 17. ledna 2000 především díky 
iniciativě prvního a bývalého předsedy Václava Jenšovského.  
Hlavním předmětem činnosti sdružení je propagace a ochrana nadčasových hodnot Českého ráje 
a Podještědí (památky, příroda, tradice, osobnosti a další), a to hlavně prostřednictvím vlastního 
vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám. Také v roce 2013 vycházel čtvrtletně v nákladu 900 
kusů a měl více než 400 stálých předplatitelů z Turnova, Lomnice nad Popelkou, Železného Brodu, 
Jičína, Liberce a Prahy. 
V roce 2013 mělo sdružení 110 členů, uskutečnila se čtyři jednání výboru a čtyři zasedání redakční 
rady sborníku.  
3. prosince přišla do sdružení smutná zpráva – zemřel jeho zakladatel a dlouholetý předseda Václav 
Jenšovský. (Více viz Turnov – kalendárium). 
 
Zdroj: Výroční zpráva a internet 
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Pekařova společnost Českého ráje 
Adresa: Skálova 71, Turnov 511 01  
Předsedkyně: PhDr. Eva Bílková (od roku 2011) 
Jednatelka: Jitka Petrušková 
 
Charakteristika:  
Občanské sdružení Pekařova společnost Českého ráje navazuje na činnost spolku s názvem Pekařova 
společnost pro povznesení Českého ráje, založeného v roce 1936 a obnoveného v roce 1990. 
Zakládajícími členy jsou Muzeum Českého ráje v Turnově, Muzeum v Mladé Boleslavi a Muzeum 
a galerie v Jičíně. Sídlem sdružení je Muzeum Českého ráje v Turnově.  
Pekařova společnost usiluje o rozvíjení historického vědomí veřejnosti a jejích znalostí historických 
a kulturně historických, zejména oblasti Pojizeří a Českého ráje, podněcuje záchranu významných 
movitých a nemovitých památek v dosahu své činnosti, snaží se šířit znalosti o životě a díle profesora 
Josefa Pekaře a dalších významných osobností z oblasti společenských a přírodních věd, umění 
a veřejného života. K dosažení těchto cílů pořádá veřejné přednášky, publikuje v odborném 
i populárním tisku, spolupracuje s mnoha kulturními institucemi, městskými a obecními úřady 
a kronikáři a pořádá vědecké konference. Společnost je kolektivním členem Sdružení historiků České 
republiky (Historického klubu). 
Pekařova společnost měla ke konci roku 2013 105 členů, z toho 6 kolektivních, např. muzea a střední 
školy, dále Městskou knihovnu Antonína Marka v Turnově a Spolek rodáků a přátel Turnova. 
Společnost byla nadále kolektivním členem Sdružení historiků ČR. 
 
Přehled aktivit v roce 2013: 

 Mezinárodní konference Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo: Konala se 
v Turnově a Jičíně 19.–21. dubna, na její organizaci se podílel Národní archiv, Muzeum Českého 
ráje v Turnově a jičínské instituce (archiv, knihovna a muzeum). Na konferenci dorazilo 91 
účastníků, zaznělo 36 příspěvků a jako vždy byl posléze vydán konferenční sborník. 

 Cena Josefa Pekaře (cena za odbornou monografii mladých historiků): v roce 2013 byli vyhlášeni 
vítězové za rok 2012 a 2013. Za rok 2012 to byl PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D z Historického ústavu 
Univerzity Hradec Králové za monografii Boleslavský landfrýd 1440–1453 a za rok 2013 cenu 
získal PhDr. Vojtěch Kyncl za knihu Bez výčitek – Genocida Čechů po atentátu na Reinharda 
Heydricha.  

 Výbor Pekařovy společnosti udělil v roce 2013 čestné členství PhDr. Robertu Kvačkovi za jeho 
celoživotní rozsáhlou vědeckou a pedagogickou činnost v oblasti historie.  

 Konaly se dva vlastivědné zájezdy (k jejich pořádání spolek využívá příspěvek na činnost 
získávaný každoročně od Města Turnova). 4. května vyjeli členové a zájemci z veřejnosti do Bělé 
pod Bezdězem a na hrad Děvín. 28. září se vydali do Malých Svatoňovic a do Vambeřic (tento 
zájezd se setkal s velkým zájmem, nedostalo se na všechny zájemce). 

 Prezentace nové monografie Josef Václav Šimák, jeho život a dílo autorky PhDr. Hany Kábové, 
která proběhla 10. května v galerii Muzea Českého ráje v Turnově. 

 
Zdroj: Výroční zpráva spolku 
 
 

Povyk, občanské sdružení 
Adresa: U lomu 35, Turnov 
Předseda sdružení: Zbyněk Báča 
Občanské sdružení se věnuje volnému času dětí a mládeže, a to především v organizování turistických 
pobytů v přírodě. V roce 2013 získalo 300.000 Kč jako půjčku od města Turnova.  
V minulosti uspořádali členové sdružení mezinárodní setkání česko-polské mládeže mezi městy 
Turnov-Jawor s názvem Životní prostředí a lidé v něm očima dětí, organizovali akce Ahoj školo a Ahoj 
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prázdniny, podíleli se na programu akce Planeta Země, zajistili finanční prostředky pro letní 
přednáškovou činnost na turnovské hvězdárně či uklízeli černé skládky v okolí Turnova.  
 
Příměstské tábory 
V roce 2013 se sdružení soustředilo především na realizaci příměstských táborů, a to jarních i letních, 
které organizovalo ve spolupráci s Centrem pro rodinu Náruč. V roce 2013 se jarní tábor konal po 
třetí a letní po čtvrté. Děti se scházejí denně v prostorách Náruče ve Skálově ulici a věnují se 
připravenému programu – během jarního tábora děti lyžovaly ve Struhách, bruslily, hrály si 
v tělocvičně i v bazénu, lezly po horolezecké stěně a hrály spoustu dalších her. O tom letním se 
vydávaly jezdit na koloběžkách, lézt na skály, sjíždět Jizeru, poznávat okolí Turnova a samozřejmě 
nechybělo koupání. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
 

Psinec města Turnova 
Adresa: Koňský trh 200, Turnov, 511 01 
Vedoucí: Zdeněk Fišer, Dominika Šmídová, Jana Chmelíková  
 
Psinec sídlí na tzv. Skautském ostrově. O městské odchytové zařízení pro psy se stará skautské 
středisko Turnov, financuje ho Město (ze zákona se musí postarat o nalezené psy). Pro jiné obce 
zajišťuje péči o nalezené psy za úhradu 25-40 Kč denně (má-li volnou kapacitu). Příspěvky od občanů 
tvoří 1-4 % z celkových nákladů. Po špatných zkušenostech je veřejnosti nepřístupný bez předchozí 
domluvy. Bohužel stále je dost opuštěných psů, o které se psinec musí postarat.  
V roce 2013 se psí útulek postaral o 101 psů, z toho bylo 96 předáno do nových domovů a dva psi byli 
utraceni ze zdravotních důvodů. Průměrná obsazenost útulku je 2-10 psů denně. Péči o psy 
zajišťovalo v roce 2013 6 lidí.  
 
Zdroj: Informace od vedoucího 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů Mašov 
Adresa: Mašov 253, Turnov 51101 
Starosta: Zbyněk Hruša 
Velitel: Miloslav Kočí 
 
Sbor dobrovolných hasičů existuje v Mašově od roku 1884. Ke konci roku 2013 (valná hromada se 
konala 30. listopadu) měl sbor 150 členů, včetně dětí. Výkonný výbor sboru tvořilo 17 členů, ti se sešli 
k jedenácti výborovým schůzím (vždy poslední pátek v měsíci). Sbor doplnili 3 noví dospělí členové 
a jedno dítě. Sbor vlastní vůz Avii a stříkačku PS 12.  
Na činnost sboru město Turnov poskytlo příspěvek 15.000 Kč a prodloužilo smlouvu o užívání lomu 
na dalších 5 let.  
 
Přehled akcí v roce 2013 (výběr):  
 
Hasičský ples: 8. února v mašovské sokolovně. K tanci a poslechu hrála skupina Veselí pozůstalí. 
Oslava Mezinárodního dne žen (MDŽ): 9. března v hasičské zbrojnici. Každá žena dostala květinu 
a večeři. Hudbu zajistil pan Mádl.  
Pálení čarodějnic: 30. dubna byl sraz na návsi a odtud šel lampionový průvod do lomu. Průvod vedla 
dospělá čarodějnice s malými čarodějničkami. Po příchodu průvodu starosta zapálil hranici. I když 
kolem desáté hodiny večerní začalo lehce pršet, oheň hořel do brzkých ranních hodin. Pro všechny 
bylo zajištěno občerstvení a pro milovníky hudby zahrál DJ Dutý. 



Kronika města Turnova 2013  |266 
 

 
Dětský den: 8. června se konal v lomu pod Hlavaticí. Děti mohly vyzkoušet jízdu na lanovce, střelbu 
ze vzduchovky, stříkání ze džberovky, skákání v pytli a mnoho dalších soutěží. Součástí bylo 
občerstvení a hudba v podání DJ Dutý.  
Okrsková soutěž: 22. června se Na Lukách v Turnově konala okrsková soutěž, kterou pořádal SDH 
Daliměřice. Za Mašov soutěžilo jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů. Děti se okrsku 
nezúčastnily, jelikož odjely na pohár O dráčka Soptíka do Ploukonic. Muži skončili na 4. místě za 
Bukovinou, Pelešany a Daliměřicemi, před Kadeřavcem a Turnovem. (Konkrétní časy: běh na 100 m – 
3. místo, požární útok s časem 96,0 sec. znamenal 6. místo a v běhu na 4x100 m. s časem 76,8 sec. 
doběhli na 1 místo). Ženy skončily na 2. místě za Daliměřicemi, před Pelešany a Kadeřavcem. 
(Konkrétní časy: v běhu na 100 m doběhly na 2 místo, požární útok s časem 46,5 sec. znamenal 
2. místo a běh 4x100 m s časem 81 sec. 3 místo). 
Rozloučení s létem: 7. září se konalo v lomu rozloučení s létem. Akce připravená především pro děti 
s podobným programem jako dětský den. Hudbu opět zajistil DJ Dutý. 
Tajný výlet: 9. listopadu se konal tajný výlet, který měl cíl v restauraci U Medvěda v Bělé u Turnova, 
kam se všichni dopravili autobusem. K tanci a poslechu zahrál pan Mádl. Zpátky účastníky rozvezl pan 
Čapek mikrobusem půjčeným od SDH Pelešany.  
O pohár dráčka Soptíka, slavnostní zakončení: 6. října v mašovské sokolovně. 
Mikulášská nadílka pro nejmenší: se konala 7. prosince v mašovské sokolovně.  
 
Brigády: 
Členové věnují sboru desítky hodin dobrovolné práce, především udržují výstroj, výzbroj a techniku 
a starají se o hasičárnu. Kromě toho například bratr Najman vysekal nálet za hasičárnou, připravilo se 
dříví na čarodějnice a dříví na vytápění zbrojnice. Se stažením dříví z lesa pomáhal kůň Jurášek 
s panem Honcem ml. Členové sbírali železný šrot, sekali trávu v lomu a připravovali kulturní akce. 
V hasičské zbrojnici dodělali kuchyň a nakoupili dvě lednice, sporák a digestoř. Členové znovu 
pomáhali připravit Stadion Ludvíka Daňka v Turnově na okresní soutěž, kterou zde pořádá Okresní 
sdružení hasičů Semily. Samotné soutěže se Mašov neúčastnil, z okrsku se účastnily pouze ženy 
z Daliměřic, které skončily na 6. místě).  
 
 

Sbor dobrovolných hasičů Pelešany 
Adresa: Pelešany čp. 154, Turnov 
Starosta: Miroslav Sedlák 
Velitel: Jaromír Chmelík 
 
Dobrovolní hasiči z Pelešan oslavili v roce 2013 110. výročí svého založení. Do dalšího roku vstoupil 
sbor se 94 členy, včetně mnoha dětí, takže, co se budoucnosti týká, panuje mezi členy optimismus. 
Mladí i seniorští členové se v hasičárně scházejí každý pátek v podvečer.  
Dětští pelešanští hasiči mají za sebou také řadu cvičení a soutěží, v roce 2013 se zúčastnili Pojizerské 
ligy o dětský pohár (neúčastnili se dětského poháru okresu Semily). Jednotlivé soutěže probíhaly 8. 5. 
v Jablonci nad Jizerou, 18. 5. v Sezemicích, 25. 5. v Doubravici, 15. 6. ve Svijanech a 22. 6. okrsková 
soutěž v Turnově. Tu uspořádali Daliměřičtí hasiči Na Lukách a z Pelešan na ně dorazila hned tří 
dětská družstva (všechna dětská družstva se umístila na prvním místě) a v pravé soutěži se mužské 
družstvo umístilo na druhém a ženské na čtvrtém místě.  
 
Přehled akcí v roce 2013 (výběr):  
Slet čarodějnic: 30. dubna uspořádali pelešanští hasiči slet čarodějnic, který se konal u hasičárny. 
Zahrnoval strašidelnou stezku se soutěžemi pro děti, odměny za masky, hudbu a občerstvení.  
Dětský den: 1. června se u hasičárny v Pelešanech konala oslava Mezinárodního dne dětí, kterou 
pořádali pelešanští hasiči. Nechyběli koníci a lanová dráha, občerstvení a hudba. I přes nepřízeň 
počasí se akce zúčastnilo přes 60 dětí. 
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Oslavy založení pelešanského hasičského sboru: 14. září proběhla oslava 110 let od založení SDH 
v Pelešanech. Zasloužilý člen bratr Černý daroval sboru sošku sv. Floriána, která byla umístěna v rohu 
hasičárny. Bratr Sedlák přednesl zprávu o historii sboru a družstva dětí a seniorů hasila hořící 
miniaturní domečky, aby předvedla své dovednosti.  
Rozsvícení vánočního stromu: 29. listopadu proběhlo před pelešanskou hasičárnou slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu a besídka, kterou připravili pelešanští hasiči. Zpívaly se koledy, 
ochutnávaly dobroty, vyhlašovali se vítězové hasičských soutěží a nakonec přišel Mikuláš s čertem.  
 
Další akce: Loučení s létem / Posvícenské hody /Svatomartinské hody 
 
Brigády: 
Členové sboru, za spoluúčasti Města Turnova, zahájili opravu lesního hřiště u hřbitova. Na melioraci 
hřiště využili prostředky, které poskytlo Město náhradou za postavení autobusové čekárny na 
Kadeřavci (tu postavil především hasič Čapek). Dokončena byla dostavba garáže pro hasičské vozidlo 
(položena dlažba). V průběhu roku byl sborem organizován sběr kovů. 
Jinak členové pracují na údržbě hasičárny, strojů a připravují dřevo na zimu.  
 
 

Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 
Předsedkyně sdružení: Jana Zajícová 

 
Charakteristika:  

Občanské sdružení vzniklo v prosinci 1999 a začalo pracovat v polovině ledna 2000. Cílem spolku bylo 
organizační zajištění a oživení hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, který má na 
Turnovsku bohatou tradici a historické kořeny. Jedním z hlavních úkolů spolku je pořádání 
mezinárodních interpretačních dílen mladých pod vedením známých a uznávaných lektorů, které 
vznikly z podnětu jednatele Kulturního centra Václava 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 pomáhá spolku hlavně s financováním a 
propagací Dvořákova Turnov a Sychrova. 
 
Festival: V roce 2013 proběhl 58. ročník  

 1. června: Zahájení na Sychrově, dopoledne vystoupil Pěvecký sbor Antonín Dvořák 
u pamětní desky. Koncert byl poznamenán špatným počasím – poprvé v jeho historii hustě 
pršelo. Odpoledne proběhl koncert v zámecké galerii, na kterém vystoupili J. Hosprová – 
viola, Š. Kos – klavír a M. Matějka – flétna.  

 12. června: V Městském divadle Turnov byly zahájeny dílny koncertem lektorů M. Keiko, prof. 
Jaroslava Šarouna, L. Čepického a J. Vernerové. 

 13. června: V Městském divadle se konal koncert absolventů dílen, kteří se dále hudbě věnují, 
K. Ochmanová, M. Matějková, Š. Matějka, dirigenti Turnovského orchestrálního sdružení 
(Útrata a M. Hybler). 

 23. června: Konal se koncert Pocta Dvořákovi, věnovaný vztahu velkého skladatele 
k amatérům, účinkoval Pěvecký sbor Antonín Dvořák s dirigentem B. Lédlem, Turnovské 
orchestrální sdružení s dirigentem O. Útratou a sólistkou J. Petráskovou. Koncert vyvolal 
rozporuplné reakce – publiku se bezvýhradně líbil, ale kritik agentury České doteky hudby ho 
doslova „strhal“. Tato událost byla jednou z dalších roztržek mezi pořadateli festivalu. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
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Interpretační dílny:  
Konal se 12. ročník, kterého se zúčastnilo 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. 
Zdroj: Výroční zpráva Spolku 
 
 

Spolek rodáků a přátel Turnova 
Předseda: Otakar Grund 
Jednatel: Vladislava Ejemová  
 
Charakteristika: 
Spolek navazuje na činnost prvorepublikového spolku založeného profesorem Josefem Pekařem. 
Současný spolek byl obnoven v roce 1991. Jeho turnovská pobočka však funguje celou tu dobu 
nepřetržitě. Spolek si klade za cíl napravovat škody, které vznikly do konce osmdesátých let minulého 
století. Chce podporovat údržbu a obnovu starých památek i nové výstavby, ale hlavní smysl vidí 
v oblasti kulturní a v potřebě uvědomování si významu duchovních hodnot. 
Schůze výboru se konaly každé úterý od 14.00 v sudý kalendářní týden s výjimkou prázdnin 
v restauraci Divizna (5. května čp. 63). O své činnosti spolek informuje veřejnost i ve vývěsních 
skříňkách, které jsou umístěny v ulici 5. května, v ulici Kosmonautů a v ulici Jana Palacha.  
Spolek vydává časopis Náš Turnov, v roce 2013 vyšlo jeho 46. a 47. číslo. 
V roce 2013 měl spolek celkem 246 platících členů, a to 164 v Turnově, 55 v Praze, dalších 15 
v ostatních městech České republiky a 12 za hranicemi státu.  
 
Přehled akcí v roce 2013 (výběr): 
Činnost spolku pokračovala i v tomto roce řadou zejména vlastivědných a kulturních akcí. Rodáci 
pravidelně pořádali výlety, nově navázali kontakt se seniory z polského Jawora, který několikrát 
navštívili, a třikrát přivítali návštěvu z Jawora v Turnově. Spolek 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. Členům spolku se na společném zasedání nepodařily doladit problematické body soužití 
s pražskou pobočkou.  
 

 V březnu se členové spolku podíleli na vítání občánků v turnovském muzeu, podnikli vycházku do 
Vazoveckého údolí a navštívili Ábelův mlýn v Dolánkách.  

 V květnu byl uspořádán výlet na zámek Sychrov a prohlídka turnovské Votrubcovy elektrárny. 
Členové navštívili také hruštický hřbitov, průvodkyní po něm jim byla Jitka Petrušková 
z turnovského muzea.  

 V červnu společně se zástupci města ocenili nejlepší absolventy základních škol. Uspořádali výlet 
na Špičák a na břehu Jizery opékali buřty. Podařilo se upořádat Letní koncerty vážné hudby. (Více 
viz časopis Náš Turnov č. 47).  

 V červenci byl uspořádán výlet vlakem do Jiřetína, kde si prohlédli bývalou výrobnu a muzeum 
dřevěných hraček. 

 V srpnu byl uspořádán koncert septeta pražských filharmoniků v kostele sv. Mikuláše v Turnově, 
členové spolku byli zklamáni nízkou účastí Turnováků. Vydali se na Libereckou výšinu na výlet 
a přivítali návštěvu z polského Jawora. Přidali se k výletu do Malých Svatoňovic a Vambeřic, který 
pořádala spřízněná Pekařova společnost.  

 V říjnu navštívili pivovar na Malém Rohozci. 
 V prosinci uspořádali besedu se starostou města Tomášem Hockem. 

 
Zdroj: Výroční zpráva spolku 
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Svobodná škola umění 
Adresa: U lomu 44, Turnov–Mašov, 511 01 
Kontaktní osoba: Iveta Sádecká 
 
Občanské sdružení, jehož program je zaměřen ekologicko-uměleckým způsobem, vzniklo v roce 2008. 
Pořádá slavnosti Slunce – slunovratů a rovnodenností, vykonává ročních práce a prokazuje úctu 
přírodě a Zemi (Den Země, Den skřítků, Den stromů ap.). Členové se účastní geomantických akcí 
(práce s energií krajiny) u nás i v zahraničí. Praktický dopad jeho činnosti spočívá v péči o pozemek na 
území Chráněné krajinné oblasti Český ráj v lokalitě pod Hlavaticí, kde byla vytvořena tzv. Brána do 
Českého ráje, obsahující naučnou stezku, labyrint, dřevěné sochy a ovocný sad s původními 
odrůdami.  
Hlavní iniciátorka sdružení je řezbářkou a působí jako učitelka na Základní waldorfské škole 
v Semilech. 
 
21. 6. sdružení uspořádalo v prostoru Brány do Českého ráje oslavy letního slunovratu s divadelním 
představením (Ludvík Aškenázy – Příběh opravdového trpaslíka aneb putování za švestkovou vůní 
v podání souboru Spolekholek ze Základní waldorfské školy v Semilech) a koncertem irské hudby na 
keltskou harfu. 
 
 

Turnovské divadelní studio A. Marka 
Soubor, jehož vedoucím je Petr Haken, pořádá každoroční divadelní přehlídku Modrý kocour. (Více viz 
Kultura – kalendárium).  
V prosinci se spolek účastnil 17. ročníku divadelního festivalu v německém Lörrachu, kde předvedl 65. 
reprízu Čechovovy hry Tři sestry. Na festivalu vystupovaly amatérské soubory z Polska, Ruska, Číny, 
Švýcarska a Německa. Turnovské Studio A. Marka bylo teprve druhým českým souborem, který se na 
tuto přehlídku dostal.  



Kronika města Turnova 2013  |270 
 

 

Další spolky a organizace v Turnově 
Základní informace o adrese a roku založení jsou převzaty z Českého statistického úřadu. Oproti 
předchozím ročníkům kroniky byly vymazány ty spolky, ke kterým nebylo možné dohledat ani tyto 
základní informace.  
 

 Český zahrádkářský svaz. V Turnově jsou 2 základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu, 
a to Turnov-Stebénka a Turnov-Kamenec. 

 Česká numismatická společnost, Družstevní 1439, Turnov, 511 01, turnovská pobočka byla 
založena v roce 1992. 

 Klub filatelistů Český ráj 
 Klub důchodců 
 Klub lodních modelářů Turnov, Daliměřice 219, Turnov, 511 01, vznikl v roce 1991. 
 Klub vojáků v záloze, jednotka celostátního Svazu vojáků v záloze. Klubů je v republice 106, 

většina se věnuje výcviku vojenské a sportovní střelby pro zachování vojenských dovedností. 
 Modelářský klub Aviatic Club, Komenského 1005, Turnov, 511 01, vznikl v roce 1999 
 Myslivecké sdružení Valdštejn, Doubravice 29, Turnov, 511 01 
 Sdružení českých fotografů z Turnova a Hejnic, 5. května 58, 511 01 Turnov, založen v roce 

1995 
 Sdružení občanů Nudvojovic, Nudvojovice 1046, 511 01 Turnov, založeno v roce 1998 
 Selská jízda Český ráj Turnov 
 Svaz autoopraven České republiky, Přepeřská 1809, Turnov, 511 01 
 Triga klub, Klub mecenášů umění. Jiráskova 126, Turnov, 511 01, založen v roce 1991 
 Turnovský radioklub, B. Smetany 1955, Turnov, 511 01, vznikl v roce 1991 
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Církve v Turnově 
 
V Turnově dlouhodobě působí následující církve, k jejichž vyznání se v Turnově při sčítání lidu v roce 
2011 přihlásil uvedený počet obyvatel Turnova. V závorkách jsou uvedeny údaje z předcházejícího 
sčítání v roce 2001. Z celkového počtu obyvatel 14.472 (14.513) se 2338 (3235) osob považuje za 
věřící. K církvi římskokatolické se přihlásilo 707 (2150), k Československé husitské 182 (461) osob, 
k Českobratrské církvi evangelické 42 (68), pravoslavné 10 (6), 13 (20) osob je členem Náboženské 
společnosti Svědků Jehovových, Církev adventistů sedmého dne 22(neuvedeno) a Starokatolická 
církev v ČR 6 (neuvedeno). 5986 (9736) osob se považovalo za nevěřící a 6147 (1542) osob tuto 
rubriku nevyplnilo.  
Zdroj: Český statistický úřad – webové stránky http://www.czso.cz 
 

Římskokatolická farnost – Děkanství Turnov, turnovský vikariát 
Adresa: Děkanská 87, Turnov, 511 01 
Děkan: ThMgr. Václav Vlasák 
Biskup Litoměřické diecéze: Mons. Mgr. Jan Baxant 
 
Charakteristika:  
Turnovský vikariát je jeden z 10 vikariátů Litoměřické diecéze. Skládá se z 36 farností, z nichž pouze 
v osmi sídlí farář nebo administrátor. Působí v něm 9 kněží a 2 jáhni. Okrskovým vikářem je turnovský 
děkan Václav Vlasák, vikariátním sekretářem Zdeněk Maryška, děkan v Sobotce.  
 
Farnosti:  
Boseň, Bozkov u Semil, Březina nad Jizerou, Bystřice, Bzí, Držkov, Hrubá Skála, jenišovice, Klokočské 
Loučky, Kněžmost, Krásná, Libáň, Libošovice, Libuň, Loukov u Mnichova Hradiště, Loukovec u Semil, 
Loukovec, Markvartice u Sobotky, Mladějov, Mnichovo Hradiště, Mukařov u Mladé Boleslavi, 
Osenice, Paseky nad Jizerou, Přepeře, Roprachtice, Rovensko pod Troskami, Semily, Sobotka, 
Tatobity, Turnov, Újezd pod Troskami, Všeň, Vyskeř, Vysoké nad Jizerou, Zlatá Olešnice a Železný 
Brod. 
 
Farní obvody:  
Bozkov (Farář: P. Krzysztof Mikuszewski MS.), Libáň (Administrátor: R. D. Augustín Števica), Mnichovo 
Hradiště (Administrátor: R. D. Pavel Mach), Rovensko pod Troskami (Farář: P. František Kocman), 
Semily (Administrátor: R. D. Jaroslav Gajdošík. Farní vikář: R. D. Vít Jůza), Sobotka (Děkan: R. D. 
Zdeněk Maryška), Turnov (Děkan: R. D. Václav Vlasák), Železný Brod (Administrátor: P. Jan Jucha MS) 
 
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 
 
Zdroj: www.wikipedie.com, stránky města 
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Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické Unitas fratrum 
Adresa: Na Sboře 80, Turnov, 511 01 
Kazatel: ThMgr. Ondřej Halama (od roku 1997) 
 
Historie:  
Podle korespondence bratra Lukáše Pražského víme, že bratři působili v Turnově už na sklonku 
15. století. Nejspíše v roce 1500 zde se svolením Adama z Cimburka založili sbor i bratrskou školu. Ze 
známých osobností se v Turnově vystřídali Jan Roh, Beneš Bavoryňský, Jan Augusta a Jiří Izrael. 
Turnovský sbor patřil v Čechách k těm větším. V samém Turnově tvořili bratři asi 1/5 obyvatelstva 
a byli zastoupení v úřadech i městské radě. Z okolí Turnova je zaznamenán počet členů jednoty 
značně nižší. Byly to jen jednotlivé rodiny ve Všeni, ve mlýnech žehrovském a podolském 
a v Daliměřicích. V roce 1548, kdy sbor v Turnově čítal na 200 členů, většina odešla kvůli 
pronásledování do exilu – pod vedení bratra Jiřího Izraele do polského Lešna. V roce 1567 mohl být 
sbor v Turnově opět otevřen. Nejprve se bratři scházeli pod ochranou Karla z Vartemberka, člena 
jednoty a majitele poloviny Turnova, později, v roce 1576 jim Karel propůjčil klášterní chrám 
Navštívení Panny Marie, kde se mohli bratři od roku 1580 svobodně setkávat. Později pak získali 
příbytek „v sousedství panského dvora za Svěráckou bránou na gruntech skalských, v domě, kde se 
říkalo „Na Kopidlně“ – jak praví historik J. V. Šimák o místě, kde sbor sídlí i v současnosti. Po roce 
1620, v době protireformace, tak jako na mnoha místech, zaniká i sbor v Turnově a podle tradice se 
bratři potají scházeli v blízkosti Turnova v bludišti Chlévišti a ve skalách na Kalichu. Jednota bratrská 
byla českými a moravskými exulanty obnovena v roce 1722 v Herrnhutu (Ochranově), nedaleko 
Žitavy, odkud se rozšířila do celého světa pod názvem Unitas fratrum, Moravian church. Do Čech se 
opět vrátila po roce 1860. Počátky jejího návratu na Turnovsko jsou spjaty s charismatickou osobností 
Václava Vančury. Ten se v roce 1895 přestěhoval z Dubé do Mladé Boleslavi. Šíře jeho práce sahala 
od České Lípy a Litoměřic až po Novou Paku a Velké Hamry – a také Turnov. Tak došlo k tomu, že 
v neděli 5. prosince 1897 byla tehdy ještě do sboru boleslavského přijímána první rodina z Turnovska 
– mlynář Frydrych s rodinou z Daliměřic. Od té doby býval u nich Václav Vančura častým hostem a 
brzy se shromáždil kruh čtenářů Písma i zájemců o bratrskou historii. Protože se společenství 
rozrůstalo, byl v roce 1900 ustaven sbor a otevřena vlastní modlitebna v Královské ulici. V roce 1906 
byl povolán za kazatele Gedeon Vilém Hartwig a práce se rozšířila také do blízkého Rovenska pod 
Troskami. Bratr Hartwig bydlel v domě čp. 17 na Mariánském náměstí, kde také byla od roku 1907 
modlitebna. V roce 1913 za pomoci německých bratří koupil sbor dům v Kozákovské ulici, kde byla 
také slavnostně otevřena modlitebna. V roce 1914 se správy sboru ujal misionář František Chleboun, 
který se vrátil z misie v jižní Africe. Ten také začal od roku 1916 konat misijní dílo na Železnobrodsku 
a pravidelné bohoslužby od roku 1918. Oživení turnovského sboru přineslo přestupové hnutí v roce 
1921. Tehdy vznikly stanice v Doubravici a Svijanském Újezdě. Protože bratr Chleboun byl opět 
povolán na misii, stal se od roku 1923 kazatelem v Turnově Ladislav Šklíba. Po odchodu bratra Šklíby 
do Potštejna se stal kazatelem Pavel Glos. Bratr Glos, kterého starší turnovští občané dobře pamatují, 
zde sloužil celých 45 let. V roce 1975 nastupuje do sboru správce Jiří Polma, který v roce 1996 přešel 
do Železného Brodu. Od roku 1997 byl ke správě sboru povolán Ondřej Halama.  
V roce 2000 sbor koupil památný, avšak značně zchátralý dům Na Sboře. 20. října 2001 byl dům 
slavnostně otevřen za účasti mnoha místních i zahraničních hostů. Zde také sbor v současnosti 
působí.  
 
Charakteristika: 
Ochranovské sbory tvoří seniorát v rámci Českobratrské církve evangelické, která je největší 
evangelickou církví u nás, má asi 250 farností, školy i diákonská zařízení. 
Dům Na Sboře je dnes centrem sboru a zároveň místem, kde se konají příležitostné programy pro 
turnovskou veřejnost. V domě je umístěna expozice o historii domu a jednoty bratrské. Sbor 
organizuje práci s dětmi a mládeží, pořádá letní dětské tábory a připravuje další programy. 
Bohoslužby se konaly každou neděli od 9.00 hodin a setkání mládeže vždy ve středu v 17.30 hodin.  
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V Domě Na Sboře se také konají tzv. Večery Na Sboře, kulturní programy, obvykle o významných 
osobnostech spjatých s Turnovem.  
 
Kulturní programy Večery Na Sboře:  

 22. ledna: Čtení z kronik a letopisů turnovských. Pořad o nejstarších dochovaných kronikách 
a letopisech města Turnova připravila Alžběta Kulíšková z turnovského muzea. Hudební 
doprovod Petr Kostka. 

 7. února: Autorský večer Dagmar Jenšovské, uvedení nové knihy Pozor chalupa! Průvodní 
slovo Dagmar Landrová, citace textů Eva Kordová a Lenka Bittnerová, hudební doprovod 
Ondřej Halama. 

 26. února: Miloš Marten, komponovaný literární pořad k 130. výročí narození českého 
literárního kritika, spisovatele a překladatele připravil PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc., citace 
textů Eva Kordová a Petr Pešek. Hudební doprovod Martin Hybler. 

 22. března: Bible a čas, komponovaný pořad slova a hudby v podání známého herce 
a recitátora Alfréda Strejčka k 400. výročí Bible kralické, hudební doprovod kytarista Štěpán 
Rak. Večer byl věnován malíři Janu Solovjevovi k životnímu jubileu. 

 9. dubna: Karibik a další místa, kde se narodil rum. Vzdělávací pořad s Ing. Michalem Skalkou. 

 23. dubna: Jilemnická trilogie, Komponovaný pořad slova a hudby u příležitosti 70. výročí 
úmrtí jilemnického rodáka a spisovatele Jaroslava Havlíčka. Průvodní slovo PhDr. Vlastislav 
Hnízdo, citace textů Eva Kordová a Petr Pešek, hudební doprovod Martin Hybler. 

 4. června: Ideály humanitní, setkání s českým filosofem a mj. kandidátem na prezidenta 
v roce 2003 Janem Sokolem.  

 19. září: Bible – základ národní vzdělanosti, tradiční komponovaný pořad slova a hudby k 400. 
výročí Bible kralické. Průvodní slovo Vlastislav Hnízdo, citace textů Eva Kordová a Petr Pešek, 
hudební doprovod Martin Hybler. 

 10. října: Autorský večer spisovatele Jana Suchla, večer otázek, odpovědí a čtení.  

 20. října: Co bychom měli vědět o Bibli, přednáška Jana Roskovce (odborného asistenta 
Katedry Nového zákona Evangelické teologické fakulty UK). 

 12. listopadu: Lidé a stromy, autorský večer nad novou knihou spisovatelky Marie Hruškové. 
Hudební doprovod Bedřich Ludvík, průvodní slovo Tereza Boučková. Součástí večera bylo 
vyhlášení vítězů soutěže Rozkvetlý Turnov. 

 26. listopadu: Tři z Českého ráje. Komponovaný literárně hudební pořad u příležitosti 
životních výročí osobností Václava Šolce, Josefa Knapa a Františka Křeliny. Průvodní slovo 
PhDr. Vlastislav Hnízdo, citace textů Eva Kordová a Petr Pešek, hudební doprovod Martin 
Hybler.  

 8. prosince: Advent Na Sboře: Jak to všechno začalo? Loutkové divadlo pro tři herce 
divadelního souboru Za pět minut devět. 

 22. prosince: Advent Na Sboře, Vánoční příběh, divadelní hra v podání dětí. 

 22. prosince: 4. adventní koncert Jitka Šuranská, housle a zpěv. 

 24. prosince: Půlnoc Na Sboře: tradiční půlnoční setkání se koná pravidelně od roku 2001. 
 
Zdroj: Webové stránky církve a turnovskovakci.cz 
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Sbor jednoty bratrské 
Adresa: 28. října 543, Turnov 511 01 
Správce a předseda sdružení Nová naděje: Petr Boudný 
 
Charakteristika:  
Sbor jednoty bratrské v Turnově se zaměřuje na zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin 
z Turnovska, Semilska a spádové oblasti Českého ráje. Projekt The Bouda zahrnuje nízkoprahový klub 
pro děti a mládež, kroužek výtvarné výchovy, klub pro maminky s dětmi, anglickou konverzaci 
s rodilými mluvčími, finanční poradenství v rámci programu ekonomické gramotnosti a další aktivity. 
Při zajišťování našich projektů spolupracuje i s Probační a mediační službou Semily (umísťování 
odsouzených na veřejně prospěšné práce). Pro zajištění těchto činností bylo založeno občanské 
sdružení Nová naděje.  
 
Přehled akcí za rok 2013 (výběr): 

 Karneval: 18. února 
 Bouda na ulici 

1. června se konal další ročník v současnosti již tradiční akce určené rodičům s dětmi. Letos se konala 
v odpoledních hodinách v městském parku za letním kinem. Nabídla přes padesát aktivit, např. 
výtvarné řádění, tažení automobilu na laně, obřího nafukovacího centra Alcatraz, airsoftu, jízdy na 
traktůrcích či bednolezení a hrátky v pěně, kterými je Bouda na ulici proslavená. Na akci se podílí 
i další subjekty Turnova, ať už přípravou aktivit, nebo finanční pomocí, např. Junák, Žlutá ponorka, AC 
Syner, městská i republiková policie, KCT, firma Zikuda a město Turnov. (Fotografie ve fotopříloze). 

 Příměstský tábor: 19.–23. srpna, tábor s tématem Operace Drak, aneb Bouda plná pohádek, 
pro děti od 7 do 14 let. (1000 Kč na dítě). 

 Vánoční mše: 22. prosince, mše při svíčkách 
 
Zdroj: Webové stránky organizace 
 

Církev adventistů sedmého dne 
Adresa: Nádražní 1130, Turnov, 511 01 
Kazatel: Mgr. Josef Dvořák 
 
Charakteristika:  
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 ulici. 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. 
Bohoslužby se konají každou sobotu. 9.00–10.20 sobotní škola (společné studium Bible), 10.30–11.30 
kázání, od 13.00 hodin odpolední společný program. V roce 2011, při sčítání lidu, se k církvi hlásilo 22 
Turnováků. 
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Církev československá husitská 
Adresa: Koněvova 655, Turnov, 511 01 
Kazatel: Mgr. Oldřich Bezděčík 
 
Turnovská pobočka spadá do vikariátu Liberec Královéhradecké diecéze. Pravidelné bohoslužby se 
konají vždy v neděli od 8.30 hodin v kostele církve v Koněvově ulici. V roce 2011, při sčítání lidu, se 
k církvi hlásilo 182 Turnováků. 
 
 

Křesťanské společenství Turnov 
Adresa: Kudrnáčova 1290, Turnov, 511 01  
Pastor: Pavel Marek  
 
Církev evangelického směru, pořádající bohoslužby a duchovní setkání. Organizuje i přednášky pro 
školy na etická témata. Sídlo kanceláře je v Markově ulici 22 v Turnově, kde společenství provozuje 
i knihovnu. Pořádá pravidelná shromáždění v budově Žluté ponorky v Husově 77 v Turnově vždy 
v neděli od 9.00 hodin. Hlavními jmény figurujícími ve sdružení jsou Ema a Michal Koťátkovi (Michal 
Koťátko je učitelem tělesné výchovy, biologie a občanské výchovy v Nové Pace). 
V roce 2013 mělo společenství okolo 30 členů. 
Společenství působí i v Semilech, pořádá také setkání tzv. domácích skupin, v roce 2013 jich bylo pět: 
(Skupinka pro ženy, schází se v Turnově v Markově ulici, vedoucí je J. Krišicová. Skupinka pro ženy 
v Sekerkových Loučkách u Fabiánů, vedoucí Šárka Fabiánová. Skupinka pro ženy cestovní – podle 
potřeby, vedoucí Lenka Marková. Skupinka pro muže, schází se 1x měsíčně, vedoucí Pavel Marek jr. 
V Semilech se místní skupinka schází každou středu od 18:00.) 
Od roku 2004 pořádá Seniorský klub, jednou měsíčně se schází na bohoslužbě a diskuzi se seniory 
v Domě s pečovatelskou službou Pohoda.  
V roce 2013 zahájilo společenství organizaci tzv. Alfa kurzů, při kterých se hledají odpovědi na 
základní otázky života a smrti. Každé setkání kurzu Alfa v Turnově začíná večeří, pak kurz pokračuje 
živou promluvou, která poskytne materiál ke sdílení a diskuzi v menších skupinkách. V Turnově 
probíhá jednou týdně v budově Žluté ponorky.  
 
Zdroj: Webové stránky organizace, Hlasy a Ohlasy Turnova, září 2013 
 
 

Svědkové Jehovovi  
Adresa: neznámá 
Představitel turnovské obce: neznámý 
Náboženská společnost Svědků Jehovových se hlásí ke křesťanství. Je aktivní také v Turnově, ovšem 
informace o místní organizaci nejsou veřejně dohledatelné. Členové společnosti čas od času nabízejí 
na veřejných místech kolemjdoucím náboženské časopisy Strážná věž a Probuďte se! S praxí 
podomního kázání, která je pro společnost charakteristická, se v Turnově příliš často nesetkáváme.  
V kronice dříve uváděný název Svědkové Jehovovi – Sál království nebyl správný. Vztahoval 
k právnímu subjektu, který vlastnil objekt modlitebny v Alešově ulici 2113. Subjekt před několika lety 
zanikl. (Zdroj: osobní sdělení jednoho ze členů společnosti). 
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Sport a sportovní organizace 

 
V Turnově působí řada sportovním klubů, spolků a sdružení, a to od těch největších až po malé 
několikačlenné skupinky. Sportuje se zde hodně a odpovídají tomu i příspěvky, které město 
sportovním organizacím přiděluje. Přesto bývá často připomínána skutečnost, že se sportu a pohybu 
obecně věnuje jen malé množství dětí a mladých lidí. Snaha většiny klubů i města je rozšířit kulturu 
sportu do nejširší vrstvy obyvatel.  
 

Základní informace o turnovském sportu v roce 2013 
 
Příspěvky města na činnost sportovních organizací  
Návrh Sportovní komise na rozdělení příspěvků schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání 30. 
května 2013. Příspěvky byly rozděleny takto: 

 TJ Turnov – 2,389.304 Kč  
 TSC Turnov – 899.079 Kč  
 TJ Sokol Turnov – 726.310 Kč  
 AC SYNER Turnov – 577.897 Kč  
 FK Pěnčín – Turnov – 381.927 Kč  
 Tenisový klub Turnov – 89.620 Kč  
 Klub českých turistů Turnov – 70.262 Kč  
 Junák Turnov – 104.896 Kč  
 SKI club Turnov – 38.537 Kč  
 Klub lyžařů Turnov – 101.465 Kč  
 Šachový klub Zikuda Turnov – 82.179 Kč  
 TJ Orel Turnov – 10.000 Kč  
 BHK Turnov – 56.803 Kč  
 Střelecký sportovní klub Sokol Malý Rohozec – 16.300 Kč  
 SSK Olympia Turnov – 25.338 Kč  
 ABT Česana Malý Rohozec – 10.083 Kč  
 Středisko pro volný čas dětí a mládeže na akci Sportovec roku – 70.000 Kč  

 
Příspěvky ze Sportovního fondu města:  
Sportovní fond města vznikl k 1. 1. 2012, v roce 2013 rozdělil dotace v následujících okruzích: konání 
sportovní akce, sportovní volnočasové aktivity, sport zdravotně postižených a sport v rámci podpory 
cestovního ruchu. Bylo rozhodnuto, že pro rok 2013 budou preferovány akce místního a regionálního 
významu, zahrnující pořádání sportovních akcí soutěžního charakteru. V roce 2013 nebyly podpořeny 
žádosti na pořízení sportovního vybavení a sportovní soustředění.  
Rozdělení dotací proběhlo dvoukolově, uzávěrka 1. kola byla 28. 2. a 2. kola 31. 5. 2013.  
 
V prvním kole bylo rozděleno 60.000 Kč. Bylo podáno 18 žádostí, jedenácti bylo vyhověno takto:  

 TJ Turnov, na uspořádání Okresního přeboru škol v orientačním běhu: 7000 Kč 
 Žlutá ponorka, na akci Odznak všestrannosti olympijských vítězů: 6000,- Kč 
 Junák – svaz skautů a skautek, středisko Štika Turnov, na Krajské sportovní klání: 5000,- Kč  
 ABT Česana Rohozec, na Pojizerský kompas: 3000,- Kč  
 ABT Česana Rohozec, na Dětský pohár Rohozec: 3000,- Kč 
 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů pro okres Semily, úseku Turnov, na 

13. dětské olympijské hry v atletice žactva: 6000,- Kč 
 TJ Turnov, oddíl basketbalu, na oslavy 70 let turnovského basketbalu: 6000,- Kč 
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 TJ Turnov, oddílu basketbalu, na finále Českého poháru Final 8 v basketbale mužů: 10.000,- 

Kč 
 TJ TSC Turnov, oddíl judo, na uspořádání 1. ročníku turnaje judo Koťata a Mláďata Českého 

ráje: 4000,- Kč  
 TJ TSC Turnov, oddíl judo, na ligu žáků a žákyň judo O samurajskou katanu: 6000,- Kč 
 ZŠ Skálova, na přebory spádových venkovských škol a žáků turnovských škol v netradičních 

sportovních disciplínách: 4000,- Kč 
 
V druhém kole bylo rozděleno 60.000 Kč. Podáno bylo 14 žádostí, z nichž 10 bylo podpořeno 
následovně: 

 TJ Turnov, na příměstský sportovní tábor: 9000,- Kč 
 TJ Turnov, oddíl volejbalu, na seriál náborových turnajů mládeže: 3000,- Kč 
 TJ Turnov, oddíl orientačního běhu, na závod Pěkné prázdniny v Českém ráji: 10.000,- Kč 
 TJ Turnov, oddíl házené, na Mikulášský turnaj: 3000,- Kč 
 TJ Turnov, RSD Daliměřice, na Daliměřický sportovní den: 3000,- Kč 
 ŠK Zikuda, na šachový turnaj O turnovský granát: 14.000,- Kč 
 ŠK Zikuda, na šachový turnaj O rohozecký soudek: 3000,- Kč 
 AC Syner, na běžecký závod Hruštice 2013: 10.000,- Kč 
 AC Syner, na soutěže pro rodiče a děti Atletické skotačení: 3000,- Kč 
 AC Syner, na dopoledne s dětskou atletikou v rámci Memoriálu Ludvíka Daňka: 2000,- Kč 

 
 
Odměny Města medailistům 
Zastupitelé na svém zasedání 25. dubna rozhodli o udělení odměn turnovským medailistům v celkové 
výši 50.000 Kč, a to takto: Jana Omová (radioorientační běh, mistrovství světa 2. a 3. místo) – 5800 Kč 
/ Michaela Gomzyk Omová (ROB, MS 3x 1. místo) – 8700 Kč / Jakub Oma (ROB, MS 1., 2, a 3. místo) – 
8700 Kč / Jan Kazda (kickbox, MS 3. místo) – 4700 Kč / Petr Kazda (kickbox, MS 3. místo) – 4700 Kč / 
Anna Štičková (orientační běh, mistrovství Evropy 1. a 2. místo) – 8700 Kč / Tomáš Dlabaja (OB, MS 1. 
místo) – 8700 Kč.  
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Přehled nejvýznamnějších sportovních akcí a akcí pořádaných více subjekty 
Většina sportovních akcí je uvedena u jednotlivých pořadatelů – sportovních spolků a organizací 
 
Prestižní mezinárodní automobilový závod 
22. ledna projel Českým rájem závod luxusních historických aut Winter trial 2013, jehož se účastní 
nadšenci i slavní automobiloví závodníci. Na start se staví auta světových značek vyrobená v letech 
1935–1973 (Jaguár, Bentley, Volvo, Porsche, BMW, Alfa Romeo či Audi). Letošní trasa vedla 
z Holandska přes Německo a Čechy do rakouského Salzburgu. Závod byl zahájen v neděli 
20. a ukončen v pátek 25. ledna. Závodníci poobědvali v hotelu Štekl na Hrubé Skále, pro náhodné 
(závod byl organizátory tajen) kolemjdoucí byl pohled na jejich zaparkované vozy jistě 
nezapomenutelným zážitkem.  
 
Nejlepší sportovec Turnova za rok 2012  
V sobotu 16. února proběhlo na Střelnici slavnostní vyhlášení výsledků ankety Nejlepší sportovec 
Turnova za rok 2012. Již 21. ročník ankety vyhlásilo Město Turnov a uspořádala Žlutá ponorka, po 
slavnostním večeru se konal 4. reprezentační sportovní ples TJ Turnov a FK Pěnčín-Turnov ve velkém 
sále KC Střelnice. K poslechu a tanci zahrála kapela Kanci paní nadlesní.  
Vítězové 
Jednotlivci: 

 1. místo – Tomáš Dlabaja, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu (148 bodů) 

 2. místo – Michaela Gomzyk-Omová, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu (132 bodů) 

 3. místo – Jaromír Mazgal, AC Syner Turnov, atlet vrhač (58 bodů) 
Družstva – mládež: 

 1. místo – štafeta dorostenců, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu (141 bodů) 

 2. místo – mladší žáci, FK Pěnčín (105 bodů) 

 3. místo – mladší žáci, AC Syner Turnov (101 bodů) 
Družstva – dospělí: 

 1. místo – štafeta žen, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu (119 bodů) 

 2. místo – A družstvo dospělých, Šachový klub Zikuda Turnov (89 bodů) 

 3. místo – A družstvo mužů, TJ Turnov, oddíl volejbalu (87 bodů)  
Sportovní naděje: 

 Kategorie A (do 14 let) – Adam Housa, sprinter (13 let), AC Syner Turnov (102 bodů) 

 Kategorie B (do 18 let) – Josef Egrt (15 let), hod diskem a kladivem, AC Syner Turnov (137 
bodů) 

Trenér roku: Dušan Král, trenér volejbalu, AC Syner Turnov 
Nejlepší sportovní akce roku: Memoriál Ludvíka Daňka, AC Syner Turnov 
Anketa veřejnosti: Jan Formáček, kladivo, disk, AC Syner Turnov 
Zápis do Zlaté knihy turnovskému sportu: Vojtěch Hančil, funkcionář Tenisového klubu Turnov. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Memoriál Ludvíka Daňka, 14. ročník 
V úterý 28. května se konal 14. ročník Memoriálu Ludvíka Daňka. 
Turnovský memoriál se v roce 2013 stal součástí série evropských atletických mítinků European 
Athletics Outdoor Area Permit Meetings 2013 a zároveň 2. kola atletické extraligy. Po celou dobu 
konání panovalo velmi nepříznivé počasí – chlad a vytrvalý déšť. Dopoledne proběhly atletické závody 
dětí a mládeže a před slavnostním zahájením memoriálu se utkala pětice politiků ve vrhu koulí. Za 
Turnov závodil starosta Tomáš Hocke a zastupitel Tomáš Hudec. Odpoledne probíhaly hlavní závody, 
diváků na tribuně se během nich vystřídalo kolem 500. Závodníci i přes nepříznivé počasí podávali 
mimořádné výkony. V tradiční disciplíně hodu diskem se utkaly evropské špičky a nakonec zvítězil 
Polák Piotr Malachowski výkonem 65,98 m. Sprinterovi Pavlu Maslákovi se nepodařilo o pouhé tři 
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desetiny vteřiny překonat český rekord v běhu na 300 m. Další hvězdou byla bronzová medailistka 
olympijských her Zuzana Hejnová. 
Slavnostního zahájení Memoriálu Ludvíka Daňka se zúčastnilo celé politické vedení Libereckého kraje, 
představitelé města Turnova, nechyběla paní Dana Zátopková a další olympionici, manažer mítinku 
diskař Imrich Bugár a ředitel závodu František Svoboda. Hejtman Martin Půta přislíbil memoriálu 
v příštím roce přímou finanční podporu Libereckého kraje. Rozpočet letošního ročníku byl 1,360 mil. 
Kč. Liberecký kraj na jeho pořádání věnoval 300 tisíc Kč, Město Turnov 400 tisíc Kč a 300 tisíc 
Ministerstvo školství. 
Podle prezidentky AC Syner Jany Svobodové se na přípravě memoriálu podílelo 120 organizátorů, 
většina bez nároků na odměnu. Zvláštní úsilí musela vyvinout technická četa, aby udržela stadion i ve 
vytrvalém dešti v odpovídajícím stavu. Pro diváky byla poprvé připravena velkoplošná obrazovka, 
která jim umožnila lepší přehled o dění na hřišti. Diváky i pořadatele překvapil příjezd českého 
zpěváka Bohuše Matuše, který z vlastní iniciativy a bez nároků na odměnu zazpíval v úvodu 
memoriálu českou hymnu. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Vítězové jednotlivých disciplín: 
100 m muži: Vojtěch Šulc – 10,75 s 
100 m ženy: Kateřina Čechová – 11,55 s 
200 m muži: Jan Jirka – 21,41 s 
300 m muži: Pavel Maslák – 32,34 s 
400 m ženy: Zuzana Hejnová – 52,18 s 
800 m muži: Jan Kubista – 1:47,94 min 
1500 m ženy: Monika Preibischová – 4:32,67 min 
400 m překážky muži: Michal Brož – 51,23 s 
400 m překážky ženy: Jana Reissová – 60,92 s 
3000 m překážky muži: Milan Kocourek – 8:49,75 min 
3000 m překážky ženy: Barbora Jíšová – 11:06,97 min 
Disk 1 kg ženy: Věra Pospíšilová-Cechlová – 57,67 m 
Disk 2 kg muži: Piotr Malachowski – 65,98 m 
Oštěp 800 g muži: Jan Kubeš – 70,45 m 
Koule 4 kg ženy: Anita Marton – 17,38 m 
Koule 7,26 kg muži: Dylan Armstrong – 20,13 m 
Dálka muži: Milan Pírek – 742 cm 
Tyč muži: Jan Kudlička – 561 cm 
Výška muži: Matyáš Dalecký – 208 cm 
Štafeta 4 x 100 m muži: ČR 22 (Desenský, Šťastný, Maslák, Jirka) – 40,10 s 
Štafeta 4 x 200 m žáci smíšená: TJ LIAZ Jablonec n. Nisou – 3:40,71 min 
Štafeta 4 x 400 m ženy: A. C. TEPO Kladno – 4:01,20 min 
Koule 2 kg politici: Marek Motovec – 14,93 m 
60 m ml. žáci: Jaroslav Hron – 8,66 s 
60 m ml. žákyně: Barbora Hůlková – 8,68 s 
60 m st. žáci: Adam Housa – 7,82 s 
60 m st. žákyně: Adéla Roubíčková – 8,57 s 
 
O rohozecký soudek 
8. června se konal 3. ročník šachového turnaje O rohozecký soudek, který pořádá šachový klub 
Zikuda. Hrálo se v kategoriích: žáci, muži, ženy a neregistrovaní systémem švýcarským na 9 kol 
dvakrát po 15 minutách. Vítězem hlavní soutěže se stal turnovský Zdeněk Maršálek, následovaný 
druhým Turnovákem Tomášem Duranem. Na prvním místě žen se umístila také turnovská hráčka 
Jana Ježková. 
 



Kronika města Turnova 2013  |280 
 

 
Trojboj všestrannosti s Adamem 
19. června proběhlo na Městském stadionu Ludvíka Daňka krajské finále trojboje všestrannosti 
s Adamem, který organizovala Asociace školních sportovních klubů se Žlutou ponorkou. Trojboj byl 
určen dětem 1. až 5. tříd, se kterými se jejich učitelky celý rok připravovaly. Z každého okresu v kraji 
se zúčastnilo finále 40 žáků, z Turnova to bylo 15 závodníků v družstvu okresu Semily.  
 
Přebor škol v orientačním běhu 
5. července se v Plané nad Lužnicí konalo finále celostátního přeboru škol v orientačním běhu. 
V kategorii základních škol zvítězilo Gymnázium Turnov, v kategorii středních škol skončilo na 
3. místě. V obou kategoriích se účastnilo 16 škol.  
 
Memoriál Václava Ježka – fotbalové reprezentace v Turnově 
V rámci Memoriálu Václava Ježka se v Turnově představily reprezentační fotbalové osmnáctky. 
V úterý 20. srpna na stadionu sehrály zápas týmy Ukrajiny a Maďarska a 21. srpna týmy Turecka a 
Maďarska. 20. ročník celostátního memoriálu, který nese jméno po fotbalovém trenérovi, se v roce 
2013 konal na hřištích Libereckého kraje.  
 
3x kolem Kalicha – cyklistický závod 
14. září se konal 20. ročník cyklistického závodu, který organizuje Hmoždířova nadace N91 z Malé 
Skály. Trasa závodu vede po místních silnicích a patří k těm náročnějším, neboť neumožňuje 
odpočinek. Startuje se čtyři minuty před půl desátou dopolední a závodníci se z prostoru před 
maloskalskou sokolovnou vydají na Rakousy, Rohliny, Klokočí, Loučky a Besedice, kde se stoupání 
změní v prudký sjezd kolem Suchých skal do prostoru startu a cíle. Celkové převýšení činí přibližně 
160 metrů na jedno kolo o délce 16,8 kilometrů. Hlavní kategorie jedou celkem 3 kola, ženy 2 kola. 
Nejlepší účastníci přitom trať zajedou v čase kolem jedné hodiny a dvaceti minut. Kromě 
nejrychlejších je připravena cena i pro nejpomalejšího na trati. I když čas tři hodiny a čtyřicet minut, 
který pořadatelé v kategorii šnek zaznamenali, bude jen těžko k překonání. Poprvé se závodu mohli 
účastnit i jezdci na koloběžkách a in-line bruslích. Vítězem hlavní kategorie se stal Libor Erden 
s časem 1:22:29, nejrychlejší ženou pak Naďa Čivrná z Jilemnice s časem 1:17:40.  
 
Běh Hruštice 
V neděli 20. října proběhl 40. ročník Běhu Hruštice, 15 km dlouhý běžecký závod z Turnova na Malou 
Skálu pořádá AC Syner Turnov. Počasí v danou neděli bylo následující: mokrá silnice po dešti, lehký 
vítr, oblačno, teplota 12°C. Závodu se zúčastnilo 103 běžců a 7 veteránů nad 70 let, dohromady 110 
běžců, což byl druhý nejvyšší počet v historii. Účast 21 žen byla nejvyšší v historii. Závodilo se, jako 
vždy, v 8 kategoriích. Vítěz Jan Kohut se zařadil na 21. místo historického pořadí, vítěz kategorie V50 
Vladimír Vacarda se zařadil na 6. pozici historie, vítěz kategorie V60 Jiří Čivrný obsadil svým výkonem 
4. příčku všech dob a Jiří Libra ovládl nejstarší kategorii V70 a zařadil se na 2. místo. Žádný nový 
traťový rekord nepadl, stále jej drží výkon Jana Pešavy z roku 1993 (46:19,7 min), u žen Anna 
Pichrtová z roku 2007 (53:45,0 min). 
Trasa: trať závodu vede po silnici III. tř. č. 2832 s asfaltovým povrchem. Začíná v okrajové části 
Turnova zvané Hruštice, od startu směrem pryč z města směr Károvsko. Zde opouští území Turnova 
a míří do Záholic. Za nimi na 2. km odbočuje vlevo z kopce do údolí směrem na Rakousy. Po 1,2 km 
dlouhém seběhu se ocitá v údolí řeky Jizery, kde po jejím levém břehu pokračuje do obce Rakousy. 
V této vísce na metě 4,5 km začíná první stoupání dlouhé 1,0 km s vrcholem na kopci s železničním 
tunelem. Následuje táhlé klesání s kratší rovinnou vsuvkou kolem 6. km až na metu 7,0 km. Zde se již 
500 m dlouhou alejí pohybuje po území Malé Skály. Přesně na konci aleje, u jejího posledního stromu 
nad železničním nádražím se nachází obrátka na 7,5 km.  
Stejnou cestou se pak vrací zpět do Turnova na Hruštici. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
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Vítězové 
M 39 (muži do 39 let): Jan Kohut, 1985, Mizuno Blansko, 0:48:56,1.  
V 40 (muži veteráni 40– 49 let): Ervin Beshir, 1967, SK Zdice, 0:55:22,5 
V 50 (muži veteráni 50–59 let): Vladimír Vacarda, 1959, AC Slovan Liberec, 0:56:13,3 
V 60 (muži veteráni 60–69 let): Jiří Čivrný, 1953, Slovan Liberec, 1:00:48,4 
V 70 (muži veteráni 70 let a více): Jiří Libra, 1937, LBC Nové Městě nad Metují, 0:49:50,5. Nestartoval 
žádný turnovský závodník. 
Z (ženy do 34 let): Tereza Zuzánková, 1986, AC TEPO Kladno, 0:58:38,5 
Z 35 (ženy 35–44 let): Jana Klimešová, 1970, USK Praha, 0:59:12,4 
Z 45 (ženy 45 let a více): Nadja Wijenberg, 1964, Unitas, Holandsko, 1:00:27,6 
 
O-Gala – vyhlášení nejlepších orientačních běžců České republiky 
30. listopadu se v sále Střelnice uskutečnil slavnostní ples, na němž byli vyhlášeni nejlepší orientační 
běžci České republiky. K tanci a poslechu hrála skupina Kanci paní nadlesní. Vyhlášení ankety 
a následného plesu se zúčastnily stovky orientačních běžců z celé republiky a slavnostní večer byl 
přenášen i živě na internetu. Nejlepším orientačním běžcem roku 2013 byl vyhlášen Jan Procházka 
z SK Praga Praha, nejlepší lyžařskou orientační běžkyní Hana Hančíková, nejlepším závodníkem MTBO 
se stal podle očekávání novoborský Kryštof Bogar a jako nejlepší závodníci Trail-O byli vyhlášení Jana 
Kosťová a Tomáš Leštínský. Do síně slávy českého orientačního běhu byli uvedeni Jaroslav Křtěnský 
z Nového Boru a jilemnická závodnice a trenérka Vlasta Zlesáková. (Fotografie ve fotopříloze). 
 
Silvestrovský běh sídlištěm 
Již po čtyřicáté se v poslední den roku konala v Turnově sportovní akce Silvestrovský běh sídlištěm. 
Tradici založil v roce 1974 František Matějec z TJ Lokomotiva Turnov a od něj v roce 1985 převzal 
štafetu v pořádání Karel Štrincl. Oficiálními pořadateli závodu jsou Asociace školních sportovních 
klubů spolu s tělovýchovně sportovním klubem Turnov a Žlutou ponorkou, na organizaci se podílí i AC 
Turnov, který vysílá své nejmladší členy do dětských kategorií. Závod patří k oblíbeným aktivitám ve 
městě, účastní se ho desítky závodníků v několika kategoriích – letos jich bylo 39 v hlavním závodě a 
všech dohromady bylo 116. Na ně se i letos zašlo podívat několik desítek diváků rozestoupených 
podél celé tratě. Hlavní závod se běží v šesti okruzích v celkové délce 5500 metrů.  
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Výsledky hlavních závodů: 
Muži do 39 let: 1. místo Luboš Gaisl, AC Syner Turnov (17:44,4 min.), 2. místo David Kučera, ABK 
Liberec (17:53,3), 3. místo Martin Berka, AC Syner Turnov (19:25,1). 
Veteráni, 40 - 49 let: 1. místo Aleš Drahoňovský, AC Syner Turnov (20:10,0 min.) 
Veteráni, 50 - 59 let: 1. místo Jan Martínek, TK – Triatlon, Praha Vyšehrad. 
Veteráni nad 60 let: 1. místo Ladislav Dvořák, Sokol V. Hamry. 
 Ženy do 34 let: 1. místo Barbora Jíšová, Perňa systém Praha (22:11,9), 2. místo Kateřina Čermáková, 
AC Turnov (24:55,7), 3. místo Julie Nestěrenko, ROB Turnov (27:53,6). 
Ženy nad 35 let: 1. místo Iveta Fořtová, Eleven Jablonec n. N. (23:03,9). 
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Turnovské sportovní organizace 
 

ABT Česana Malý Rohozec  
Výkonný výbor: Luděk Štěpán, František Jungmann, Jiří Fiala 
 
Charakteristika:  
ABT = Amater Bikers Team (Amatérský cyklistický klub) vznikl oficiálně v roce 2009, v roce 2012 se 
registroval jako občanské sdružení. Jeho hlavním cílem je podpora sportovní činnosti svých členů 
v cyklistice, lyžování, běhu a dalších sportech v přírodě a pořádání sportovních akcí. Sdružení je 
výrazně spojeno s pivovarem Malý Rohozec, na všech jeho akcích se čepuje rohozecké pivo, informace 
o závodech a různé fotogalerie se nacházejí na webu pivovaru.  
 
Akce v roce 2013: 
Soustředění: 

 15.–17. března: Zimní lyžařské soustředění na běžkách, Kristiánov 
Citace z pozvánky: „Základna bude v Jizerkách na turistické ubytovně na Kristiánově č. p. 51 
(dolní chalupa) 50°48'48.886"N, 15°11'11.304"E. Jelikož je to přímo u běžkařských tratí, je 
všechno nutno přepravit na lyžích nebo hromadně na skútru. Na chatě není plný komfort (je 
bez elektriky), ale o to větší má atmosféru :o) Stravování vlastní + na Šámalově chatě (cca 
3km vzdálená). V rámci dodržování pitného režimu po tréninku, bude točena roho řezaná 
11°. Doporučené vybavení: ski, boty, hůlky, spacák, boty na přezutí, čelovka.“ 

 duben: Jarní silniční cyklistické soustředění, Mikulov 
 
Závody:  

 8. května: Dětský pohár Rohozec, účast 151 závodníků 
 24. a 25. května: Pojizerský kompas MTBO, účast 86 závodníků – orientační závod dvojic 

v Příhrazích, pořádáno ve spolupráci s Cyklo-ski Jizera 
 16. června: 2K MTB a silniční závod, 57 závodníků 

Závod začínal u restaurace Zrcadlová koza u Turnova, cíl na vrcholu Kozákova. Trať pro horská 
kola: U zrcadlové kozy – Rakousy – Zbirohy – Koberovy – Smrčí – Záhoří – Kozákov (délka 
17 km, převýšení 844 m). Trať pro silniční kola: U Zrcadlové kozy – Podloučky – Klokočí – 
Koberovy – Kozákov (délka 13 km, převýšení 798 m) 

 14. září: Rohozecký triatlon, 47 závodníků. Na Branžeži 
 19. října: Rohozecký pohár MTBO, 37 závodníků. 3. ročník orientačního závodu. Zakončení 

cyklistické sezony. Místo startu restaurace Pod Hrady (6 km od Mnichova Hradiště). 
 
Nejaktivnější závodníci (dle zprávy o činnosti): 
Ondřej Kučera, Jiří Fiala, Martin Cindr, Pavel Zdobinský, Jan Venca Francke, Michal Francke, Karl Jirák,  
 
Zdroj: Webové stránky a internet 
 
 

Atletický klub Syner Turnov 
Adresa: Skálova 207, Turnov, 511 01 
Prezidentka: Bc. Jana Svobodová (od 21. ledna 2011) 
 
Charakteristika:  
Občanské sdružení, které vzniklo v roce 1990, navazuje na historický atletický klub založený 
v Turnově v roce 1924 (nebo 1925). Klub patří již řadu let mezi nejúspěšnější atletické oddíly v rámci 
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celé České republiky. Vynikající výsledky jsou odrazem několikaleté práce s mládeží, která nám tak 
plynule přechází do kategorie dospělých. 
AC SYNER Turnov měl v roce 2012 509 členů, v roce 2013 761 členů, z toho 450 registrovaných členů, 
293 registrovaných dětí a mládeže a 51 neregistrovaných dětí. 96 osob z neregistrovaných tvoří 
trenéři.  
 
Družstva:  

 A družstvo mužů, vedoucí Jaromír Dědeček st.  
Družstvo mužů AC Syner Turnov nastupovalo dlouhých 15 let v atletické extralize, kde získalo 
i stříbrnou medaili (2006) a pětkrát medaili bronzovou. V sezoně 2012 však družstvo 
sestoupilo do 1. ligy. 
Složení družstva: Jaromír Mazgal (vrhy), Lukáš Kožíšek (400 m př.), Čestmír Kožíšek (trojskok), 
Radek Groh (3000 m př.), Jan Formáček (kladivo), Lukáš Haloun (110 m př.), Jaromír Dědeček 
(3000 m př.), Tomáš Krištof (400 m), Martin Fedor (800 m), Martin Šťastný (400 m př.), 
Dominik Šimůnek (1500 m), Jan Tomeš (800 m), Luboš Gaisl (3000 m př.), Pavel Nykl (skoky), 
Martin Nedvídek (chůze), Jan Fadrhonc (400 m) a snad i někteří další závodníci. 

 B družstvo mužů, vedoucí Vít Bílek, Míroslav Reichl 
Soutěž: krajský přebor 

 Ženy, vedoucí Karel Tulach, Veronika Matochová 
Soutěž: krajský přebor 

 Juniorky, vedoucí Karel Tulach, Veronika Matochová 
Soutěž: krajský přebor 

 Starší žákyně, vedoucí Kamila Kolníková 
Soutěž: krajský přebor 

 Starší žáci 
Soutěž: krajský přebor 

 Mladší žáci, vedoucí Milan Matějka 
Soutěž: krajský přebor 

 Mladší žákyně, vedoucí Radka Macháčková 
Soutěž: krajský přebor 

 Nejmladší žáci, vedoucí Miroslav Reichl 
Soutěž: krajský přebor 

 Nejmladší žákyně, vedoucí Adéla Macháčková 
Soutěž: krajský přebor 

 
Aktivity v roce 2013: 
 
Memoriál Ludvíka Daňka 
Mezinárodní mítink pořádaný od roku 1999 na památku diskaře Ludvíka Daňka, který na turnovském 
stadionu hodil tehdejší světový rekord 64,55 metru. Memoriálu se pravidelně účastní nejlepší světoví 
diskaři. Součástí mítinku jsou i další disciplíny. (Více viz Sport – úvodní přehled). 
  
Silniční běh Hruštice 
Běžecký závod na 15 kilometrů pořádaný od roku 1974, na jehož startu byl i český rekordman v běhu 
na 10 kilometrů Jan Pešava či česká maratonkyně a běžkyně do vrchu Anna Pichrtová. (Více viz Sport 
– úvodní přehled). 
 
Úspěchy členů:  
Mistrovství ČR:  
Zlatá medaile: Jan Formáček, muži do 22, hod kladivem – 59,73 m 
Bronzová medaile: Nikola Čejchanová, dorostenky, skok daleký – 566 cm 

http://www.acturnov.com/cs_CZ/atlet/14-jan-tomes.html
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Umístění družstev:  
2. místo: družstvo nejmladších žákyň, v přeboru Libereckého kraje 
2. místo: družstvo nejmladších žáků, v přeboru Libereckého kraje 
2. místo: družstvo žen, v přeboru Libereckého kraje 
2. místo: B družstvo mužů, v přeboru Libereckého kraje 
3. místo: družstvo mladších žáků, v přeboru Libereckého kraje 
3. místo: družstvo starších žáků, v přeboru Libereckého kraje  
 
Zdroj: Internetové stránky a tisková zpráva organizace 
 
 

Bruslařský a hokejový klub 
Předseda: Ing. Jan Konejl, trenér: Bc. Libor Šlechta  
 
Charakteristika:  
Bruslařský a hokejový klub Turnov byl založen 21. 6. 2005 s cílem 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. Po letech se klub dočkal – na srpnovém zasedání zastupitelstva města byl 
schválen záměr vystavět sportoviště v Maškových zahradách, a to nečekaně i se zastřešeným zimním 
stadionem (na návrh místostarosty Jaromíra Pekaře). (Více viz Turnov – samostatné zprávy). 
Klub od roku 2013 zahájil i soutěžní činnost v in-line hokeji. 
 
Výsledek sezony 2012/2013:  
Hlavní soutěží, kterou klub hrál, byl Okresní přebor Svijanské nápojky (Lomnická hokejová liga), klub 
se stal jejím vítězem. 
V klubu vzniklo v roce 2013 B mužstvo. 
V Okresním přeboru Svijanské nápojky v inline hokeji – BHK Turnov skončil na 4. místě (ze čtyř, za IHC 
Lomnice, HC Lomnice a Kaspo). 
 
Zdroj: Internetové stránky klubu, výroční zpráva nebyla dodána 
 
 

Fotbalový klub Pěnčín-Turnov 
Adresa: Koškova 828, Turnov, 511 01 
Předseda: Ing. Jaroslav Knížek, sekretář: Josef Mareš, hlavní trenér: Emil Šafář,  
šéftrenér mládeže: Petr Havel, sportovní ředitel: Jiří Šteffan  
 
Charakteristika:  
První fotbalový klub byl v Turnově založen v roce 1902. V roce 2004 došlo ke spojení místního 
fotbalového klubu s klubem v Pěnčíně, který byl založen v roce 1922. FK Turnov hrál pod názvy FC 
Agro a SK Český ráj 2. nejvyšší soutěž, a to v letech 1993/94–1995/96. FK Pěnčín hrál před sloučením 
s Turnovem krajský přebor. FK Pěnčín-Turnov v sezoně 2006/2007 postoupil do divize. V roce 2011 
byl založen ženský oddíl Amazonky. 
Klub využívá travnaté hřiště bez umělého osvětlení v Koškově ulici (v péči Městské sportovní). 
 
Rok 2013:  
Počet členů ke konci roku 2013 dosáhl 171 osob.  
FK Pěnčín-Turnov v současné době sdružuje symbolicky celkem 11 týmů. Vedle áčka působí v Pěnčíně 
ještě jeho rezerva, která hraje nejvyšší krajskou soutěž – krajský přebor. Po dorostu hrají své 



Kronika města Turnova 2013  |285 
 

 
pravidelné soutěže také starší a hned dva celky mladších žáků, starší přípravky A + B a mladší A + B 
doplňují ještě elévové. V Turnově hrají i ženy. 
Muži A v divizi C skončili na 10. místě. Na podzim 2013 se stali farmou ligového Slovanu Liberec. 
V soutěžích mládeže se podařil pozoruhodný výsledek a kategorie dorostu, starších žáků i mladších 
žáků vyhrály krajský přebor.  
 
Výběr z akcí:  

 Woman Rohozec cup: 16. března se ve sportovní hale ve Skálově ulici konal historicky první 
fotbalový turnaj žen, pořádaný ženským družstvem FK Pěnčín. Zúčastnilo se ho pět celků, turnovské 
družstvo skončil na třetím místě za Slovanem Liberec a DFK Mnichovo Hradiště a před Kobylky Jičín 
a Wild woman juniorka. (Fotografie ve fotopříloze). 

 Nový ročník divize: Nový ročník divize by zahájen 11. srpna na domácím hřišti. 

 Ženské družstvo skončilo v sezoně 2012/2013 na 9. místě dvanáctičlenné tabulky. (Fotografie 
ve fotopříloze). 

 Klub uzavřel dohodu o úzké spolupráci mezi turnovským klubem a klubem v Liberci, díky 
kterému za turnovský klub nastoupili někteří extraligoví exhráči. Poprvé se představili v prvním 
zápase sezony 11. srpna na turnovském stadionu. 

 Poslední fotbalový zápas sezony 
15. června proběhl poslední fotbalový zápas sezony, ve kterém se utkala mužstva FK Pěnčín-Turnov 
a Letohrad. Místní mužstvo zápas prohrálo 1:2, ale fanoušci nemuseli být smutní. Výsledky celé 
sezony zajistily turnovským účast v divizi i v příštím roce.  
 
Zdroj: Internetové stránky, tisk a informace od předsedy klubu 
 
 

Klub lyžařů Turnov 
Adresa: Struhy 2141, Turnov, 511 01 
Předseda klubu: Mgr. Aleš Mikl 
 
Charakteristika:  
Klub lyžařů v Turnově patří k nejstarším klubům v Čechách, byl založen kolem roku 1909/1910, klub 
se pyšní v hlavičce webových stránek 104letou historií, podrobnosti z historie nejsou kronikářce 
známy.  
Klub provozuje lyžařský areál ve Struhách, vytváří podmínky pro tréninky a podporuje účast 
sportovců na soutěžích Svazu lyžařů ČR, pořádá závody a lyžařské zájezdy.  
Organizace měla ke konci roku 2013 196 členů. 
 
Lyžařský areál ve Struhách: 
Areál je vybaven zařízením na výrobu technického sněhu systémem sněžných děl. Sjezdovka je denně 
upravována rolbou. Přepravním zařízením je talířový vlek s přepravní kapacitou 600 osob/hod. 
s komfortním řízením umožňujícím plynulé zpomalení či zrychlení. Nově je instalovaný dětský 
provazový vlek. Sjezdovka je dlouhá 300 m s převýšením 50 m, má tedy parametry modré sjezdovky. 
Novými úpravami terénu bylo dosaženo jejího rozšíření ve spodní části a zlepšení profilu svahu. 
Večerní lyžování za umělého osvětlení je možné do 21 hodin. V okolí sjezdovky jsou v případě 
příznivých sněhových podmínek upravené běžecké stopy. Areál nabízí kompletní zázemí pro rodinné 
lyžování. V cílové stanici je otevřen kiosek se základním občerstvením. Stav sjezdovky je možné 
sledovat on-line přes webovou kameru.  
 
Zimní sezona 2012/2013 
Provozní doba ve všední dny byla od 15.00 do 18.00, večerní lyžování probíhalo od 18.00 do 21.00 
hodin. O víkendech a svátcích bylo otevřeno od 9.00 hodin do 18.00 hodin, resp. do 21.00 hodin. 
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Cena jedné jízdy byla 20,- Kč, hodina stála 70,- Kč a celodenní jízdenka 220,- Kč, resp. 170,- Kč pro 
děti. Večerní lyžování bylo zpoplatněno zvlášť – 60,- Kč za každou hodinu.  
Provoz areálu ve Struhách byl zahájen 25. prosince a ukončen 16. března 2013 velkým posledním 
sjezdem s opékáním prasete. Od 6. do 15. ledna se nelyžovalo kvůli oblevě, kolem poloviny února 
kvůli poruše na vleku. 
Výnos ze sjezdovky za sezonu vyšplhal na více než milion korun. 
(Fotografie ve fotopříloze). 
 
Z akcí klubu v roce 2013: 

 V zimní sezoně 2012/2013 zorganizoval již 43. ročník veřejné lyžařské školy, konalo se 5 lekcí 
v těchto termínech: 12. 1., 19. 1., 26. 1., 2. 2. a 9. 2. 2013. Zúčastnilo se jich 416 dětí na lyžích 
a 45 zájemců o snowboard. 

 Závod v paralelním slalomu a karneval na sněhu: 24. února, účast 80 závodníků 

 Poslední mazání ve Struhách: 16. března 

 Přespolní běh lyžařů: 27. ročník se konal 13. října. Závod je součástí poháru běžce Českého 
ráje 2013. Běží se ve 13 věkových kategoriích od 100 m (čtyřleté děti) po 10 km v hlavním 
závodě mužů a seniorů. Závodů se zúčastnilo 125 závodníků. Vítězem v hlavní kategorii se stal 
Dušan Podroužek z HO Harcov s časem 41:32 min. 

 Lyžařský ples v mašovské sokolovně 

 Čarodějnice ve Struhách: 30. dubna 
 
Závodní aktivity:  

 Seriál závodů Libereckého pohárku pro přípravku a předžactvo: klubový oddíl absolvoval 
všech 12 závodů v obřím slalomu (celkem 14 dětí ve věku 5 až 9 let, Vysoké nad Jizerou, 
Jablonec nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou, Ještěd a Špičák). Nejlépe se v celkovém 
hodnocení poháru umístila Kateřina Brunclíková na 2. místě a Dominik Kukeně, který ve 
stejné kategorii chlapců skončil celkově třetí. 

 Člen klubu Jan Möller se stal mistrem ČR v obřím slalomu, vicemistrem ČR ve slalomu 
a celkovým vítězem republikového seriálu závodů CILA CUP 2013 ve slalomu na in-line 
bruslích. V závodech světového poháru se potom umístil na 6 místě v Březu u Jirkova a na 
8. místě v Němčičkách. 

 
Zdroj: Webové stránky klubu a výroční zpráva klubu 
 
 

Městská sportovní Turnov 
Adresa: Jana Palacha 804, Turnov, 511 01, kancelář: Skálova 72, Turnov 
Jednatel: Bc. Jindřich Kořínek 
Sportoviště v péči organizace: plavecký bazén, zimní kluziště, fotbalový a atletický stadion, sokolovna 
Mašov, duhová hřiště, tenisový kurt a areál Dolánky 
 
Charakteristika:  
Společnost byla zřízena v roce 2000, a to s účelem provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 
sloužících k regeneraci a rekondici a poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Stará se 
o provoz a údržbu sportovních zařízení, která jsou v majetku Města, a aktivně se podílí na přípravě 
a vybudování Sportovního centra v Maškově zahradě.  
V roce 2013 zaměstnanci intenzivně pracovali na přípravě stavby sportoviště v Maškově zahradě, ve 
financích se to odrazilo částkou 3,396.013 Kč. (O sportovišti více viz samostatná zpráva Turnov – 
kalendárium). V roce 2013 měla společnost průměrně 13 zaměstnanců včetně jednatele.  
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Investice: 
Atletický stadion: zámková dlažba okolo části stadionu, částečné oplocení, rekonstrukce tréninkové 
odhodové klece, instalace kamery Městské policie, nové zázemí pro řídící jednotku závlahy  
Fotbalový stadion: částečný výkup pozemků pod tréninkovým fotbalovým hřištěm, rekonstrukce 
hlavního fotbalového trávníku, nový kotel 
sokolovna Mašov: zámečnická oprava střechy  
 
Plavecký bazén, Jana Palacha 804 
Vedoucím bazénu je Robert Havlín. Dále v bazénu pracovali na plný úvazek 2 učitelé plavání, 
1 technolog a 1 uklízečka a 1 plavčík. 
Po rekonstrukci byl bazén pro veřejnost, ale především pro školní vyučování otevřen v roce 2010. 
V bazénu probíhala následující výuka: plavání pro mateřské školy, plavání pro základní školy, 
zdravotní plavání, plavání pro těhotné a aquaerobic, plavání pro děti od 3 let a sportovní plavání. 
Vstupné do bazénu bylo v roce 2013 následující: plné vstupné 45,- Kč, děti, důchodci a zdravotně 
handicapovaní 35,- Kč, aquaerobic 70,- Kč, ostatní aktivity podléhají zvláštnímu vstupnému. 
Permanentní vstupenka stála 450,- Kč pro 12 vstupů. 
Otvírací doba pro veřejnost byla v roce 2013 následující: v pondělí a ve středu od 6.30–7.30, v úterý 
a čtvrtek 15.00–20.00, v sobotu a neděli 14.00–19.00 hodin. 
Kvalita vody v bazénu je pečlivě sledovaná, i vzhledem k tomu, že bazén je využíván pro výuku 
batolat. Bazén je tvořen nerezovou vanou firmy Berndorf a čištěn technologií rakouské firmy BWT – 
plynná chlorace, ozon a UV lampa. Vzorky vody byly pravidelně jednou týdně odebírány zdravotním 
ústavem Liberec ke kontrole.  
Návštěvnost v roce 2013: vykázala meziroční nárůst, který se odrazil na příjmech 1,178.629 Kč 
(v roce 2012 1,135.136 Kč), přičemž od roku 2012 je již více příjmů z plavání veřejnosti než škol. 
Přesto je provoz bazénu ztrátový (2,473,750 Kč). Bazén hojně navštěvují i mimoturnovské školy, jejich 
poměr je téměř půl napůl. 
 
Atletický stadion AC Turnov, Skálova ulice 
Hlavním údržbářem stadionu je Pavel Mikeš, k ruce má jednoho zaměstnance. Městská sportovní se 
o stadion stará od roku 2003, do té doby, přibližně od roku 1925, se o stadion staral místní atletický 
klub. Stadion byl několikrát rekonstruován – největších změn doznal v roce 1999, kdy byl položen 
nový umělý povrch Mondo. Ten vydržel na stadionu do roku 2010, kdy byl kvůli špatným 
zkušenostem nahrazen povrchem novým – Conipur. Během rekonstrukcí, probíhajících od roku 2004 
do roku 2010, byl stadion vybaven sportovním nářadím, které se používá i na vrcholných světových 
soutěžích. Dále se podařilo vybudovat zázemí k atletickému stadionu, které poskytuje veškerý 
komfort nejen pro atlety, ale i pro ostatní sportovní oddíly. Ke stadionu patří i vedle ležící vrhačská 
louka, neboli dopadiště kladiva, kde trénují vrhači Turnova. Platí zde zákaz průchodu veřejnosti 
z důvodu zvýšeného rizika až smrtelného zranění. 
Na stadionu probíhá každý rok množství sportovních akcí, z nichž k největším patří Memoriál Ludvíka 
Daňka. Pravidelně se zde konají i vrcholné domácí soutěže, stadion slouží i k pořádání mládežnických 
atletických soutěží. Hlavní vytížení stadionu tvoří hodiny tělocviku základních a středních škol (428 
hodin tělesné výchovy, o 92 méně než v roce 2012) a pravidelné tréninky sportovců Atletického 
klubu.  
Provoz stadionu je také ztrátový, v roce 2013 činila ztráta 530.000 Kč, tržby stadionu byly 284.000 Kč. 
 
Fotbalový stadion, Koškova ulice 
Hlavním údržbářem stadionu je Jiří Šimek, přes sezonu má k dispozici pomocníka. Fotbalový stadion 
je v péči Městské sportovní od roku 2003. Přes rekonstrukční zásahy, které od té doby na stadionu 
proběhly, jej uživatelé považují za nedostatečně vybavený a zanedbaný. V roce 2012 byly mj. 
pořízeny branky pro mládež, a to díky podpoře společnosti Eurovia. Vedle hlavního hřiště se nacházejí 
ještě dvě cvičná hřiště. Provoz stadionu je ztrátový, výnosy činily 155.500 Kč a ztráta 764.000 Kč. 
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Sokolovna Mašov, Mašov 22 
Za dobu, kdy je sokolovna provozována Městskou sportovní s. r. o. , prodělala tři etapy přestavby. 
Byla takřka celá na náklady MÚ Turnov zrekonstruována. V současné době je v hojné míře využívána. 
Hlavní činnost je zde vyvíjena ze strany domovské organizace TJ Sokol Mašov. Prostory dále slouží 
k hodinám školní TV ZŠ Mašov. Dále zde v odpoledních hodinách sportují i různé organizace a spolky. 
Velký sál je využíván i pro pořádání plesů, zábav, ale i školení, seminářů a schůzí. Restaurace se stará 
o zázemí sportujících a je i centrem setkávání mašovských občanů. (Viz také Okolní obce – Mašov). 
 
Kluziště, hřiště Duhové energie, Alešova ulice 
O kluziště se starají správci atletického a fotbalového stadionu. Umělé, mobilní kluziště se v Turnově 
a na tomto místě objevilo poprvé v prosinci roku 2005. Od té doby patří k pravidelným zimním 
sportovním nabídkám Turnova. V roce 2011 byl povrch kluziště, resp. hřiště rekonstruován.  
Sezona 2012/2013 byla zahájena v pondělí 10. prosince 2012 a skončila v neděli 24. února 2013. 
Trvala 77 dní, byla tedy o jeden den kratší než v minulém roce. Prodáno bylo celkem 4922 vstupenek, 
což je o 944 více než v předchozí sezoně. Příjmy činily 213.000 Kč, ztráta z provozu činila 1 milion 
korun. Na hokej a pro organizované skupiny bylo vyčleněno 84 hodin, 105 hodin využily školy - 
nejvíce ZŠ ve Skálově ulici (35), následovaná střední odbornou školou (32), gymnáziem (18), ZŠ 
v Mašově (5) a ZŠ v Žižkově ulici (5). Nejvíce lidí v jeden den přišlo podle statistik Městské sportovní 
29. prosince 2012 – 271 bruslařů. 
Otevírací doba byla ve všední dny 15.00–17.00, o víkendech od 9.00–12.00 a 13.00–18.30 hodin. 
Vstupné bylo jednotné: 25,- Kč, pro hokejová družstva 620,- Kč.  
 V dopoledních hodinách navštěvovaly kluziště školy, odpoledne a o víkendech veřejnost, večerní 
hodiny byly vyhrazeny tréninkům a zájmovým skupinám.  
Celkové náklady na provoz kluziště se pohybovaly okolo 650 tisíc Kč, přičemž cca 400 tisíc stála 
elektřina a voda. Provoz kluziště je i přes vysokou návštěvnost ztrátový.  
V zimní sezoně 2013/2014 bylo kluziště otevřeno 30. listopadu. (Více viz Kronika 2014, fotografie ve 
fotopříloze 2013). 
V létě slouží hřiště veřejnosti pod názvem Duhové hřiště, hraje se na něm fotbal apod. Na prostoru 
vedle něj se nachází prostor pro jízdy na skateboardu.  
 

Ostatní 
Kromě výše zajištění provozu výše zmíněných areálů zajišťovala Městská sportovní zejména tyto 
činnosti: 
Dolánky – údržba zeleně a dětského hřiště / Tenisový kurt pod atletickým stadionem (jediné 
sportoviště, které vykazuje zisk, v roce 2013 cca 11.000 Kč) / Spolupráce s družebními městy / 
Spolupráce na koncepci sportu / Spolupráce na anketě O nejlepšího sportovce Turnova / zaměstnanci 
zajistili odvoz materiálu zaslaného do Litoměřic jako pomoc po povodních. 
 
Zdroj: Výroční zpráva organizace 
 
 

Ski Club Turnov 
Adresa: Nádražní 1691, Turnov, 511 01, v koloniálu u Roubíčků 
Předseda: Lubomír Mráz  
 
Charakteristika:  
Klub vlastní lyžařskou chatu v Hluboké v Podještědí, ke které patří dva vleky. Každoročně tam pořádá 
nekomerční lyžařskou školu pro cca 120 dětí, pro zimu 2012/2013 se mohly zúčastnit děti narozené 
mezi lety 1998-2007. Počet základních lekcí je pět, poslední šestá lekce je v závodním duchu. Pro děti 
bývá připravena trať obřího slalomu, na kterém si mohou vyzkoušet své dovednosti. Cena za šest 
lekcí byla 1500 Kč. V zimě 2012/2013 se škola z důvodů počasí opozdila o cca 14 dní. O údržbu chaty 
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se starají členové klubu v podobě čtyř brigád (dvě před sezonou a dvě po ní). V létě členové klubu 
pořádají cyklovýlet – letos přes Spálov do Semil – a tajný výlet, který naplánuje některý z členů (letos 
do Sedmihorek).  
Ke konci roku 2013 měl klub kolem 70 členů. 
 
Zdroj: Výroční zpráva klubu 
 
 

Sportovně střelecký klub Olympia 
Adresa: Zborovská 2085, Turnov, 511 01 
Předseda klubu a trenér: Ing. Jaroslav Zahrádka 
 
Charakteristika:  
Klub vznikl v polovině roku 2008 a věnuje se sportovní brokové střelbě na asfaltové terče. Sdružuje 
zájemce o sportovní brokovou střelbu, a to především v olympijských disciplínách SKEET, TRAP, 
DOUBLE TRAP prováděných podle mezinárodních pravidel ISSF. SSK zajišťuje metodicky a prakticky 
veškerou přípravu svých členů, zajišťuje kompletní přípravu a zabezpečení pro své členy na soutěžích 
v rámci ČR a na mezinárodní úrovni a pravidelně se zúčastňuje vybraných závodů v ČR. Spolupracuje 
se všemi organizacemi podobného zaměření. K 31. 12. 2013 měl sedm řádných členů a zároveň 
soutěžících v kategorii A muži: Ing. Jaroslav Zahrádka, Petr Doul, Lukáš Zahrádka, Radek Prokop, Libor 
Podlaha, Oldřich Housa a Zdeněk Chmelík. 
Všichni členové klubu byli registrováni v Českém střeleckém svazu a při činnosti klubu používali 
vlastní zbraně.  
 
Aktivity v roce 2013: 

 Zimní příprava: probíhala od ledna do března jednou týdně na pronajatém sportovišti VLS ČR 
(Vojenské lesy a statky České republiky) a na střelnici Fox v Mělníku. V rámci přípravy 
proběhly dva přípravné závody, kde se členové umístili 1x na 1. místě a 2x na 2. místě.  

Vrcholné soutěže v disciplíně SKEET v rámci ČR: 
 kvalifikační závody I.–IV. kolo Českého poháru za účasti reprezentace ČR (4 závody) 
 MČR za účasti reprezentace ČR 
 VC Armády ČR Hradec Králové  
 Plzeňský pohár 
 GP Hradec Králové 

Vrcholné mezinárodní soutěže v disciplíně SKEET v rámci ČR: 
 Mezinárodní závod – Memoriál Bednaříka Brno Soběšice (12 zemí) 

Vrcholné soutěže v disciplíně L.SKEET v rámci ČR: 
 Regionální přebory 
 MČR pořádané ČMMJ, v roce 2012 1. místo, v roce 2013 6. místo 

 
Zdroj: Webové stránky a výroční stránka organizace 
 
 

Šachový klub Zikuda 
Adresa: Nádražní 599, Turnov, 511 01 
Kontaktní osoba: František Zikuda 
 
Charakteristika:  
Šachový klub již několik let patřil k turnovským oddílům, které bojují v nejvyšších republikových 
soutěžích a dosahují trvale významných úspěchů. Byl založen 31. října 1994. V roce 2013 měl klub 48 
členů, z toho 5 dětí. O šachový dorost se starají Jana Ježková a Tomáš Brouček, kteří vedou šachový 
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kroužek ve Žluté ponorce. Největší nadějí klubu je v současnosti mladý Tomáš Zima. Činnost klubu je 
rozdělena do pěti družstev: 

 A družstvo získalo v extralize 6. místo 
 B družstvo slavilo velký úspěch, v 2. lize skončilo na prvním místě a postoupilo do 1. ligy 
 C družstvo skončilo v krajském přeboru Libereckého kraje na 10. místě 
 D družstvo skončilo v krajské soutěži Libereckého kraje na 4. místě 
 E družstvo 

 
Mistrovství České republiky 
Na otevřeném Mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev Czech Open, které se konalo 
v červenci 2013 v Pardubicích, obsadilo družstvo A 9. místo a družstvo B 8. místo.  
 
Turnaje 
Oddíl zorganizoval v roce 2013 dva otevřené turnaje v rapid šachu.  

 O rohozecký soudek: 8. června v restauraci na Podháji, účastnilo se 46 hráčů. Jednalo se 
o 3. ročník, hrálo se v kategoriích: žáci, muži, ženy a neregistrovaní systémem švýcarským na 
9 kol dvakrát po 15 minutách. Vítězem hlavní soutěže se stal turnovský Zdeněk Maršálek, 
následovaný dalším Turnovákem Tomášem Duranem. 

 Turnovský granát: 14. září v Kulturním domě Střelnice v Turnově, účastnilo se 62 hráčů. 
Vítězem se stal GM Petr Neuman. Z turnovského klubu se nejvýše umístil Vladimír Vltavský 
na 6. místě. (Fotografie ve fotopříloze). 

 
Zdroj: Výroční zpráva organizace a internet 
 
 

Taneční a pohybová škola Ilma 
Adresa: Trávnice 902, Turnov, 511 01 
Ředitelka: Mgr. Ilona Šulcová 
 
Charakteristika:  
Zakladatelkou a majitelkou školy je Ilona Šulcová, která školu založila v roce 1990. Škola se věnuje 
jednak tréninku nadaných dětí ve věku 4–15 let, které tančí ve stálých tanečních souborech, učí se 
různým tanečním disciplínám a účastní se řady soutěží (viz níže), a také pořádá jednorázovou taneční 
výuku pro mládež a dospělé – tzv. taneční. 
Škola vyučuje disciplínám Street Dance – Hip Hop, Disco Dance, Break Dance, Electric Boogie, Disco 
Show, ale i tanečním žánrům R&B či břišním tancům. Dále disciplínám Performing Arts - Show Dance, 
Belly Dance a v neposlední řadě i speciálním párovým tancům, jako jsou disciplíny Swing Dance, 
Mixing Blues, Salsa, Merengue, Mambo a plesovým choreografiím.  
Tým trenérů a lektorů tvořilo v roce 2013 deset školených tanečníků: Mgr. Ilona Šulcová, Marian Šulc, 
Denisa Šulcová, Mgr. Růžena Nejedlová, Bc. Eva Holubcová, Veronika Horáčková, Vojta Kořínek, Iveta 
Polívková, Anna Šupíková a Miroslav Laurin. 
 
Taneční: Tanečními hodinami pak prošly téměř všechny deváté třídy turnovských škol a všechny 
kvarty gymnázia – cca 1000 osob. Pravidelné lekce probíhaly v Turnově, slavnostní prodloužené 
a věnečky pak v Pěnčíně. 
 
Taneční soubory: V roce 2013 ve stálých tanečních kroužcích tančilo cca 200 dětí. 
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Akce školy v roce 2013 (výběr):  

 Soustředění v Polsku: 1.–7. července strávili tanečníci v Polsku v Jelení Hoře, kde se zúčastnili 
česko-polského programu nazvaného Kovárna talentů. Společně s polskými zpěváky nacvičili 
tanečně-hudební představení. 

 Úspěch v Itálii: Aneta Horáčková, dětská členka taneční školy, získala na soutěži Italian Open 
Championship, která se konala v Rimini, zlatou medaili.  

 Mistrovství Evropy v Moskvě: Zuzana Novotná – 3x mistr Evropy  
 Titul mistra světa v sólových disciplínách v roce 2013 získali: Adriana Šulcová, Zuzana 

Růžičková, Nikola Hanzlová, Michaela Svatošová, Nikola Raichlová 
 
Škola pořádala 5. ročník mezinárodní soutěže Latino festival v Centru Babylon v Liberci, který se konal 
29. října až 2. listopadu. Tentokrát pod názvem World Artistic, Latino and Street Dance Championship 
2013. 

 Formace: titul mistra světa pro choreografie 
Wings (dětská choreografie disciplíny Caribian style) / Po stopách Indiana Jonese (dětská 
párová choreografie) / Na dvorečku (kategorie párů dětí do 8 let) 

 Formace: titul mistr České republiky pro choreografie 
Wild Cats (Urban street Dance Fusion Show, a vicemistři světa) / Šach mat (Junior Couple 
Dance – All style, a vicemistři světa) / Andílci (kategorie dětí do 8 let – plesové předtančení 
a vicemistři světa) / Barbie House (Juniorská latino choreografie, a titul druhého vicemistra 
světa) 

 Týmy: Wrong direction (malý tým latino show mužů – dospělá kategorie) / James Bond 
(Juniorská párová choreografie) / 7… teček od Mathella (malý tým latino show dívek do 
11 let) / Street pom pon (děti do 8 let)  

 Duo, páry: Růžičková Zuzanka a Kristián Šrajer / Michela Svatošová a Vojta Kořínek / Adrianka 
Šulcová a Dominik Jiřena / Karolínka Petříčková a Filip Činčura 
 

Reprezentanti taneční školy zastupovali Turnov na mezinárodních soutěžích v Moskvě, v polském 
městě Mikołajky, v rakouském Grazu a v italském Turíně. Ze všech šampionátů si přivezli několik 
zlatých medailí. 
 
Zdroj: Webové stránky školy a výroční zpráva 
 
 

Tenisový klub Turnov 
Adresa: Koškova 825, Turnov, 511 01 
Předseda: Jiří Mikula (od roku 2013, po Martinu Junkovi) 
 
Charakteristika:  
Počátky tenisu v Turnově se datují do roku 1901, kdy Klub českých velocipedistů Turnov uvedl do 
provozu na pronajatém pozemku první tenisový dvorec, který se stal centrem pro zájemce o nový 
sport z širokého okolí. Hned v září roku 1901 byl uspořádán první turnaj ve dvouhrách i čtyřhrách. V 
následujícím roce 1902 byly v provozu již tři dvorce, v roce 1904 byl uspořádán Národní turnaj 
tenisový za účasti hráčů z Prahy, Mladé Boleslavi, Semil a Turnova, který pak za narůstající účasti 
českých špičkových tenistů probíhal každoročně až do roku 1913, kdy se ve finále utkali dva nejlepší 
čeští hráči té doby. V roce 1906 byl turnovský klub jedním ze zakladatelů České Lawn-Tenisové 
asociace, vrcholného orgánu organizujícího tenisové hnutí v Čechách. V roce 1909 došlo ke změně 
názvu klubu na Sportovní klub Turnov, jehož součástí byl tenisový odbor pod zkratkou LTO SK Turnov. 
Pod tímto označením působili tenisté celých 40 let. V roce 1927 se část tenistů, organizovaných v LTO 
SK Turnov, odtrhla a založila samostatný klub pod názvem L. T. K. Turnov, takže od této doby 
existovaly v Turnově vedle sebe dva tenisové subjekty, hrálo se na celkem devíti kurtech. Družstvo L. 
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T. K. Turnov bylo trvalým účastníkem 1. třídy rozsáhlé Severočeské župy, v letech 1933 a 1935 tuto 
soutěž vyhrálo, jeho členové získali i několik titulů župních přeborníků. Po roce 1948 byly oba 
turnovské kluby několikrát přejmenovány a v roce 1956 násilně sloučeny pod jménem Tenisový oddíl 
T. J. Slavoj Turnov, následovala postupně další přejmenování, až byl 22. 3. 1991 na přelomové valné 
hromadě ustaven samostatný klub pod názvem Tenisový klub Turnov. 
Dnes tenisový klub sdružuje zájemce o tenis od dětí a mládeže až po seniory. Kromě závodního tenisu 
organizuje tenisový klub i pravidelné společenské akce a turnaje pro sponzory a rekreační hráče 
všech věkových kategorií a úrovní. 
Klub vlastní 5 antukových dvorců, tréninkovou zeď, budovu se sociálním zázemím, klubový bar, 
prodej a servis tenisového vybavení a zajišťuje vyplétání tenisových raket na elektronickém stroji. 
V roce 2013 byl stav kurtů v naprostém pořádku. Jedinou větší investicí bylo pořízení sítě mezi kurty 
č. 1 a 2. 
Tenisové kurty si může pronajmout kdokoliv.  
 
Členská základna: 
Na jaře se konala náborová akce mládeže, na kterou se přihlásilo 30 dětí. Celkově trénovalo pod 
hlavičkou klubu 45 dětí. Ke konci roku 2013 měl klub 124 členů, z toho 82 nad 18 let a 42 dětí, 
a 6 družstev (dospělí, starší žactvo, mladší žactvo, veteráni 1, 2 a 55+). Klub pořádal v roce 2013 dva 
celostátní turnaje, a to mladších a starších žáků a oblastní Memoriál J. Melicha pro seniory. 
 
Z aktivit v roce 2013:  
Sobotní akce pro děti: 18. května, 8. června (dětský den) a na konci září. Účast byla kolem 25 dětí, 
které se zúčastnily společného tréninku, her a dalšího programu.  
Pořádání tenisových kempů pro děti během letních prázdnin. Celkem se jich zúčastnilo 41 dětí. Děti 
se za odměnu za tréninky zúčastnily sbírání míčků na turnaji Svijany open 2013 – Challenger tour ATP. 
 
Výsledky závodů: 

 Věková kategorie dospělí: Královéhradecký krajský přebor, 7. místo z 8, sestup 

 Mladší žactvo: regionální tenisová soutěž severovýchod, 1. místo z 8 

 Starší žactvo: regionální tenisová soutěž severovýchod, 5. místo z 8 

 Čtyřhra veteránů: regionální tenisová soutěž severovýchod, 4. místo z 8 

 Družstvo veteránů: regionální tenisová soutěž severovýchod, 4. místo z 8 
 
Nejnadanějším dětským hráčem je Vojtěch Popelka, který v kategorii do deseti let vyhrál Jizersko-
lužický okruh - když vyhrál turnaje ve městech Jablonec, Liberec a Hrádek. Během sezony z 12 
odehraných turnajů má bilanci 8x 1. místo, 2x 2. místo a 2x 3. místo. 
 
Zdroj: Výroční zpráva a webové stránky klubu 
 
 

Tělovýchovná jednota Orel Turnov 
Adresa: Jiráskova 126, Turnov, 511 01 
Starosta: Petr Mizera (od 28. 2. 2010), sekretář: Mgr. Vít Jůza (od r. 2009) 
 
Charakteristika:  
Jednota je součástí župy sv. Zdislavy Libereckého kraje. Orel je občanské sdružení, křesťanská 
sportovní organizace. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny. Sdružení 
působí na celém území České republiky, tvoří je 23 žup, téměř 250 jednot a dohromady má cca 
17.000 členů. Orel byl založen na počátku 20. století katolickými sportovci. Určit přesné datum jeho 
vzniku je problematické, neboť vznikal postupně zakládáním a slučováním lokálních katolických 

http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
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spolků na přelomu 19. a 20. století, samotná organizace považuje za rok svého založení rok 1909, kdy 
se sjednotil název a vzniklo řádné jednotné vedení organizace na Moravě a provizorní v Čechách. 
K 28. 12. 2009 proběhlo sloučení jednot TJ Orel Turnov a TJ Orel Loukov u Semil.  
 
Počet členů ke konci roku 2013 byl 44, z toho 10 mladých do 18. let.  
 
Z aktivit v roce 2013: 
Šachy: Šachový oddíl se scházel přibližně jednou týdně ke hrám. Během roku uspořádal čtyři turnaje, 
účastnil se turnajů O rohozecký soudek a Vánočního turnaje bleskové hry v Libštátě. Spolek se scházel 
přibližně jednou týdně. Jako problematický se jeví fakt, že část členů je zároveň členy Šachového 
klubu Zikuda. Dětský oddíl Děti (z) ráje uspořádal dětský šachový klub. 
Kuželky: Poprvé v historii Orel jednota Turnov vyhrála kvalifikační turnaj v kuželkách v Novém Boru, 
z pracovních a zdravotních důvodů se však nezdařilo vypravit na turnaj finálový. 
Stolní tenis: účast na orelské kvalifikaci i finále jednotlivců, jinak členové hrají za Sokol. 
Děti (z) ráje: dětský oddíl uspořádal několik víkendových turistických akcí a dětský letní tábor. Během 
roku pořádaly setkání pro děti i pro mládež s různou sportovní i jinou zájmovou činností.  
Úspěchy člena Jana Zikmunda: Jan Zikmund orelskou jednotu representoval v silničním běhu 
Hruštice 2013, přespolním běhu Pohár běžce Českého ráje 2013 a v Silvestrovském běhu sídlištěm 
v Turnově 2013. 
TJ Orel Loukov: Loukovští se pravidelně věnují florbalu, kromě pravidelného hraní zvítězili v turnaji ve 
florbalu ve Studenci.  
 
Zdroj: Výroční zpráva a webové stránky 
 
 

Tělovýchovná jednota Sokol Turnov 
Adresa: Skálova 540, Turnov, 511 01 
Starosta: Ing. Milan Hejduk, náčelník: František Černý, náčelnice: Hana Křivanová, jednatelka: Tereza 
Linhartová 
 
Charakteristika:  
Sokol Turnov je sportovně-společenská organizace, jejíž kořeny sahají do roku 1862, po zákazu v době 
komunismu byl obnoven v roce 1990. V současné době sdružuje 600 členů všestrannosti, sportovního 
oddílu stolního tenisu a turistů a je tak největší jednotou v kraji. Vlastní a spravuje sokolovnu ve 
Skálově ulici s přilehlými pozemky, pozemky na skautském ostrově a rekreační areál v Pleskotech, 
který se nachází zhruba 10 km od Turnova a je vhodný hlavně pro letní tábory a školy v přírodě (srub 
„Bosna“ z roku 1863 – cena 120,- Kč na osobu a den). V nově opravené sokolovně probíhají 
pravidelná cvičení, je v ní provozována ubytovna (26 lůžek) a nachází se zde zavedená restaurace 
nabízející především pokrmy tradiční české kuchyně. Sál v tělocvičně je pronajímán veřejnosti za 300–
350 Kč na hodinu. Roční členský příspěvek je 700, resp. 300 Kč (jednotlivá cvičení jsou poté zdarma).  
 
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.  
V roce 2013 měl TJ SOKOL Turnov celkem 600 členů. Z toho oddíl všestrannosti 221, sportovní oddíl 
stolního tenisu 81 a oddíl turistiky 298 členů.  
 
Oddíly:  
 

 Oddíl všestrannosti 
 Oddíl stolního tenisu: předseda Michal Csizmazia 

trénují děti, mládež i dospělé, tréninky probíhají denně.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/1909
http://www.sokolturnov.cz/sokolovna-turnov/moznosti-ubytovani
http://www.sokolturnov.cz/sokolovna-turnov/restaurace-sokolovna
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 Oddíl Klubu českých turistů Sokol Turnov: předseda Ing. Michal Kučera 

za značení turistických cest je zodpovědný Jiří Ulmann.  
Odbor Klubu českých turistů byl v Turnově založen v roce 1892. Po únoru 1948 byl KČT včleněn do 
„obrozeného" Sokola a klub se tak stal jedním z odborů tělovýchovné jednoty v rámci sjednocené 
tělovýchovy. Po roce 1990 došlo znovu k obnovení Sokola i Klubu českých turistů. Od roku 1992 
vystupuje odbor již jako KČT Sokol Turnov. Aktivně využívá oddílovou chatu Bosna v Pasekách nad 
Jizerou. 
Klub sdružuje několik skupin:  
Starší členstvo: nad 55 let, schází se každý druhý týden v sokolovně a i v roce 2013 pořádali 
pravidelné výlety (11 pěších, 1 automobilový do Jabkenic a okolí a 2 autobusové – pětidenní do České 
Kanady a sedmidenní do italských Dolomitů, 47 účastníků). V rámci seniorů působí tříčlenná skupina 
podílející se na obnovování značení turistických cest. Senioři pořádají týdenní cvičení jógy pro sebe 
i nečleny. 
Mladší členstvo: Skupina bez věkového ohraničení s velkou absorpční schopností (již pohltila několik 
rozpadajících se skupin). Počet odhadujeme okolo 80. Členové se nevyhýbají žádným přesunovým 
prostředkům (pěšky, kola, lyže, voda, auta) ani svatbám, oslavám, atletice, běhům a brigádám. 
Tom (Turistický oddíl mládeže – Tomíci): Oddíl je určen pro skupinu dětí ve věku od 9 do 15 let. 
Podniká turistické pěší výlety, jezdí na kole, šplhá na horolezecké stěny, jezdí na lodích a utkává se 
s ostatními Tomíky v různých závodech. Akce oddílu jsou o víkendu, a to většinou jednou za měsíc. 
V roce 2013 se podařil vyřešit problém s nedostatkem dětí. Oddíl uspořádal tradiční letní tábor na 
louce Vrbovně, který se velmi vydařil. 
Minitom: Činnost je zaměřena na práci s dětmi ve věku 6-11 let. Během celého roku připravuje 
jednodenní akce, jako je bruslení, pěší výlety, vánoční setkání a jiné. Vyvrcholením celoroční práce je 
tradiční letní tábor pro děti ve věku 0-11 let v Pleskotech. V roce 2013 uspořádal 7 akcí jednodenních, 
3 akce víkendové a týdenní tábor, ten byl ve znamení westernu, zúčastnilo se ho 64 dětí, z toho 5 
kojenců, 5 dětí předškolních a 54 dětí školních. Oddíl má k dispozici 18 vedoucích a 4 praktikanty. 
Menší skupiny (rodiče s podobně starými dětmi, odrostlí Tomíci apod.):  

 Mimoni: pořádají jednodenní cyklistické a pěší výlety, v červenci uspořádali cyklistickou 
výpravu na jižní Moravu 

RD Mejzrovi a spol.: 16 členů a několik příznivců, uspořádali řadu akcí: v lednu lyžování na Bosně, 
běžky na Šumavě, v únoru Lážoplážo, letos nově přes Lužické hory do Liberce, v dubnu Velikonoce na 
Vysočině, v květnu cyklovíkend u Heřmanova Městce, v červnu pěší značení, v červenci osmidenní 
cyklistický výlet z Jihlavy přes Lednici, Mikulov, Podyjí, Novou Bystřici do Jihlavy, v srpnu devítidenní 
trek na Špicberkách (celkem 155 km přes kamenná pole, mechoviště s mnoha brody řek), v září 
pětidenní přechod Nízkých Tater, v říjnu cyklistický výlet na Křivoklátsko. Členové skupiny vyznačili 
žlutou značku Hrubá Skála – Kacanovy a cyklotrasu Turnov – Koberovy 

 Šorejsovi a spol. / Laudovi a spol. / Lesáčkovi a spol. 

 Babibum: mladí rodiče s dětmi, ca 50 členů, kteří pořádají společné aktivity spíše menšího 
rozsahu 

 ChroMáBu: scházejí se především při sportovních akcích, jako bowling, squash ad., v roce 
2013 navštívili Maroko (výstup na největší horu Atlasu Jebel Tubkal 4165 m n. m), tradičně 
jezdí na výpravu Kola Bez Převodů 

 WeGeťáci: aktivně se podílejí na vedení TOMu, několik z nich jsou vedoucími táborů, v roce 
2013 zorganizovali putovní šestidenní výlet do Rudohoří – Volovských vrchů. 

 RD4: skupina čítá stabilních deset rodin, stěžejní akcí roku 2013 byl týdenní stanový tábor na 
Poušti u Bechyně, na kterém se sešlo více než 40 účastníků. Již pátým rokem se skupina 
včetně těch nejmenších členů zapojila do značení turistických cest.  

 
Ke konci roku 2013 měl klub 317 členů, z toho: 79 žáků, 24 dorostenců, 145 dospělých a 69 seniorů 
s průměrným věkem 74,3 let. Z celkového počtu je žen 168 a mužů 149.  
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Přehled akcí KČT (výběr):  

 TU-JE-ČES-KO-KO-TA-TU: 15. června se konala tradiční nezávodní cyklistická akce. Sraz byl 
u supermarketu Billa v 7.00 ráno, návrat kolem 20.00 večer. Název: Turnov, Ještěd, Černá 
studnice, Kopanina, Kozákov, Tábor, Turnov. Délka cca 120km. 

 Pleskotská hra – celooddílová pro cca 100 lidí 
 
Značení turistických tras:  
V roce 2013 byla provedena obnova značení TZT v délce 105,7 km, byla dokončena plánovaná 
výměna směrovek v celém značkářském obvodu (bylo vyvěšeno 113 nových směrovek). ZO Turnov-
Semily byl organizačně začleněn pod Královéhradecký kraj. V Turnově je evidováno 15 aktivních 
značkařů, z toho 2 instruktoři značení, 7 s kvalifikací vedoucí značkař a 6 zaškolený značkař. 
V letošním roce značkaři zahájili rekonstrukci a obnovu pásového cykloznačení v Českém ráji. Celkem 
bylo obnoveno 52,5 km pásových cyklotras. 
 
Chata Bosna: během roku 2012 (výsledky roku 2013 nebyly známy) se na chatě vystřídalo 58 zájezdů, 
zrealizovalo 2762 noclehů a odpracovalo 598 brigádnických hodin 
 
Činnost v roce 2013 TJ Sokol (výběr): 
 
Šibřinky: 14. února se v turnovské sokolovně konala tradiční oslava Šibřinek – ples v maskách. Téma 
Šibřinek bylo Ovoce a zelenina, k tanci i poslechu hráli Kanci paní nadlesní. 
Karneval pro děti: 15. února 
Slavnostní akademie: 9. dubna, zúčastnilo se kolem 60 vystupujících a 150 návštěvníků 
Pleskotská hra: 13. dubna soutěže pro celé rodiny 
Závod všestrannosti: 14. dubna, účastnilo se 70 dětí z celé župy 
Slet pod Řípem: 24.–26. května, účast cca 6500 cvičenců z celé republiky, 24 z Turnova 
Den otevřených dveří v sokolovně 
17. září, ve výroční den narození Miroslava Tyrše, zpřístupnil TJ Sokol budovu sokolovny ve Skálově 
ulici veřejnosti. Po opravě před několika lety se jistě jedná o jednu z nejpěknějších staveb v centru 
města, do níž se však běžný občan jen tak nedostane. Na dopoledne byl připraven program pro děti, 
v němž starosta Sokola Milan Hejduk představil dětem historii tohoto hnutí i historii budovy, poté se 
jim v historickém sokolském kroji předvedl člen turnovské sokolské jednoty Martin Klejch, který poté 
předvedl šplh na laně bez přírazu. Děti si to po jeho vzoru mohly vyzkoušet také. Odpoledne, kdy byla 
budova zpřístupněna veřejnosti, ji navštívilo jen asi deset občanů.  
Vánoční turnaj čtyřher ve stolním tenise, 28. prosince 
Další akce: sjíždění Sázavy / slavnostní chůze cvičitelů / závěrečný tajný výlet žen / rozlučkový 
orienťák v Dolánkách / letní tábory / aerobikovo-kulturní víkend v Praze 
 
Další akce v sokolovně 

 Přednášky cestovatelů s promítáním: 
11. ledna, Peru – od moře až pod Huascarán, Jana a Mirek Mejzrovi / 18. ledna, Jihoafrická republika, 
Jiří Ulmann / 8. února, Kyrgyzstán, Věra Kvapilová / 22. února, Kuba, Magda a Víťa Němcovi / 
8. března, Pákistán, Jana Zdražilová / 22. března, Senegal, Kateřina Hozdecká / 9. dubna, Turecko, 
MUDr. Boháčová 
 
Zdroj: Webové stránky organizace, internet, výroční zpráva nebyla dodána 
 
 

http://kanci.net/
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Tělovýchovná jednota Turnov 
Adresa: Skálova 207, Turnov, 511 01  
Vedoucí: Mgr. Filip Stárek; Předseda: Pavel Svatoš (od r. 2011) 
Sportoviště v péči organizace: Sportovní hala (tzv. hala jednička) včetně sportcentra a sportbaru, 
areál tělocvičny Daliměřice, areál malé kopané v Daliměřicích, areál házené a kanoistiky, areál 
volejbalu a turistická chata Kořenov 
 
Charakteristika:  
Tělovýchovná jednota Turnov, o. s., sdružuje ve 20 oddílech 1134 členů a spravuje 7 samostatných 
sportovních areálů v Turnově. Jedná se o největší sportovní organizaci na Turnovsku. 
 
Přehled akcí v roce 2013 (výběr): 

 Reprezentační ples v KC Střelnice, 4. ročník 

 Příměstský tábor: Druhý týden v červenci se konal premiérový ročník sportovního 
příměstského tábora, který nabízel dětem velké množství sportovních aktivit – házená, rafting, box, 
volejbal, orientační běh, florbal, bowling, futsal, atletika, softbal, basket, squash, stolní tenis, plavání 
a další netradiční hry a soutěže. Tábora se zúčastnilo 32 dětí.  

 Oblastní přebor základních škol ve volejbale: 13. prosince uspořádal oddíl volejbalu TJ Turnov 
oblastní přebor žáků základních škol, jehož cílem bylo nejen nabídnout dětem sportovní vyžití, ale 
také podchytit mezi žáky nadějné volejbalové talenty. Přebor se konal pod záštitou Českého 
volejbalového svazu a s podporou Libereckého kraje.  
 
Stavební akce:  
přestavba recepce a Sportbaru ve Skálově ulici / výstavba plotu za halou ve Skálově ulici směrem 
k panelovému sídlišti / příprava rekonstrukce hřiště na Daliměřicích  
 
Sportovní hala, Skálova 207 
Sportovní hala TJ Turnov ve Skálově ulici v Turnově má rozměry 40 x 21 metrů a jsou v ní standardně 
vyznačena hřiště na florbal, futsal, basketbal, házenou, na odbíjenou pak centrální kurt plus 3 
tréninková hřiště. K hale přísluší 4 šatny vybavené samostatnými sprchami, rovněž je možné využít i 
ozvučení. Veřejnost si může pronajmout hřiště na squash v cenách od 150 do 190 Kč za hodinu (záleží 
na denní době), navštívit saunu za 60 Kč na osobu, hodiny spinningu 85 Kč na hodinu, solárium 5 Kč 
za minutu, vířivku 50 Kč za 30 minut a osobu, vibrační plošinu 30 Kč za 10 minut a osobu. Dále 
probíhají lekce cvičení pro veřejnost, nabídka je proměnlivá dle možností cvičitelů a zájmu občanů. 
Celou halu si může veřejnost pronajmout za cenu 350 Kč (mimo sezonu) a 550 Kč v sezoně. 
V hale je otevřen i Sportbar s nabídkou teplých i studených nápojů a rychlého občerstvení. V roce 
2013 bylo zahájeno používání místnosti Sportbaru i pro cvičební hodiny. 
 
Volejbalové hřiště, Skálova 207 
Areál odbíjené se nachází pod atletickým stadionem ve Skálově ulici v Turnově a nabízí dvě antuková 
hřiště s moderní budovou šaten a zázemím včetně klubové místnosti. Bližší informace získáte na 
sekretariátu TJ Turnov, podmínky využití areálu viz ceník. Po dohodě je možné si pronajmout celý 
areál včetně klubové místnosti s krbem a venkovního ohniště. Cena za pronájem jednoho hřiště je 
60 Kč za hodinu.  
 
Tělocvična Daliměřice, Bezručova 35-36 
Tělocvična se nachází v Turnově-Daliměřicích a má rozměry 12 x 10 metrů. V roce 2011 byla 
dokončena její kompletní rekonstrukce. Jsou zde instalovány basketbalové koše a vyznačena 
tréninková hřiště na badminton a malou odbíjenou (debly). Oddíl kulturistiky a silového trojboje zde 
má vybavenou tréninkovou neveřejnou posilovnu. Celá budova i tělocvična prošly celkovou 
rekonstrukcí a jsou kromě jiného "mateřskou" tělocvičnou oddílů kickboxu, boxu, RS Daliměřice 
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a silového trojboje a kulturistiky. Pronájem tělocvičny je možný za 150–200 Kč na hodinu. Za budovou 
tělocvičny je zcela nové (dokončeno 2012) menší hřiště s umělou trávou na odbíjenou o rozměrech 
14x8m. Veřejnost si je může pronajmout za 50 Kč za hodinu. 
Daliměřická sokolovna je historickým objektem, vznikla přestavbou původního objektu zájezdního 
hostince. Po roce 1945 objekt přešel do majetku TJ Turnov. Na konci tisíciletí byla budova 
v žalostném stavu. Práce na postupné rekonstrukci byly započaty v roce 2002 
 
Areál malé kopané Daliměřice, Bezručova u čp. 1 
Areál malé kopané se nachází v Turnově-Daliměřicích a v současné době je zde k dispozici velké hřiště 
o rozměrech 50x25m se škvárovým povrchem. Celý areál se v současné době připravuje na celkovou 
rekonstrukci na víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro sportovní oddíly i veřejnost. Termín závisí 
na finančních možnostech TJ Turnov. Cena za pronájem hřiště je 100 Kč za hodinu. 
 
Areál házené a kanoistiky, Palackého, za čp. 536 a 526 
Areál házené a loděnice „mezi mosty“ v Turnově zahrnuje dvě házenkářská hřiště s povrchem 
Nisaplast a asfalt a budovu loděnice. Hřiště je v současné době přístupné zdarma (klíče jsou na 
recepci přilehlého hotelu Eden). Loděnice byla v roce 2011 nově opláštěná a slouží členům oddílu 
kanoistiky TJ Turnov. 
 
Turistická chata Kořenov, Kořenov 201 
Turistická chata v Kořenově v Jizerských horách se nachází asi 300 metrů za odbočkou na Jizerku 
a Příchovice u hlavní silnice ve směru Tanvald-Harrachov. 
K dispozici je zde 6 pokojů. Chata je vybavena sprchami, WC, společenskou místností a jídelnou 
(spojené prostory), vybavenou kuchyňkou, sušárnou, lyžárnou, venku je pak k dispozici ohniště 
a travnatá plocha využitelná např. pro malou odbíjenou.  
 
Přehled oddílů: 
 

 Atletický akademický klub, předseda Břetislav Zeman 
Počet členů v roce 2012: 17, v roce 2013: 17, z toho mládež: 2 
Oddíl trénuje v tělocvičně v Daliměřicích, účastnil se soutěže v Rumburku a krajského přeboru 
družstev mužů, kde skončil sedmý, nejlepším závodníkem byl na členské schůzi vyhlášen Jaroslav 
Koreň. 
 

 Basketbal, předseda Tomáš Bevilaqua 
Počet členů v roce 2012: 92, v roce 2013: 92, z toho mládež: 44 
Historie: Počátky turnovského basketbalu spadají do válečných let. Na reálném gymnáziu získal tento 
nový sport oblibu mezi studenty a ti přišli na myšlenku provozovat košíkovou závodně. Proto 
v červenci 1943 ustanovili při LTK Turnov oddíl, jehož prvním předsedou se stal St. Šupita. Již při 
založení oddílu se začal vydávat klubový časopis, který tehdejší členové nazvali poeticky Košpleta. 
První zápas sehrál LTK Turnov v Polabské divizi 26. 9. 1943 na rozbláceném hřišti v Jičíně a prohrál 
14:113. 
V současnosti má turnovský basketbal čtyři družstva: muže, dorostence, žáky a minižáky. Všechna 
družstva startují v krajských soutěžích. Celou historii oddílu zachycují kroniky, do kterých události 
nezapomenutelně zapisoval (kromě první, válečné kroniky) Květik Kozderka.  
V roce 2013 slavil oddíl 70 let své činnosti. (Fotografie ve fotopříloze). Již v dubnu se v Turnově 
odehrály tři zápasy finále Českého poháru za účasti šesti nejlepších týmů Mattoni NBL. 29. června se 
konaly hlavní oslavy, v hale TJ Turnov se konal Turnaj generací a poté nastoupila turnovská All stars 
proti legendám českého a československého basketbalu. 
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Aktivní byla 3 mužstva – muži hráli východočeskou ligu, kde skončili na 7. místě. Od další sezony 
budou hrát 2. ligu, spolu s jičínskými hráči. Junioři U19 hráli oblastní přebor juniorů a skončili na 
3. místě, mužstvo kadetů U17 se účastnilo oblastního přeboru kadetů. 
 

 Box, předseda Jan Bartoš 
Počet členů v roce 2012: 16, v roce 2013: 16, z toho mládež: 4 
V soutěžích oddíl zastupovali tito hráči: v přípravce 9letý Tomáš Bárta – nastoupil ve třech zápasech 
a všechny vyhrál, a Filip Vérteši – nastoupil ve dvou zápasech, které vyhrál. V kategorii kadetů Petr 
Vít, v kategorii juniorů Dominik Vesecký, za muže Milan Sehnal, Miroslav Kravec a Hayrullojon 
Akkhmatjonov (z Uzbekistánu) a za ženy Alžběta Šulcová. (Fotografie ve fotopříloze). 
 

 Florbal, předseda Radim Kolomaznik 
Počet členů v roce 2012: 164, v roce 2013: 164, z toho mládež: 69 
Oddíl byl založen v roce 1998 a dnes soutěží ve 3. lize. Týmů je sedm: muži, dorostenci, starší žáci, 
mladší žáci, elévové, dorostenky, mladší žákyně. Muži vyhráli soutěž a postoupili do 2. ligy. 
 

 Futsal, předseda Jindřich Vaňátko 
Počet členů v roce 2012: 31, v roce 2013: 31, z toho mládež: 1 
V roce 2013 slavil oddíl 15 let trvání. Oddíl uspořádal 13. ročník Turnovské futsalové ligy, ve které 
skončil na 5. místě.  
 

 Házená, předseda Mgr. Petr Ouvín 
Počet členů v roce 2012: 102, v roce 2013: 105, z toho mládež: 55 
Oddíl má 6 družstev: muži, ženy, dorostenky, mladší a starší žáky, mladší a starší žákyně a přípravku. 
Muži skončili na 6. místě – nejlepším střelcem byl Roman Holubka. Ženy hrály druhým rokem 2. ligu 
a skončily na jejím předposledním místě. Starší žáci hráli krajský přebor a skončili na posledním místě. 
Starší žákyně hrály přebor Prahy. Mladší žákyně hrály v první sezoně a skončily na 3. místě.  
 

 Kanoistika, předseda Martin Goruk 
Počet členů v roce 2012: 35, v roce 2013: 35, z toho mládež: 2 
Historie: V místech, kde se dnes nachází loděnice a vodácký klub, byla ve dvacátých letech 20. století 
první veřejná městská plovárna. Místní občané tu hojně využívali dřevěnou plošinu podepřenou sudy. 
Změna nastala v roce 1939, kdy byla u původně dřevěného jezu u Slánek postavena žlutočervená 
plovárna a vodácký oddíl pak působil tam. V sezoně 2013 na sebe upozornili kanoisté Jan Miller st. 
(v kategorii nC1m se stal mistrem ČR věkové třídy masters, celkově obsadil 7. místo), Jan Miller ml. 
(v konečném pořadí českého oblastního žebříčku skončil na 5. místě v kategorii C1m a na 6. místě 
v kategorii K1m), Pavel Kozderka (v konečném pořadí českého oblastního žebříčku skončil na 20. 
místě v kategorii K1m).  
 

 Kickbox, předseda Jan Kazda 
Počet členů v roce 2012: 24, v roce 2013: 20, z toho mládež: 1 
Oddíl se v dubnu zúčastnil juniorské ligy boxu v Kralupech nad Vltavou – nejlepšími závodníky byli 
Markéta Brožová a Andrei Gomzyk. V říjnu se konalo mistrovství světa na Krétě, kde se Petr Kazda 
stal Mistrem světa! Jan Kazda skončil na 3. místě. 
 

 Malá kopaná, předseda Petr Koubus 
Počet členů v roce 2012: 55, v roce 2013: 41, z toho mládež: 0 
Historie: FC Dalmach Turnov – oddíl malé kopané a futsalu vznikl v roce 1991. Tímto byla 
odstartována série turnajů v malé kopané, a to většinou v okolí Turnova. Téměř nepřetržitě už od 
roku 1993 se oddíl účastní turnaje ve Vilémově. V roce 1995 oddíl založil turnovskou ligu v malé 
kopané. Vstupem do turnovské TJ získal možnost využívat hřiště na Daliměřicích. Do prvního ročníku 
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se přihlásilo 15 družstev. Soutěž na amatérské úrovni se hraje na Daliměřicích za každého počasí 
stále. Po založení ligy se členové klubu přestali věnovat turnajům v takové míře jako dříve a tráví čas 
i jinými sporty a akcemi s rodinami. Jezdí pravidelně do Hluboké na Liberecku na lyžařskou chatu. 
V roce 1999 se od nich oddělil FC Kozel a založil samostatný oddíl futsalu.  
A-tým hraje 2. ligu Západ, ve které se umístil ve středu tabulky na 6. místě, a B-tým hraje Liberecký 
krajský přebor. Oddíl uspořádal 19. ročník Turnovské ligy na škvárovém hřišti na Daliměřicích, umístil 
se na 3. místě.  
 

 MTBO (orientační závod na horském kole), předseda Eduard Folprecht 
Počet členů v roce 2012: 16, oddíl prochází krizí v počtu členů, aktivně se v roce 2013 závodů účastnili 
pouze 3 jezdci, ovšem bez výsledků.  
 

 Musher club Český ráj, předseda Jan Šabaka 
Počet členů v roce 2012: 10, v roce 2013: 10, z toho mládež: 0 
Oddíl je registrován pod Svazem sportu psích spřežení, pořádá závody v canicrossu, dogtrekkingu. 
Velmi aktivní oddíl.  
Výběr z akcí:  
18. května – Hornobězděkovský bikejoring 
19. května - Hill´s cup Horní Bezděkov, 2. závod ze seriálu Hill´s cup 2013 
24. května – Workshop canicross pro všechny v Liberci 
23. června – Canicross ve Hvězdě, 3. závod ze seriálu Hill`s cup 2013  
24. srpna – Jizerskohorský dogtreking, 5. ročník běžecko-chodeckého závodu. Pořádal Musher club 
Český ráj v Českém Šumburku, účastnilo se 62 závodníků, závodit mohli i ti bez psa, resp. se psem 
plyšovým 
 

 Orientační běh, předseda Jindřich Kořínek 
Počet členů v roce 2012: 80, v roce 2013: 107, z toho mládež: 21 
Historie: Koncem sedmdesátých let se zformovala skupina nadšenců pro orientační běh, kteří 
s podporou pamětníků původního turnovského orientačního oddílu (1968-1970) a několika bývalých 
jičínských běžců dovedli svou zálibu až k založení oddílu. Stalo se tak 1. ledna 1981. Oddíl 
orientačního běhu TJ Turnov oslavil k 1. lednu roku 2011 tři desítky let svého aktivního působení. 
I v současné době je stále jedním z nejpočetnějších oddílů Tělovýchovné jednoty Turnov. Ve 
spolupráci se Žlutou ponorkou a Samostatným orientačním klubem (SOK) fungují 3 
tréninkové podskupiny mládeže (začátečníci, žáci a dorost), skupina dospělých a též početná a aktivní 
skupina veteránů. Společné tréninky se konají od listopadu do března v hale TJ Turnov (resp. 
klubovně pro nejmenší), od dubna do října pak mapové venku každou středu s výjimkou hlavních 
prázdnin. Oddíl pravidelně pořádá závody oblastního žebříčku a tradiční dvoudenní víkendové závody 
v srpnu - Pěkné prázdniny, které se stávají každým rokem vysoce oceněným sportovním podnikem na 
Turnovsku. Vzhledem k umístění většiny atraktivních terénů v CHKO Český ráj se závody nejčastěji 
pořádají v Žehrovských lesích nebo mezi Kacanovy a Valdštejnem a jsou tak velmi atraktivní pro 
početnou škálu závodníků, kteří se do oblasti velmi rádi vracejí. 
 
Úspěchy oddílu v roce 2013: 

 zisk dvou zlatých medailí na mistrovství České republiky 

 účast dvou závodníků (Michaela Gomzyk Omová a Tomáš Dlabaja) na mistrovství světa 

 závodu Pěkné prázdniny se zúčastnilo 1200 běžců z devíti zemí, kapacita přihlášek byla 
navršena po 19 hodinách od zahájení přihlašování.  

 pořádání ankety Sportovec roku města Turnova (viz samostatná zpráva), 1. místo Tomáš 
Dlabaja 

 nové klubové dresy 

 9. místo v anketě Sportovec roku 2013 Libereckého kraje (Patrik Horák),  
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 anketa Sportovec roku Semilského okresu: jednotlivci mládež 3. místo (Patrik Horák), 
kolektivy mládež 3. místo, kolektivy dospělých 2. místo, sportovní naděje (Patrik Horák), 
družstva žactva a dorostu 1. místo (štafeta dorostenců), družstva junioři a dospělí 1. místo 
(družstvo dospělých), sportovní akce 3. místo (Pěkné prázdniny). 

 
 Radiový orientační běh (Fox team Turnov), předseda Miloslav Nečas 

Počet členů v roce 2012: 32, v roce 2013: 32, z toho mládež: 0 
Hlavní tahouni oddílu se v roce 2013 věnovali běžnému orientačnímu běhu (Michaela Gomzyk 
Omová, Jana Omová, Martin Baier). Nejlépe závodili Jakub Oma (pět mistrovských titulů, jedno 
stříbro – první místo národního žebříčku) a Andrej Gomzyk (tři stříbra a druhé místo v národním 
žebříčku). V turnovské štafetě se umístili na 3. místě. 
Na Mistrovství Evropy v Kudowě Zdróji se Jana Omová stala mistryní Evropy ve foxoringu v kategorii 
nad 60 let a získala bronzovou medaili ve sprintu, Martin Baier se potřetí za sebou stal mistrem 
Evropy v klasickém závodě a skončil na 2. místě ve foxoringu a Jakub Oma získal dvě stříbrné medaile 
v klasickém závodě v pásmu 3,5 MHz a ve sprintu a bronzovou medaili z foxoringu.  
 

 RS Daliměřice (RS = Rekreační sporty), předseda František Zikuda,  
Počet členů v roce 2012: 40, v roce 2013: 51, z toho mládež: 19 
Oddíl je rozdělen do čtyř cvičebních skupin – starší žákyně, rodiče s dětmi, ženy a muži.  
29. června uspořádal v daliměřické hale 2. ročník Daliměřického sportovního dne, kterého se 
zúčastnilo kolem osmdesáti cvičenců.  
8. prosince oddíl uspořádal 2. ročník volejbalového turnaje Memoriál Dana Pavlišty v hale TSC 
Turnov.  
 

 RS Mašov, předseda Petr Taussig 
Počet členů v roce 2012: 165, v roce 2013: 163, z toho mládež: 27 
Oddíl zajišťuje sportovní vyžití pro širokou oblast Mašova a okolních obcí, pravidelně zde cvičí kolem 
130 osob. Oddíl pořádá řadu akcí, kterými pomáhá oživovat dění v obci – Sokolský ples, karneval a 
další. Trápí ho stav škvárového hřiště. 
 

 Samostatný orientační klub, předseda Václav Zakouřil 
Počet členů v roce 2012: 82, v roce 2013: 100, z toho mládež: 51 
16. března: Jarní skály – běh od hotelu Helikar z Podkosti, účast 670 běžců 
20. října: Pohár SOK – start ve Skokovech, účast 700 běžců 
 

 Silový trojboj a kulturistika, předseda Jiří Richtr 
Počet členů v roce 2012: 13, v roce 2013: 3 + 9, z toho mládež: 0 + 0 
 

 Squash, předseda Martin Beksa 
Počet členů v roce 2012: 4, v roce 2013: 5, z toho mládež: 0 
Oddíl hraje 3. ligu, odehrál 14 zápasů a skončil na 6. místě ve skupině. Třetím rokem provozuje 
squashovou školu, v roce 2013 v ní hrálo 10 dětí ve věku 9-14 let.  
 

 Volejbal, předseda Jana Matějková 
Historie oddílu se datuje k roku 1950, v současnosti má oddíl 5 týmů – muže A (2. liga), muže C, ženy 
A, kadetky a juniorky, katedy a juniory. (Fotografie ve fotopříloze). 

 
Počet členů v roce 2012: 120, v roce 2013: 120, z toho mládež: 25 
Historie: Samotný turnovský volejbalový oddíl má své počátky v roce 1950. V Turnově se volejbal hrál 
i dříve. Podle kroniky sokolské jednoty Turnov se v rámci jednoty hrála tak zvaná podbíjená již v roce 
1922. Samotný oddíl však v tehdejším Sokole založen nebyl, i když družstva mužů i žen hrála dobrý 
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volejbal, o čem svědčí četné ceny z let 1930 až 1938. Zrod nynějšího oddílu se datuje od roku 1950. 
Svědkem tohoto začátku je turnovské koupaliště v Dolánkách, kde se scházela parta lidí, kteří zde 
trávili svůj volný čas a hráli u jezu na provizorním travnatém hřišti volejbal. Byli to zaměstnanci 
tehdejšího n. p. KONOPA (nyní Juta Turnov). 

 8. prosince se konal 2. ročník turnaje Memoriálu Dana Pavlišty, který uspořádal oddíl 
rekreačních sportů Daliměřice v TSC hale v Alešově ulici. Místní družstvo skončilo na posledním, 
6. místě. Na prvním se umístilo družstvo z Líšného. 
 
Zdroj: Ročenka TJ Turnov 2012 a závěrečná zpráva TJ Turnov 
 
 

Tělovýchovně sportovní klub  
Adresa: Alešova 1865, Turnov, 511 01 (sportovní hala dvojka) 
Předseda: Jiří Vele 
 
Charakteristika:  
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.  
 
Oddíly:  

 Oddíl SPV – Sport pro všechny: organizuje pravidelná cvičení pro své členy i pro veřejnost 
(členové roční vstup na všechna cvičení 500,- Kč, nečlenové 20,- Kč za jednu lekci). Cvičební 
hodiny: seniorky zdravotní, ženy, předškolní děti, žáci a žákyně, sportovní hry, cvičení na 
velkých míčích, muži, plavání (v bazénu na Výšince) a volejbal 

 Judo: předseda Radek Louda 
Aktivní oddíl se silným dětským zastoupením se účastní řady závodů. V srpnu uspořádal 
soustředění v Doksech, dětský oddíl baby juda byl zcela naplněn, úspěch v závodě 
Samurajská katana se turnovský oddíl umístil na celkovém 1. místě (soutěže se účastnilo 467 
mladých judistů z 15 oddílů). Oddíl mužů skončil po posledním kole letošního ročníku 1. ligy 
na 2. místě.  

 Badminton: kontaktní osoby Věra Smaržová a Miroslav Žák 
 Horolezecký oddíl: kontaktní osoba Jakub Cicvárek, oddíl provozuje umělou lezeckou stěnu 
 Florbal: bez informací 
 Oddíl malé kopané: bez informací 

 
Dále organizují (nebo pronajímají halu na konání) následujících cvičení pro veřejnost: cvičení zumba, 
aerobic a bodyboxing, obvykle vždy jednou týdně.  
 
Zdroj: Internetové stránky a tisk, výroční zpráva nebyla dodána 
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Přílohy 

 
Tato část kroniky se bude každým rokem výrazně lišit. Budou zde uveřejněny různorodé materiály, na 
které by se v jiných částech kroniky nedostalo místo, ale které si přesto zaslouží naši pozornost 
a v budoucnu snad čtenáře potěší, neboť informují o zajímavých aspektech našeho života.  
 
 

Doprava ve městě 
 

Pěší doprava 
Město během dne je stále plné lidí pohybujících se pěšky, přestože většina z nich vlastní nohy využívá 
jen k přesunu na kratší vzdálenosti. Vzhledem k nárůstu automobilové dopravy jsou chodci odkázáni 
jen na chodníky a při chůzi musejí dávat na auta velký pozor. Podle všeobecně platných silničních 
pravidel je nutné k přechodu přes silnici využívat pouze tzv. přechodů pro chodce, které jsou značeny 
na silnicích v podobě bílých, s chodníkem vodorovných pruhů. Strážníci mohou přechod přes silnici na 
jiných místech pokutovat, v Turnově to však nedělají a Turnováci toho moc nezneužívají. Pohyb po 
městě bez omezení je dalekou minulostí, a dnes většinu lidí ani nenapadne, že to mohlo být někdy 
jinak. V Turnově neexistují pěší zóny, tedy místa, kam auta nesmí vjet. Procházku městem bez obavy 
z aut si mohou Turnováci vychutnat v podstatě jen během několika akcí ve Skálově ulici (zářijový den 
bez aut v rámci týdne mobility či o vánočních trzích). Pěší chůze je v dnešní době především otázkou 
pěší turistiky.  
 

Cyklistická doprava 
Jen málo lidí využívá kola pro nutný pohyb po městě a okolí. Většina cyklistů, kterých je hlavně v létě 
na silnicích i v přírodě k vidění velké množství, jsou výletníci či sportovci. Těch ale v posledních letech 
stále přibývá. Turistika cyklistická začíná nad tou pěší pomalu převažovat.  
 

Osobní doprava 
Většina lidí, a to nejen v Turnově, využívá k vlastní přepravě osobní automobily, jejichž nárůst je 
v posledních letech nezastavitelný. Nejen v našem městě tento trend způsobuje mnoho problémů, 
které však zatím nejsou neřešitelné. Kromě neustálé nutné údržby silnic, která je velmi nákladná, jsou 
viditelnými problémy především zácpy v dopravních špičkách, zejména před osmou hodinou ranní 
a kolem čtvrté odpoledne (před začátkem školního vyučování a pracovní doby a na jejich konci). 
V Turnově se doprava zpomaluje především při průjezdu náměstím. 
 

Městská hromadná doprava  
Hromadná doprava je ve městě organizována pouze pomocí autobusů, které provozuje semilská 
firma BusLine a. s. (ta zajišťuje i meziměstskou dopravu v celém kraji a obstarává i dálkové 
vnitrostátní tratě, má celkem 400 autobusů a obsluhuje 180 linek). Sídlo firmy je v Semilech, v ulici Na 
Rovinkách 211, středisko Turnov se nachází Na Lukách 2198. 
V roce 2013 byly v Turnově provozovány 3 linky: 
Bus č. 1 (675301): Autobusové nádraží – Terminál u železniční stanice – Pelešany – Mašov – 
Autobusové nádraží. Linka má 17 zastávek a jezdí v pracovních dnech kyvadlově 4x denně. 
Bus č. 2 (675302): Ohrazenice – Maškova zahrada – U Karla IV. – Nemocnice – Výšinka – Ohrazenice. 
Linka má 26 zastávek a jezdí v pracovních dnech kyvadlově 12x denně. 
Bus č. 22 (657322): Nemocnice – Terminál u železniční stanice – (Přepeře) – Ohrazenice – Terminál 
u železniční stanice – Maškova zahrada – U Karla IV. – Nemocnice. Linka má 39 zastávek a jezdí 12x 
denně, i o víkendech.  
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Pro dopravu po městě využívají občané i meziměstských nedálkových linek, které zastavují na 
městských zastávkách (např. Turnov – Železný Brod, Turnov – Jablonec nad Nisou – Frýdštejn, Turnov 
– Jičín a mnoho dalších, autobusy jezdí v podstatě do každé okolní obce) 
 
Zvýšení jízdného v MHD 
Od 1. července došlo ke zvýšení cen jízdenek v městských autobusech. Z původních 8 korun vyrostla 
cena na 10 korun. Cena týdenní jízdenky vzrostla z 64 na 72 korun a měsíční z 240 na 270 korun. 
Důvodem bylo sjednocení tarifů jízdného v rámci Libereckého kraje.  
 

Meziměstská doprava autobusová 
Pro dopravu mimo město využívají občané Turnova, kromě vlastních osobních automobilů, autobusy 
nebo vlaky.  
Autobusová doprava se dělí na místní (je pomalejší, autobusy zastavují na většině zastávek na trati) 
a dálkovou (rychlejší, autobusy zastavují jen na několika větších stanicích na trati, případně až 
v konečné destinaci). Dálkové autobusy odjíždějí buď z autobusového nádraží Na Lukách, nebo 
z nového terminálu u železniční stanice (vlakového nádraží), případně z obou.  
Nový dopravní terminál pro autobusovou dopravu (vedle hlavního vlakového nádraží) byl slavnostně 
otevřen 4. listopadu 2011. Od té doby je občany hojně využíván. Velká část autobusových linek však 
stále zajíždí i na staré autobusové nádraží Na Lukách. Celková ztráta z provozování terminálu za rok 
2012 činila 269.065 Kč, Rada města se 11. března usnesla na zvýšení poplatku za vjezd autobusu na 
terminál s platností od 1. dubna 2013 ze 3,- Kč na 6,- Kč.  
 

Meziměstská doprava vlaková 
Vlaky, které projíždějí Turnovem, se dělí na dvě rychlostní kategorie – na rychlíky a osobní. Ve městě 
jsou tři vlakové zastávky – vedle hlavního nádraží (vlaková stanice Turnov v ulici U Nádraží) také 
vlaková stanice Turnov-město (v Sobotecké ulici) a vlaková stanice Dolánky. Z Turnova vedou tratě ve 
směru Praha, Liberec, Pardubice a Jičín. Většina vlaků odjíždí pouze z nádraží, jen osobní vlaky ve 
směru Jičín a Pardubice využívají menší vlakové stanice, které jsou však již několik let bez obsluhy 
a jízdenky si cestující kupují u průvodčího až ve vlaku. Budova hlavního nádraží je v současnosti ve 
špatném stavu, firma České dráhy, které budova patří, již několik let slibuje generální rekonstrukci, 
zatím k ní však nedošlo.  
 

Školní autobusy 
Jelikož jsou v centru města tři velké základní školy a několik škol středních, je potřeba k nim každé 
ráno dopravit velké množství dětí a odpoledne je zase rozvést do domovů. Město se proto snaží již 
několik let prosazovat tzv. školní autobusy – tedy posílení běžné autobusové dopravy v daných 
hodinách. Většina rodičů však stále vozí děti do školy autem, a díky tomu vznikají velké dopravní 
zácpy v centru města.  
V roce 2013 jezdil školní autobus ráno nejprve na Havlíčkovo náměstí (pro ZŠ 28. října), poté staví 
v Husově ulici (ZŠ Skálova – děti musí jít přes park) a v Žižkově ulici. V Husově ulici není přechod pro 
chodce a dětí musejí přebíhat rušnou vozovku. Tato situace bude muset být řešena. Do konce roku 
2013 se tak ale nestalo.  
Do tzv. školních autobusů jsou zahrnuty tyto spoje: 
 Modřišice – Přepeře (linka 670309), odjezd z Modřišic v 7.20 hodin, od terminálu v 7.30, od zastávky 
v Nádražní ulici u lékárny v 7.31 hodin. 
Holenice – Rovensko pod Troskami – Karlovice (linka 670358), odjezd z Holenic v 6.40 hodin, 
z Rovenska v 7.05, z Karlovic v 7.23, z Turnova-Kamence v 7.31 hodin. 
Příšovice – Přepeře (linka 670364), odjezd z Příšovic v 7.15 hodin, z Přepeř v 7.24, od sídliště 
Přepeřská v 7.27 a z terminálu v 7.30 hodin. 
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Sobotka – Žďár – Svijany (linka 670365), odjezd ze Svijan v 7.10 hodin, z Přepeř v 7.25 a od terminálu 
v 7.32 hodin. 
Ohrazenice - nemocnice (linka 670310), odjezd z Ohrazenic v 7.18 hodin a z terminálu v 7.30 hodin. 
 

Turistické autobusy a cyklobusy 
1. června byl zahájen provoz části letních turistických autobusů v Českém ráji, a to už po čtrnácté. 
1. června byl zahájen provoz na červené, žluté a hnědé lince a 1. července na lince modré 
a zelené. Provoz byl ukončen na konci prázdnin. Turistické autobusy byly provozovány na pěti linkách, 
přičemž na všech byla možná přeprava jízdních kol. Do projektu byli zapojeni dva dopravci – BusLine 
a Dopravní podnik Kněžmost. Turistické autobusy a cyklobusy jsou určeny pro snadnější přepravu 
zájemců k turistickým cílům v okolí a samozřejmě umožňují přepravovat i jízdní kola. Proto není 
problémem vydat se na cyklovýlet i do Jizerských hor.  

 Trasa I - červená: Turnov - Vyskeř - Hrubá Skála - Vidlák - Újezd pod Troskami - Libuň - Jinolice 
- Prachov - Holín - Jičín  

 Trasa II - žlutá: Jičín - Jinolice - Březka - Mladějov - Sobotka - Libošovice - Vyskeř - Olešnice - 
Všeň - Turnov - Hrubá Skála - Turnov  

 Trasa III - modrá: Semily - Chuchelna - Radostná pod Kozákovem - Rovensko pod Troskami - 
Újezd pod Troskami - Libuň - Holín - Jičín  

 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 

 Trasa V - hnědá: Mladá Boleslav - Kosmonosy - Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradiště - 
Boseň - Kněžmost - Branžež - hrad Kost - Sobotka  
(Fotografie ve fotopříloze). 

 

Parkování 
Aut stále přibývá, vlastní ho téměř každý, velká část rodin vlastní vozů víc. A tudíž se objevil 
související problém. Kde auta zaparkovat? Hlavně na sídlištích a u bytových domů je to někdy 
k večeru téměř nemožné (i když místo by někdy bylo, ale někteří řidiči odmítají auto zaparkovat dále 
než pár metrů od vchodu do domu). Na sídlišti u nádraží je 850 bytů, původně zde bylo 260 
parkovacích míst. Po regeneraci sídliště, která probíhá po etapách, by jich tu mělo být zhruba 500. 
Sídliště U Nádraží a na Přepeřské mají v okolí dost zděných garáží, které situaci pomáhají řešit. 
Nejhorší je ale situace na Výšince – její řešení je zatím v nedohlednu a nebude jednoduché (až 
patnáct nových parkovacích míst vzniklo na podzim 2013 u tamní kotelny). Městští policisté řeší stále 
častěji zásahy u aut, která parkováním zamezují další dopravě, nebo která jejich majitelé odstavují na 
zelených plochách, za což hrozí až 5000 korun pokuty. Domluvy mnohdy nestačí, a tak se dostalo i na 
udělení těchto vysokých pokut. Na Výšince dokonce vytáhli majitele aut se zablácenými koly od 
hlubokých brázd, kteří svými auty vyjeli v nově osázeném trávníku, na brigádu, která měla trávník 
vrátit do původní podoby. Snad to pro tyto majitele bude výstrahou do budoucna, že autům 
nemůžeme obětovat každý volný kousek místa. (Fotografie ve fotopříloze – březen). 
 
Parkoviště a úhrady za stání 

 Centrální parkoviště u autobusového nádraží: zdarma 

 Koňský trh a v ulici Abigail Horákové: v po–pá 6.00–18.00, so 6.00–12.00; do jedné hodiny 
5 Kč, za každou další hodinu 20 Kč 

 náměstí Českého ráje: po–pá 6.00–18.00, so 8.00–15.00; do jedné hodiny 20 Kč a 50 Kč za 
každou další hodinu  

 Havlíčkovo náměstí: po–pá 6.00–18.00, so 6.00–12.00; první hodina 10 Kč, každá další 20 Kč 

  ul. 28 října: po–pá 6.00–18.00 hod., so 6.00–12.00; do jedné hodiny 10 Kč, každá další hodina 
20 Kč 

http://www.cesky-raj.info/filemanager/files/file.php?file=96589
http://www.cesky-raj.info/filemanager/files/file.php?file=96590
http://www.cesky-raj.info/filemanager/files/file.php?file=96591
http://www.cesky-raj.info/filemanager/files/file.php?file=96592
http://www.cesky-raj.info/filemanager/files/file.php?file=96593
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 Parkoviště naproti Baťovně: po–pá 8.00–17.00, so 8.00–12.00; 20 Kč za hodinu a 20 Kč za 
každou započatou další hodinu 

 U Raka: po–pá, sobota dopoledne; 10 Kč za celý den 

 u nemocnice: po–pá 6.00–18.00, so 6.00–12.00; první čtyři hodiny za 5 Kč, každá další hodina 
za 20 Kč 

 Parkoviště u nádraží, u Billy: po–pá 6.00–18.00, so 6.00–12.00, ne 12.00–18.00; do 30 minut 
5 Kč, do hodiny 20 Kč, za každou další hodinu 20 Kč 

 ul. Studentská při vjezdu z Nádražní: po–pá 6.00–18.00, so 6.00–12.00; do 30 min. 5 Kč, do 1 
hodiny 20 Kč, každá další hodina 20 Kč 

 ul. Tázlerova: po–pá 6.00–17.00, so 6.00–12.00; do 2 hodin 10 Kč, každá další hodina 20 Kč 

 ul. Skálova: po–pá 6.00–17.00, so 6.00–12.00; do 1 hodiny 5 Kč, každá další hodina 20 Kč 

 na Trávnicích: po–pá 6.00–18.00, so 6.00–12.00; do jedné hodiny 10 Kč, každá další hodina 20 
Kč. 
(zpracováno podle www.turnovskovakci.cz) 

 

Tratě městských autobusů 
Bus č. 1 (675301) 
Autobusové nádraží / U masny / Maškova zahrada / Železniční zastávka / Mašov odbočka / Mašov 
náves / Mašov u lomu / Mašov k Hlavatici / Pelešany / Pelešany rovinka / Pelešany rozcestí / Na 
Kamenci / Výšinka / U Masny / Lékárna / Autobusové nádraží / Terminál u železniční stanice 
 
Bus č. 2 (675302) 
Ohrazenice Pyrám / Ohrazenice náves / Ohrazenice pod hřbitovem / Ohrazenice školka / Fučíkova / 
Odbočka Přepeře / Terminál u železniční stanice / Maškova zahrada / U masny / Autobusové nádraží 
/ Havlíčkovo náměstí / Husova / U Karla IV. / Husova / Nemocnice / Havlíčkovo náměstí / Lékárna / 
Výšinka / Granátová / Maškova zahrada / Terminál u železniční stanice / Fučíkova / Ohrazenice školka 
/ Ohrazenice pod hřbitovem / Ohrazenice náves / Ohrazenice Pyrám 
 
Bus č. 22 (657322) 
Autobusové nádraží / Terminál u železniční stanice / Ohrazenice Pyrám / Ohrazenice náves / 
Ohrazenice pod hřbitovem / Ohrazenice školka / Fučíkova / Odbočka Přepeře / Terminál u železniční 
stanice / Maškova zahrada / U Masny / Havlíčkovo náměstí / Husova / U Karla IV. / Husova / 
Nemocnice / Havlíčkovo náměstí / Lékárna / Výšinka / Granátová / Maškova zahrada / Autobusové 
nádraží / Terminál u železniční stanice / Odbočka Přepeře / Fučíkova / Ohrazenice školka / 
Ohrazenice pod hřbitovem / Ohrazenice náves / Ohrazenice Pyrám / Přepeře Nad Potůčkem / 
Přepeře u hřiště / Přepeře / Přepeře Sklostroj / Přepeře Chemička / Turnov ČSAD / U Benešů / Na 
Krbech / Ohrazenice u výkupny / Ohrazenice Pyrám 
 

Seznam autobusových zastávek  
(Zastávky na území města Turnova a v okolí, kam zajíždějí městské linky) 

1. 5. května – před domem čp. 1357–1358 
2. Autobusové nádraží – Na Lukách 
3. Bukovina – u čp. 38 
4. Daliměřice, hasičská zbrojnice – před čp. 392 
5. Daliměřice, školka – Hruborohozecká, před čp. 349 
6. Dolánky Vápeník – před silničním nadjezdem na Malý Rohozec (ve směru z Turnova) 
7. Dolánky, Bukovina rozcestí – odbočka z hlavní silnice na Kobylku, blízko čp. 53 
8. Fučíkova – u čp. 1747 a naproti 
9. Granátová – před čp. 1929 
10. Havlíčkovo náměstí – směr k nemocnici je před obchodem Vesna 
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11. Hrubý Rohozec – směr od města je u zdi hospodářského dvora, přibližně naproti čp. 353, 

směr do města se nachází o kus dál u ostrůvku s Daliměřickými lípami.  
12. Hruštice – směr na Bělou je před čp. 661, směr do Turnova před hřbitovem 
13. Husova – směr centrum je před čp. 591, směr Šetřilovsko před čp. 602 
14. Kadeřavec 
15. Károvsko – naproti čp. 929 (restaurace) 
16. Kobylka – na křižovatce uprostřed obce, přibližně u čp. 62 
17. Lékárna – pouze směr Výšinka, před domem Antonína Dvořáka 504 
18. Malý Rohozec, pivovar – směr Jenišovice je naproti vjezdu do pivovaru, zastávka stejného 

jména je i kousek od této na odbočce do Malého Rohozce  
19. Malý Rohozec, kolonie – naproti čp. 135, dříve přibližně do roku 2008 zde stávala nádherná 

vzrostlá hrušeň 
20. Malý Rohozec, prodejna – u prodejny čp. 48 
21. Malý Rohozec, sokolovna – na odbočce do Mokřin, naproti čp. 24 a právě bouranému čp. 40 
22. Mariánský hřbitov – nově zřízená zastávka, šikmo naproti vchodu na hřbitov, u budovy 

finančního úřadu 
23. Maškova zahrada – před Penny marketem Sobotecká 2078. Zastávka pro oba směry, autobus 

se otáčí na točně u bývalých jatek 
24. Mašov, k Hlavatici – na křižovatce spojující cestu k Hlavatici a k domům čp. 106, 251 a dál 
25. Mašov, náves 
26. Mašov, odbočka – na odbočce ze Sobotecké ulice 
27. Mašov, Pelešany – na Sobotecké ulici, u čp. 255 a naproti 
28. Mašov, u lomu – směr Pelešany před odbočkou k ulici U Lomu, směr do Turnova pod návsí  
29. Mírová pod Kozákovem, Bělá, Myšina 
30. Na Kamenci – na křižovatce Na Kamenci a Luční 
31. Na Krbech – v Nádražní ulici, u čp. 1100 
32. Nemocnice – v roce 2013 nově upravené prostranství, vznik dvou nástupišť 
33. Nová ves, Valdštejnsko – Směr od Turnova přímo naproti dvoru Valdštejnsko 
34. Odbočka Přepeře – v ulici Fučíkově, směr Ohrazenice před čp. 1817, směr Turnov naproti, 

blíže čp. 1260  
35. Ohrazenice, průmyslová zóna – na ulici Průmyslové, u haly čp. 3000 
36. Ohrazenice, náves 
37. Ohrazenice, pod hřbitovem – u čp. 77 
38. Ohrazenice, Pyrám – u čp. 255 a 167, oba směry naproti sobě 
39. Ohrazenice, školka – na rohu před čp. 128 
40. Ohrazenice, u výkupny – na Nádražní ulici mezi čp. 220 a 110, oba směry naproti sobě 
41. Pekařova – naproti čp. 909 
42. Pelešany – naproti Pelešany 15 
43. Pelešany, rovinka – před Pelešany 80 
44. Pelešany, rozcestí – naproti Pelešany 59 
45. Přepeře – směr Turnov před čp. 21, opačný směr před čp. 225 
46. Přepeře, Chemička – směr Turnov před čp. 1305, opačný směr naproti u parkoviště Preciosy 
47. Přepeře, Nad Potůčkem – v části Přepeře část, u čp. 287 a naproti 
48. Přepeře, Sklostroj – naproti vjezdu do areálu továrny a opačný směr o 100 metrů blíže centru 

Přepeř 
49. Přepeře, u hřiště – u hřiště, naproti čp. 78 
50. Samoobsluha – na Nádražní ulici, u čp. 1129 
51. Šetřilovsko, noclehárna – v aleji Legií, před čp. 754, pouze jeden směr 
52. Šroubárny – směr centrum města před č. 361–363, směr Hrubý Rohozec, před č. 176 
53. Terminál u železniční stanice 
54. ČSAD – směr Turnov před čp. 1308, opačný směr naproti u parkoviště 
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55. U Benešů – směr centrum města před hotelem čp. 1117 a směr Ohrazenice před čp. 1079 
56. U Karla IV. – oba směry proti sobě před Žižkova čp. 518 
57. U Masny – oba směry proti sobě, Sobotecká 242 a 225 
58. U Raka – na náměstí B. J. Horáčka, naproti čp. 317–319 
59. Vesecko – na odbočce, na ulici Vesecko, oba směry mezi čp. 491 a 492 
60. Vesecko hlavní silnice – na silnici do Jenišovic u haly čp. 491, oba směry 
61. Výšinka – oba směry proti sobě, Výšinka 996 a 918 
62. Železniční zastávka – naproti čp. 699 

Točna u bývalých jatek 
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Fotografie zastávek 
 
Autobusové zastávky (čísla odpovídají seznamu zastávek uvedenému výše) 
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Vlakové stanice 

 
Vlaková stanice Turnov (tzv. Hlavní nádraží) 
 

     
 

     
 

     
 
 
Vlaková stanice Turnov-město (tzv. Zastávka) 
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Vzpomínka na 21. srpen 1968 a dny následující  
 
V souvislosti s výročím, které jsme si v roce 2013 připomněli (45 let) přinášíme vzpomínku turnovské 
rodačky, paní Jitky Petruškové, která osudové okamžiky našich dějin prožila na vlastní kůži a sepsala 
je pro městskou kroniku. Paní Petrušková žila se svou rodinou na Károvsku čp. 386. V současnosti žije 
přechodně v Loučkách. Pracuje v turnovském muzeu, kde je nyní nejdéle sloužícím zaměstnancem. 
 
Bylo mi v tom roce 14 let a touto tragickou zkušeností skončilo mé „dětství“. Zpráva o okupaci zastihla 
celou naši rodinu v Mariánských Lázních. Hned po prvním šoku následovala o nic méně šokující cesta 
do Turnova, kterou jsme absolvovali proti směru přesunu okupačních motorizovaných jednotek, my tři 
děti (14, 12 a 2 roky) s našimi rodiči osobním autem Škoda Octavia přímo 21. 8. 1968.  
V Mariánkách jsme zaznamenali tanky na lázeňské kolonádě, výsměch turistů z NDR, omluvu plačící 
Rusky a na cestu jsme díky solidaritě neznámého Čecha dostali kanystr benzínu. Bylo to šestnáct 
vyčerpávajících hodin kličkování mezi obrněnci, tankovými a dělovými hlavněmi, vyvrácenými stromy 
a ke střelbě připravenými samopalníky. Došlo i na podrobnou kontrolu auta, osobní prohlídku 
a výslech, v němž odpovídat připadlo mně, jako nejstaršímu dítěti učícímu se ve škole ruštině. Po 
celodenním řevu tankových motorů byl šokující ten klid na již přeznačeném večerním turnovském 
náměstí, kde početná skupina Turnováků tiše očekávala věci příští. Vojenské motory nás znovu 
dostihly až druhý den 22. srpna. Nevím, co je pravdy na tom, že v okupačním armádním štábu došlo 
k záměně Turnova s Trutnovem, ale až ve čtvrtek 22. srpna se od křižovatky na Hruštici po silnici přes 
Károvsko, kde jsme žili, začala řadit motorizovaná jednotka polské armády. Celý den potřebovali polští 
okupanti na to, aby se zorientovali a ujasnili si polohu města a hlavní cíl - objekt kasáren. Tu první noc 
prožili Poláci na silnici a částečně na poli nad Bělou, kde dnes stojí známý „károvský zámek“ 
(čp. 2036). Teprve další den, tj. 23. 8., přesunuli celou jednotku přímo nad Turnov a hlavně nad 
turnovská kasárna. Myslím, že publikovaný údaj o tom, že první polští obrněnci se objevili před 
kasárny právě 23. 8. v 10 hodin dopoledne, je víc než pravděpodobný a odpovídá skutečnosti. Na 
polích na Hruštici a nad Farářstvím byl sešikován val z hlavní děl v palebném postavení prokládaný 
obrněnými vozy. Víc techniky bylo shromážděno nad dnešní Lidickou ulicí. Kdo znáte toto místo, víte, 
že sebemenší podnět k zahájení palby by znamenal zkázu nejen kasáren, ale celého města. Bohužel 
k těmto strategickým místům důležitým pro ovládnutí města patřila i naše rodinná zahrada 
23. srpnem začalo naše dvouměsíční nucené sousedství s okupační armádou. Náš dům nebyl ze 
zahradní části oplocen, takže svícení do oken se stalo běžnou noční zábavou hlídkujících patrol. Pokud 
někdo vyšel na zahradu, dostalo se mu ihned ozbrojeného doprovodu. Brambory v tom roce tatínek 
kopal pokaždé se samopalníkem v zádech. K ubytování a stravování mužstva byly postaveny obrovské 
vojenské stany, jeden z nich stál přímo uprostřed naší zahrady. Co si okupanti za dva měsíce ovšem 
nepostavili vůbec, byly latríny. Dodnes nechápu, že tento necivilizovaný fakt nezpůsobil 
v bezprostřední blízkosti městské vodárny epidemii nebezpečnou pro celé město. Důležitější než 
hygiena byla pro okupační jednotky důkladná propaganda. Okupační rozhlasové vysílání (nevím, zda 
v ruštině nebo v polštině) prokládané hlasem naší kolaborantské Vltavy a šířené tlampači tvořilo 
téměř celodenní zvukovou kulisu. Utichalo jen, pokud bylo na programu filmové představení 
realizované na zeď obecní stodoly, která stála proti dnešnímu Eldorádu. A hlediště tvořila dolní část 
naší zahrady. Pro zpestření kulturní nabídky vystoupil i estrádní vojenský soubor s dámskou částí 
ansámblu. To všechno jsme doma slyšeli i při zavřených oknech jako vlastní rádio. Pamětníci si jistě 
vzpomenou, že konec srpna a září patřilo k těm deštivějším obdobím. Vojenské boty a těžká technika, 
která zapadala až po nápravy, ještě dokončila naprostou zkázu celého místa. Dva roky po tom, co už 
vlastní sovětská posádka sídlila v turnovských kasárnách a u Karla IV., jsme s motykou a hráběmi 
likvidovali památky po polských okupantech za celkovou náhradu škody ve výši tři sta korun 
československých.  
Největší škody napáchané srpnovou okupací nebyly samozřejmě škody materiální. Zmařené životy, 
poznamenané osudy lidí, jizvy na duši. To jsou ty nejzávažnější následky, se kterými se vyrovnáváme 
dodneška. Věřím, že ani pro čtenáře těchto řádek to není jen vzpomínka na jednu zničenou zahradu, 
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ale vzpomínka na jednu velkou jizvu v našem srdci. Nakonec bych ještě ráda uvedla dvě jména – 
jméno paní Piroutkové a paní Zikmundové. Dvě ženy, na které vzpomínám s úctou. Právě ony 
umožnily turnovským občanům podepsat a připojit se k petici proti okupaci Československa. Se svými 
podpisovými archy se ve vypjatých srpnových dnech rozložily za kovanými dveřmi vchodu turnovské 
spořitelny. Bylo na tom něco symbolického, předznamenalo to dalších následujících 21 
„zamřížovaných“ let. I jejich životní osudy patří k těm poznamenaným. Obě se hned na počátku 
normalizace musely natrvalo rozloučit s turnovským kulturním střediskem, kde léta pracovaly. 
Poslední sovětský voják střední skupiny vojsk opustil Turnov 28. května 1990. Turnov byl jedním 
z prvních svobodných měst v republice!  
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Turnovské hudební skupiny – jejich profilové fotografie 
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Fotokronika Pavla Charouska – přehled zachycených událostí 

 
Není-li uvedeno jinak, najdete podrobnosti o akcích vyfocených ve fotokronice v kapitole Turnov – 
kalendárium. Některá obecná témata nejsou popsána nikde (zima v Turnově apod.) 
 
Leden:  

 Novoroční ohňostroj 

 Regenerace sídliště u nádraží (bez souhrnné informace, zmínky na více místech kroniky) 

 Rekonstrukce ulice 28. října (Turnov – stavební úpravy) 

 DUV Granát – 60 let (Firmy) 

 Kamax (Turnovské firmy) 

 Zápis prvňáčků (Školství) 

 Konec obchodního domu Baťa 

 Prezidentské volby (Česká republika – kalendárium) 

 Muzeum Českého ráje – výstava Salon mladých výtvarníků Jawor – Turnov 2012 (Kultura) 

 TJ Turnov – tým volejbalistů (Sport) 

 Lyžování ve Struhách (Sport – Klub lyžařů) 

 Stavba mostu na cyklostezce mezi Malou Skálou a Rakousy (Turnov – kalendárium duben) 

 Povodeň na konci ledna 
Únor: 

 Český basketbalový pohár 

 Bruslení na kluzišti Duhové energie (Sport – Městská sportovní) 

 Dlaskův statek – Masopust na statku (Kultura – Muzeum) 

 Masopust ZŠ v Alešově ulici  

 Požár tenisové haly  

 Žlutá ponorka – dětský karneval (Školství – Žlutá ponorka) 

 Junák – Čtenářský maraton  

 Spokojený domov (Zdravotnictví) 

 Zima v Turnově 

 Muzeum Českého ráje – výstava Ze sbírek manželů Scheybalových  

 Muzeum Českého ráje – Šestá výstava Klubu českých filatelistů v Turnově  

 Odchod bývalé starostky Maierové a příchod nového starosty 
Březen:  

 Nejlepší sportovec města Turnova roku 2012 

 Starosta města – oficiální portrét 

 ODS Turnov – nový předseda 

 Rekonstrukce ulice 28. října (Turnov – Stavební úpravy) 

 Starosta města – tisková konference s uvedením nového starosty 

 Strategický plán Turnov – veřejné projednávání na Střelnici 

 Buddhistické centrum – otevření 

 Daliměřice – karneval v hasičárně (Zprávy z okrajových částí města) 

 První fotbalový turnaj žen (Sport – FK Pěnčín-Turnov) 

 Parkování v zeleni na Výšince (Přílohy – Doprava ve městě) 

 Modrý kocour 

 Vystoupení poslance Víta Bárty na zastupitelstvu města  

 Dlaskův statek – Velikonoce na Dlaskově statku 

 Setkání učitelů na radnici (Školství) 

 Setkání s občany v Nádražní ulici kvůli kácení zeleně 
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 Skauti vybírali peníze v rámci sbírky Pomoci dětem 

 Turnovský drahokam – loutkářská přehlídka (Kultura – Loutkářský soubor Na Židli) 

 Havárie kamionu v Hluboké ulici 

 Turnovský štěk – přehlídka školních divadelních souborů (KC Městské divadlo) 

 Mateřinka 2013 – přehlídka mateřských škol 
Duben:  

 Prořez zeleně v Nádražní ulici a Nudvojovicích (Turnov – Souhrnné zprávy k začátku roku) 

 Sraz amerických aut na náměstí 

 Muzeum Českého ráje – výstava Karla Janáka 

 Výstavba obchodního centra Kontakt (Turnov – Stavební úpravy) 

 Muzeum Českého ráje – 100. let včelařského spolku 

 Jarní fotbalová divize – zahájení 

 Krajem zastavená stavba silničního mostku v Ohrazenicích u hospody U Dědečků (bez zprávy) 

 Nevybuchlý granát v bytě na Výšince 

 Veřejné projednávání studie dopravy ve městě na Střelnici 

 Cyklostezka Greenway Jizera otevřena (Turnov – kalendárium) 

 Čarodějnice Na Lukách 

 Noc s Andersenem 

 Zahájení turistické sezony 
Květen:  

 Oslavy výročí konce 2. světové války 

 Daliměřice – oslavy 120. výročí hasičského spolku (Turnov – Zprávy z okrajových částí) 

 Antimony 70 v Rovensku pod Troskami (vzpomínka na hrdinství parašutistů z II. světové války 
ze skupiny Antimony, zasáhla celý region. Byla to jedna z nejprestižnějších akcí svého druhu, 
která se široko daleko kdy konala. Do města zavítalo na 5 tisíc lidí. V kronice města Turnova 
není zmiňováno) 

 Setkání majitelů historických motocyklů na Zrcadlové koze  

 Muzeum Českého ráje – 60. výročí DUV Granát 

 Muzeum Českého ráje – Horolezecká fotografie 

 Tankovna Plaudit – nová, dosud neexistující nabídka piva 

 Jarmark ZŠ Žižkova 

 Muzeum Českého ráje – Muzejní noc medová 

 Cvičení integrovaného záchranného systému 

 Setkání občanů se starostou kvůli fúzi nemocnic 

 TOPTEC – otevření špičkového optoelektronického pracoviště  

 Vyvaplast – otevření nové výrobní haly 

 Memoriál Ludvíka Daňka (Sport – Přehled významných událostí) 

 Staročeské řemeslnické trhy (Sport – Přehled významných událostí) 
Červen: 

 Bouda na ulici 

 Divizní tým FK Pěnčín–Turnov 

 Kamax – Den pro rodinu 

 Rekonstrukce ulice 28. října (Turnov – Stavební úpravy) 

 Společné vystoupení čtyř dramatických kroužků ZUŠ 

 Dvořákův Turnov a Sychrov (Kultura – Spolek přátel hudebního festivalu) 

 Turistické cyklobusy 

 Turnov Rudníku 

 Kozafest 2013 (Kultura – Přehled událostí – festivaly) 

 Setkání občanů se starostou na Bukovině 
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 XVI. slavnosti piva Rohozec (Firmy – Pivovar Rohozec) 

 70 let turnovského basketbalu (Sport – TJ Turnov) 
Červenec: 

 Turnov Rudníku – předání šeku s darem (Turnov – kalendárium červen) 

 Galerie Granát – křest knihy (Firmy) 

 Kámen a šperk 2013 

 Rekonstrukce ulice 28. října (Turnov – Stavební úpravy) 

 Bazének na sídlišti u nádraží (Turnov – kalendárium srpen) 

 Daliměřice – demolice Waldorfské mateřské školky (Školství) 

 Léto v Dolánkách (Turnov – Zprávy z okrajových částí) 

 Dolánky 2013 – hudební festival (Turnov – Zprávy z okrajových částí) 

 Dolánky U Ávie (Turnov – Zprávy z okrajových částí) 

 Nové radary na měření rychlosti 

 BBejby – nová restaurace v Žižkově ulici (Kultura – Přehled menších organizátorů) 
Srpen: 

 Zeleninové trhy v Turnově v Nádražní ulici 

 Záhadné kruhy v obilí 

 Greenway Jizera (Turnov – kalendárium duben) 

 Daliměřice – demolice Waldorfské mateřské školky (Školství) 

 ZŠ Skálova – nový ředitel 

 Rekonstrukce ulice 28. října (Turnov – Stavební úpravy) 

 Výstavba obchodního centra Kontakt (Turnov – Stavební úpravy) 

 Skautský příměstský tábor 

 Příměstský tábor Náruče 

 Lety vrtulníkem pro veřejnost 

 Loutkáři na Dlaskově statku 

 Waldorfská mateřská škola v budově Hotelovém školy (Školství) 

 Setkání občanů se starostou města 

 Básnící ticha (Kultura – KCT) 
Září:  

 První školní den v ZŠ Skálova v Alešově ulici 

 První školní den – hejtman Libereckého kraje navštívil Střední zdravotnickou školu 

 Kulturní centrum Turnov – nový jednatel  

 Setkání občanů se starostou na Výšince 

 Šachový turnaj na Střelnici (Sport – Šachový klub) 

 Muzeum Českého ráje – Krystaly kolem nás 

 Setkání občanů se starostou města – Malý Rohozec 

 Waldorfská mateřská škola – položení základního kamene nové budovy (Školství) 

 Týden mobility 

 Setkání občanů v Panochově nemocnici 

 Pivovar Rohozec – Loučení s létem na náměstí Českého ráje 19. září (Firmy) 

 Svatohubertská slavnost na Valdštejně 

 Rekonstrukce ulice 28. října (Stavební úpravy) 

 Box v Turnově (Sport – TJ Turnov) 

 Spokojený domov – návštěva Miss ČR a Miss World Taťány Kuchařové (Zdravotnictví) 

 Turnovští hokejisté podporují stavbu zimního stadionu na zasedání zastupitelstva města 
(Stavební úpravy, zápisy z jednání zastupitelstva) 

 Dlaskův statek – Loutkářská pouť se Selskou jízdou 
Říjen:  
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 Železnice Turnov–Jičín, oslavy 

 Žlutá ponorka – 20. výročí 

 Odhalení plastiky před vilou Šárkou 

 1. turnovská chráněná dílna – požár 

 Muzeum Českého ráje – Ze dřeva a kamene 

 Silniční závod Hruštice – 40. ročník (Sport – AC Syner) 

 Setkání občanů se starostou – u kasáren 

 Rekonstrukce ulice 28. října – finále (Stavební úpravy) 

 Předčasné parlamentní volby (Česko – kalendárium) 

 Svátek 28. října v Turnově 

 Veřejné projednání územního plánu města s občany na Střelnici 

 FK Pěnčín–Turnov, ženské družstvo 
Listopad:  

 Burza středních škol (Školství) 

 Muzeum Českého ráje v Turnově – Svatomartinská dílna 

 Kontejnery na použitý textil pro Diakonii Broumov (Odbor životního prostředí) 

 Muzeum Českého ráje v Turnově – ReGenerace 

 Falešný poplach kvůli bombě v Komerční bance 

 Poetika 2013 (Kultura – Přehled nejvýznamnějších akcí) 

 Uvedení dokumentárního filmu Židovské památky Českého ráje na Střelnici 

 Koulení chleba na sjezdovce 

 Setkání pracovníků technických služeb z celé republiky na Střelnici 

 Návštěva hejtmana Libereckého kraje Martina Půty v Turnově 

 Obchodní centrum Kontakt – otevření (Stavební úpravy) 

 Hvězdárna na Vrchhůře – otevření 

 Kluziště – otevření (Sport – Městská sportovní) 

 O-GALA – celorepublikové setkání orientačních běžců na Střelnici (Sport – Přehled 
nejvýznamnějších akcí) 

Prosinec:  

 Rozsvícení vánočního stromu na náměstí 

 Přijetí vyhlášky o zákazu kouření a pití alkoholu na dětských hřištích (Zápis z jednání 
zastupitelstva – listopad) 

 Tisková konference před fúzí nemocnice 

 Monitoring kvality ovzduší v Malém Rohozci (Firmy – Kamax) 

 Koncert žáků ZUŠ v sále školy pro rodiče a veřejnost 

 Volejbalisté TJ Zikuda Turnov 

 Vánoční trhy ve Skálově ulici 

 Pohřeb Jana Nepomuka Jiřištěho 

 Hodinka vánočních tradic a zvyků v podání knihovnice Evy Kordové pro žáky ZŠ 

 Cyklostezka Greenway Jizera – dokončení – slavnostní otevření na Malé Skále (Turnov 
kalendárium – duben) 

 Musica Fortuna – Vánoční koncerty 

 Betlémské světlo – skauti jej rozdávali na náměstí 

 Dlaskův statek – tradiční vánoční výstava 

 Silvestrovský běh sídlištěm 
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